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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Molt bones tardes, diputats i diputades.
Començam aquesta sessió d’avui i, en primer lloc, correspon
demanar si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, Juli Dalmau substitueix Joan Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. N’hi ha més?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, del Partit Popular Núria Riera substitueix Margalida
Durán.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Asunción Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Algú més? No. Passam a debatre el punt del dia
d’avui relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 6411/19
i RGE núm. 6431/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6411/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport als malalts d'Alzheimer.

Començam per debatre la Proposició no de llei RGE núm.
6411/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als malalts d’Alzheimer.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom. Bé, des del
Grup Parlamentari Popular presentam aquesta proposta que va
relacionada amb la malaltia de l’Alzheimer. Sabem vostès que
la Federació Mundial d’Associacions de Familiars i Persones
amb Alzheimer publica regularment l’informe sobre l’estat
actual de la recerca de la demència i de l’Alzheimer i en
aquest article, en mirar les dades de l’any 2018 on s’ofereix
la visió sobre l’abast i l’estat actual d’aquesta malaltia, es
reflecteix que actualment en el món hi ha 50 milions de
persones amb demència, una xifra que seria equivalent fins i
tot a tota la població espanyola o els habitants, per exemple,
de Colòmbia, per fer-nos una idea de la seva repercussió. 

Dos de cada tres d’aquests casos a més estan causats per
Alzheimer en el qual la demència representa l’estat final de la
malaltia, i com el principal factor de risc de la malaltia de
l’Alzheimer és l’edat el seu abast evidentment és imparable ja

que la població mundial està envellint i encara no comptam
amb cap fàrmac que retardi, curi o que pervingui la demència.

A la vegada l’informe ens alerta que cada tres segons es
diagnostica un nou cas de demència en el món i que a l’any
2050 la xifra podria triplicar-se fins aconseguir 152 milions
de persones afectades.

Segons les dades aquestes de l’any 2018 a Espanya es
calcula que hi ha prop d’1.200.000 persones afectades i seria
una xifra que si tenguéssim en compte fins i tot les famílies
que evidentment pateixen la malaltia molt de prop i també per
a elles es fa necessari que hi hagi polítiques que puguin
pal·liar la càrrega que representa, podríem parlar de 5 milions
de persones afectades directa o indirectament per aquesta
malaltia de l’Alzheimer.

La consellera d’Afers Socials , la Sra. Fina Santiago, el
passat dia 21 de setembre amb motiu del Dia Internacional de
l’Alzheimer a Balears va presentar les dades de les nostres
illes que, com tothom sap o té present, ens va indicar que hi ha
un total de 992 persones que han estat incloses en el Sistema
d’atenció a la dependència de Baleares i que una de cada cinc
pateix alguna malaltia amb deterioració cognitiva; d’aquestes,
339 diagnosticades amb malaltia d’Alzheimer i 199 amb
demència vascular i 454 amb altres tipus. 

Què volem dir amb tot això? Doncs, que és una malaltia
evidentment que afecta greument la nostra societat, que afecta
greument les Illes Balears i per la qual cosa el Partit Popular
presenta aquesta proposta en positiu, una proposta que a més
ha estat objecte de diferents esmenes pels diferents grups,
pensam que també en positiu, i que si del debat podem
aconseguir un consens entre tots, doncs podria obtenir una
unanimitat en la seva aprovació, que crec que seria positiva per
als ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.

En aquest sentit, i resumint una mica els punts de la
proposta, indicar que el primer apartat és que el Parlament
insti el Govern de l’Estat a aprovar el Pla Nacional
d’Alzheimer, que ja es va presentar en Consell de Ministres el
passat mes d’abril de 2019, d’enguany.

En segon lloc, que el Parlament insti el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa de forma progressiva un pla integral
d’Alzheimer que estigui adaptat a aquest nacional i en
coordinació amb ell, que contempli tota una sèrie de qüestions
de les quals es fa relació a la proposició no de llei.

El tercer apartat, incloure una partida pressupostària per
sufragar serveis de respir familiar als familiars. 

I el quart, instar el Govern a incentivar la col·laboració
amb entitats privades amb associacions de pacients declarats
d’utilitat pública.

A aquesta proposició no de llei s’han presentat, com deia
abans, diferents esmenes; nosaltres creiem que és important
arribar a un consens, per tant, en general i considerant que
l’important és que es pugui arribar a la unanimitat acceptam
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les esmenes presentades pels diferents grups, pensam que
totes s’han fet amb voluntat positiva; fins i tot que la partida
pressupostària prevista no sigui per al 2020 sinó per als
diferents pressuposts; que el pla balear es faci en coordinació
i a mesura que tenguem, doncs, una..., l’abast del Pla Nacional
d’Alzheimer; que la col·laboració es faci amb les associacions
en general, sense esmentar si són privades o un altre  tipus
d’entitats, i fins i tot una esmena positiva que ha presentat El
Pi que fa referència a millorar la conscienciació de l’opinió
pública i dels mitjans de comunicació, la qual serviria per
difondre els fets d’aquesta malaltia i conscienciar la societat
de la seva situació. 

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposta, agraïm per
avançat el suport que sembla que donaran els diferents grups
parlamentaris i, en tot cas, escoltarem els seus
posicionaments per poder tancar-la. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes s’ha presentat una esmena, la RGE
núm. 7243/19, i per a la seva defensa té la paraula la Sra. Pons,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, efectivament, hi estam
d’acord amb aquesta proposició que es presenta avui, però
pensam que sense comunicar o sense fer campanyes
específiques que donin suport a totes aquelles polítiques que
es vulguin dur a terme des d’aquest parlament i aquestes
decisions que es puguin prendre avui no són res si no es
comuniquen. 

Per tant, nosaltres afegiríem aquest punt que és fomentar
la sensibilització de l’opinió pública, institucions, entitats i
mitjans de comunicació. Com? Amb una estratègia de
comunicació que tengui en compte i que arribi a la població en
general, als col·lectius i professionals que fan feina amb la
malaltia de l’Alzheimer i que tenguin en compte també als
familiars i cuidadors, que són una part molt important i la que
pateix directament aquests malalts, i amb un objectiu clar que
és comprendre la malaltia. Pensam que una vegada que es
comprenen les coses, la malaltia de l’Alzheimer no s’escapa
d’aquesta realitat, quan nosaltres comprenem som manco
ignorants i a la vegada també defugim de discriminacions,
defugim d’estigmes, perquè està una mica estigmatitzada la
malaltia de l’Alzheimer.

Amb aquesta campanya també pensam que hem d’anar una
mica cap a la màxima informació i defugir de
sensacionalismes, que moltes vegades quan parlam d’aquestes
qüestions tenim una certa tendència a caure-hi. També aquesta
campanya de sensibilització pensam que seria imprescindible
perquè moltes vegades aquesta malaltia que encara és
desconeguda a molts d’àmbits quan es diagnostica o quan
sabem que aquell familiar nostre no és que perdi la memòria,

no és que hagi perdut les claus, és que està donant els primers
símptomes d’una malaltia de l’Alzheimer, pensam que amb
totes aquestes campanyes de difusió, a banda d’aquesta
proposició que avui presenta el Partit Popular, arribaríem més
aviat a aquesta diagnosi i, per tant, al seu tractament i a la
comprensió de la societat en general. Com diem, aquesta
comprensió pensam que és una mica donar la mà cap a una
millora de la qualitat de vida i també de no ser discriminats,
que a sobre que pateixen qualque cosa aquesta malaltia i
d’altres encara hem de veure com la societat els dóna
l’esquena.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. El Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca havien presentat una
sèrie d’esmenes RGE núm. 7246, 7247 i 7248, i al mateix
temps, mitjançant escrit RGE núm. 7260, 7265 i 7266, els
mateixos grups parlamentaris sol·liciten la retirada d’aquestes
esmenes anteriors. Llegesc tal com ho diu l’acta, (...) un error,
per tant, es varen presentar per duplicat i és una, són tres en
concret, se n’havien presentades sis, però són tres.

Per tant, per part dels tres grups proposants d’aquestes
esmenes donaríem la paraula a la Sra. Cristina Mayor, per part
del Grup Unidas Podemos, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Hola, bona tarda a tothom. Nosaltres presentam l’esmena
número 1, es proposa substituir el punt 3 per: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure
una partida en els futurs pressuposts de forma progressiva per
sufragar serveis de respir familiar per alleugerir la
sobrecàrrega que pressuposten les famílies que poden traduir-
se en un increment de les despeses familiars, sanitàries i
socials”. 

També proposam conjuntament substituir el punt 4 per: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar vies per a la col·laboració amb les
associacions de pacients declarades d’entitat pública”.

I finalment, l’esmena número 3, fem la proposta d’incloure
un cinquè punt on diu que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a tenir en compte la
perspectiva de gènere amb l’exclusió de totes aquelles
mesures que s’executin en el marc del Pla integral de
l’Alzheimer. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Socialista té
la paraula el Sr. Juli Dalmau.
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, assumir o afirmar
que nosaltres també defensam les esmenes a aquesta PNL amb
la major voluntat de consens, donada la rellevància del tema
que estam tractant, el mateix consens que ha assumit el
Govern a les comunitats autònomes amb l’aprovació del Pla
nacional d’Alzheimer fa pocs dies i que aprovarà el Consell de
Ministres aviat, també. 

En aquest sentit aquest pla nacional d’Alzheimer, ja
consensuat entre el Govern d’Espanya i les diferents
comunitats autònomes, estableix diferents punts, diferents
objectius, entre els quals m’agradaria destacar la
sensibilització en relació amb aquesta malaltia, que crec que
és un punt que va lligat a l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari El Pi, segons l’exposició que ha fet la seva
portaveu, i que també intenta avançar amb el mateix criteri que
ha exposat, com deia, la portaveu d’El Pi. En segon lloc aquest
pla situa la persona en el centre de l’atenció sanitària intentant
afavorir polítiques de promoció de la salut i de foment entre
la població i els professionals del coneixement dels factors de
risc i dels tractaments més adequats davant d’aquesta malaltia.
El tercer objectiu d’aquest pla també es refereix al dret a
l’ètica i la dignitat de les persones, que pretén millorar els
serveis i el suport i les prestacions per avançar en l’atenció a
les persones en distints àmbits que pateixen aquesta malaltia.
I en quart lloc recull mesures per fomentar la investigació, la
innovació i el coneixement també en relació amb aquesta
malaltia, en relació amb l’Alzheimer. 

Pel que fa als diferents punts d’acord que recull la PNL i
a les esmenes presentades, des del Grup Parlamentari
Socialista no tendríem cap problema a donar suport al primer
punt. En el segon punt no hem presentat esmena, però hem
comentat amb la portaveu del Partit Popular una redacció més
adequada, perquè des de la comunitat autònoma es pugui
iniciar l’elaboració d’un pla d’una forma més adaptada, d’una
forma adaptada i progressiva a l’execució del Pla nacional
d’Alzheimer, i en aquest sentit la PNL planteja un seguit de
mesures que també hem de dir que algunes d’elles des dels
consells insulars, per exemple, que tenen competències
transferides en aquest àmbit, ja s’estan executant i ja s’estan
portant a terme, potser no només únicament per al cas dels
malalts d’Alzheimer, però si amb persones dependents i que
els seus familiars també se’n poden veure beneficiats, ja sigui
per malaltia d’Alzheimer o per altre tipus de malalties.

En tercer lloc sí que també hem presentat una esmena
relativa al pressupost. Evidentment no podem aprovar un pla
d’aquest tipus obviant una partida pressupostària que pugui
donar resposta a les diferents mesures que proposi. Sí que és
vera que la redacció inicial fa referència al pressupost 2020;
nosaltres hem introduït els pressupostos futurs, sense voler
evitar els de 2020, sense voler obviar els de 2020 que també
són futurs, perquè encara no s’han aprovat i encara han d’entrar
en aquest parlament i s’han de tramitar i negociar, però no
donant a entendre que moltes d’aquestes mesures es puguin
finançar a través dels pressupostos 2020 sinó que es pugui fer
de forma progressiva en els diferents exercicis pressupostaris

i donar resposta, com deia, de forma progressiva a les
diferents mesures que contempli aquest pla en relació amb
com es puguin anar finançant. També hem de dir que aquestes
partides ja existeixen des del moment en què per exemple
existeixen els centres de dia, que també tenen aquesta vocació
d’alleujament familiar, i ja s’estan finançant. Per tant això ja
existeix i únicament demanam que es tengui en compte que
això es vagi finançant de forma progressiva, no només en
aquests pressupostos sinó també en els propers que anem
aprovant.

El quart punt també amplia la iniciativa de col·laboració en
relació amb el punt que apareix en el quart punt de la PNL,
amplia aquesta iniciativa de col·laboració. I el cinquè punt es
refereix a la perspectiva de gènere perquè, com bé sabem, en
moltes ocasions són únicament les dones les encarregades de
cuidar, d’aquesta tasca de cuidar les persones majors que
tenguin Alzheimer o qualsevol altra malaltia; per tant nosaltres
amb aquest punt cinc que s’incorporaria el que volem incloure
és que en aquestes propostes incloses dins el Pla nacional
d’Alzheimer i el que es pugui portar a terme a la comunitat
autònoma també s’apliqui aquesta perspectiva de gènere.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Ara començam el torn de
fixació de posicions de major a menor, tret del grup al qual
pertany la presidència del Govern, el qual intervendrà en darrer
lloc, però no procedeix perquè ja ha intervengut. Ho dic a
efectes de l’acta.

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez Gordiola per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. Des del nostre grup
parlamentari volem manifestar la satisfacció que entre el grup
ponent i els grups que han fet esmenes hagin arribat a un
consens claríssim, sobretot amb el treball aquest d’esmenes
retirades en el darrer moment per aclarir alguns punts, donat
el tema de què es parla, que ens és proper a moltes persones,
el tema de l’Alzheimer, amb qualque familiar. Aleshores
aquest tema sempre és un tema que la societat agraeix, per
descomptat, que el que es projecti és una acció cap endavant,
independentment de les qüestions pressupostàries o
independentment de les mesures que es puguin entendre com
un pla estratègic, un pla nacional. Aleshores volia manifestar
aquest reconeixement i  explícit suport que el meu grup
parlamentari donarà a aquesta proposició no de llei.

Volia fer simplement una reflexió d’aclarir per aportar
més informació a aquesta sessió i pel meu grup. Quan es parla
per exemple del punt 4, que es diu, concretament es diu “(...)
amb les associacions de pacients declarades d’utilitat pública”,
la declaració d’utilitat pública és a instància de l’entitat i té
uns beneficis quasi sempre fiscals, sobretot fiscals, perquè el
reconeixement social és fiscal. El que volia que ens informés
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el ponent, el que proposa la PNL, el Grup Parlamentari
Popular, si per qualque motiu en especial sigui declarada
d’utilitat pública, donat que hi ha entitats que no tenen aquest
reconeixement d’utilitat pública i fan una tasca social
reconeguda, registrada en el Registre d’associacions, en el
registre que pertoca, i em sembla que no és un requisit
d’exclusió el fet de no tenir aquesta declaració. Simplement
és per conèixer si hi ha qualque motiu en especial o
simplement és una apreciació per part del Grup Popular, que
aquestes entitats totes ho han de ser. Jo ho desconec.

L’altra, fer una incidència en unes reflexions que han fet
altres diputats, altres diputades, envers el tema de la
sensibilització. Estic totalment d’acord amb el que ha
comentat la diputada Lina Pons, i a més a més va en la línia del
que hem plantejat avui matí a una comissió prèvia, la d’IB3, és
a dir, la comunicació i la projecció són fonamentals per donar
a conèixer no tan sols els serveis públics sinó el treball que
està fent el Tercer Sector amb el que s’apel·la aquí, és a dir,
aquestes sinèrgies i  aquesta col·laboració, sobretot per la
tasca que fan aquestes entitats. És una línia de sensibilitzar la
població, (...) projecció d’un servei que s’està realitzant de
forma altruista i dels serveis públics de la mateixa
administració. Per tant crec que és important que en aquest pla
estratègic, aquesta línia d’actuació que es traslladi al Govern,
se’ls faci arribar això en aquesta comissió o a través d’altres.

I per altra banda és fonamental el fet de donar suport al
respir, al dret al respir de l’entorn familiar, tot i que la teràpia
i el dret que aquest tipus també de temps que es pugui estar
amb el familiar d’Alzheimer es pugui fer una teràpia dins la
seva llar, dins el seu entorn familiar, el respir de les famílies
és fonamental, i sobretot amb la llarga llista d’espera que no
es poden permetre, entre altres coses, una estona o un temps
per dur-lo a un centre de dia on els terapeutes mateixos ho
recomanen. Aleshores crec que la incidència per a nosaltres
és important facilitar el respir de l’entorn familiar, donades
aquestes llistes llargues, encara, d’espera, i per la qual cosa
demanar plans estratègics o pla de xoc per reduir-les en tots
els àmbits de dependència i de salut, i els temes de
sensibilització.

Reiter el nostre suport i el nostre reconeixement a la tasca
realitzada per aquest parlament, per aquests grups
parlamentaris en aquesta línia, i hem vist tan completa la PNL
com la col·laboració dels grups per arribar a acords que
nosaltres no hem trobat necessari fer cap aportació més que
l’esmentada oralment ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Nosotros estamos de acuerdo con la
iniciativa presentada por el Grupo Popular, de hecho, no

hemos hecho ninguna enmienda porque nos parecía muy
correcta teniendo en cuenta... pues es el problema que afecta
a una enfermedad que afecta a miles de personas, que
prácticamente todos hemos vivido de cerca algún caso y
sabemos cómo afecta, cómo impacta en las familias.

En cuanto a las enmiendas que se han presentado, entiendo
la de incrementar de forma progresiva los presupuestos, me
parece correcta. Lo que no acabo de entender, y me gustaría
que me lo  aclarase el Partido Popular, si es que acepta la
enmienda, es la diferencia que hay entre el punto 4 propuesto
por el Grupo Popular y el punto 4 tal y como va a quedar
configurado si es que se acepta esta enmienda. Yo es que lo
veo exactamente igual, no acabo de entender la diferencia ni
el motivo ni la razón de ser de esta enmienda. Si nos lo
pudiera aclarar lo agradecería.

Y por último, la que no acabo de entender del todo, y
también me gustaría que me la aclarasen, es lo de incluir la
perspectiva de género en el tema del alzheimer, o sea, yo
entiendo que sí, muchos cuidadores son mujeres, pero yo
antes incluiría pues, no sé, una perspectiva social o una
perspectiva de la situación laboral o una perspectiva
económica o de nivel de renta de la familia más que una
perspectiva de género. O sea, no acabo de entender muy bien
cómo se va a materializar esa perspectiva de género que
ustedes quieren incluir dentro de esta enmienda.

No sé que tiene que ver que sea un hombre o una mujer el
que esté cuidando de su padre, de su madre o de su abuelo y,
en fin, en qué se puede diferenciar luego la prestación de
ayudas, la prestación de algún tipo de actuación por parte del
Govern en función de si se trata de un hombre o si se trata de
una mujer. Creo que deberían tener exactamente los mismos
derechos y las mismas consideraciones por parte del
Gobierno balear. Esto simplemente me gustaría si es posible
que nos los aclarasen.

En cuanto a la enmienda introducida por el Grupo
Parlamentario El Pi, pues también considero que es muy
acertada porque, en fin, es algo que bueno, que afecta a toda la
sociedad y que cuanto más extensivo lo hagamos mucho mejor
para poder sensibilizar a las personas y que puedan ser
conscientes lo antes posible de que se está produciendo ese
problema en su casa para poder empezar lo antes posible el
tratamiento para retrasar en la medida de lo posible la
evolución de la enfermedad.

Por mi parte nada más, también lo que ha comentado el
portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, coincido con
él con que efectivamente la declaración de utilidad pública de
una asociación no significa que sea mejor o más apropiada que
otra que no la tiene declarada. Más que nada, como decía el
portavoz del Grupo de Ciudadanos, un tema a nivel fiscal. 

Por tanto, también sería igual de interesante que se pudiese
incluir a otras asociaciones, pero en fin, eso ya lo  dejo...,
tampoco creo que sea algo indispensable para votar en contra
de esta iniciativa. Por tanto, en principio la apoyaríamos con
las reservas de saber hasta qué punto se va a introducir esta
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perspectiva de género y en qué va a afectar y si va a
discriminar a alguno de los dos sexos, o si se refiere a la
orientación sexual o si se refiere a..., es que no lo acabo de
entender. Me gustaría que me lo explicaran.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bones tardes, diputades, diputats. Bé,
crec que el debat més o menys està clar. Hi ha unanimitat i hi
ha consens sobre la gravetat d’aquesta malaltia, els efectes i
les conseqüències que té, especialment sobre la població
femenina perquè la gran majoria de cuidadores en aquest cas
són dones i, per tant, crec que per aquí va la qüestió de
perspectiva de gènere, que, com a mínim, a mi m’ha quedat
molt clar, però sí que estaria bé que el Partit Socialista i
Podem explicassin, o algun dels dos, què s’entén per
perspectiva de gènere per a les persones que no ho entenen.

En tot cas, poc més a dir. Nosaltres donarem suport a la
iniciativa, donarem suport també a les esmenes.

Només tenc una petita observació de cara a la Sra. Riera i
és que al punt 3, on vostès parlen de..., perdó, al punt 3 no, al
punt que fa referència a millorar els  ajuts  econòmics..., sí,
perdó, al punt 3, exacte, pel tema del respir, és clar, és un
paràgraf, és un redacció que queda un poc... un poc inconcreta,
un poc d’inconcreció perquè és clar dotar més partida al
pressupost 2020 i als successius, suposant que s’accepti
l’esmena d’aquests grups, per incrementar els recursos dels
serveis de respir està molt bé, però, en què es concretarà això?

Ho dic perquè moltes persones afectades per alzheimer, i
els seus familiars per tant, han de recórrer a recursos diferents
en ocasions, no tothom té un centre de dia prop de casa seva
o a una distància suficientment propera com per poder-los dur
a diari o amb una freqüència... amb una assiduïtat.

Per tant, què passa en aquells casos d’aquelles famílies que
no tenen aquest recurs i que realment recórrer a aquest recurs
és tan complicat que ho fa inviable? Quina alternativa hi ha per
a aquesta gent?

I per altra banda, com li he dit, en què es concretaria aquest
increment pressupostari? en contractació de personal?, en
obertura de més centres?, en creació de més places?, en tot un
conjunt de mesures?

M’agradaria, Sra. Riera, que vostè aprofundís un poc..., jo
hi votaré a favor igualment, eh?, però m’agradaria que
aprofundís un poc en quin és el sentit del punt 3 quan vostès
demanen més dotació per als serveis de respir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Idò un cop... Si és així la intervenció per part del grup
proposant de cinc minuts per fixar la posició i assenyalar si
accepten les esmenes, tenint en compte que n’hi ha que s’han
formulat en temps i forma i, per tant, entenc que les accepten,
però n’hi ha una que s’ha fet in voce, en què haurien d’estar
tots els grups d’acord perquè pogués tirar endavant. Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perfecte, gràcies, president. En relació amb les esmenes
que s’han presentat en temps i forma s’accepten evidentment
i la que han formulat in  voce per consens previ en aquesta
comissió... no sé si hi ha qualque grup que no hi estigui
d’acord i...

(Remor de veus)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... o si necessitau que facem la redacció...

EL SR. PRESIDENT:

Si la pogués explicar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, perquè no en tenim coneixement, gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perfecte. Idò perquè consti a la comissió, havíem
comentat que al punt segon la redacció seria: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en
marxa progressivament un pla integral d’alzheimer adaptat i en
coordinació amb el Pla nacional d’alzheimer que haurà de
contemplar entre d’altres qüestions les següents”, i després a
continuació tots els punts.

Per què havíem pensat aquesta redacció? Perquè, d’acord
amb els diputats que han presentat diferents esmenes, se’ns
comentava la possibilitat que el nostre pla integral de Balears
no pogués quedar descoordinat del nacional, sinó que es fes
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amb coordinació i de forma progressiva. És a dir, que no
començàssim tal vegada a fer aprovacions de plans aquí quan
a Madrid tal vegada no s’haguessin fet les tasques prèvies que
determinarien que el nostre pogués canviar.

Per tant, que sigui progressivament, però també amb
coordinació o d’acord amb el que s’anàs fent a nivell nacional
i ens ha paregut que era una aportació positiva que millorava
una mica la redacció.

En relació amb els diferents posicionaments en primer
lloc agrair evidentment el suport que pareix que li donaran els
diferents grups. 

Respecte de la visió que s’ha fet sobre l’edició d’una
esmena de perspectiva de gènere, vull comentar a la diputada
del Grup VOX que realment la perspectiva de gènere el que fa
és aportar una sèrie d’elements analítics per valorar les
situacions d’igualtat, de desigualtat, l’exclusió o no de les
dones en cada matèria i realment és una actuació que deriva de
les pròpies lleis d’igualtat únicament amb aquests efectes
analítics, no perquè s’hagi d’excloure als homes, evidentment,
de la cura de l’alzheimer, només faltaria! 

Hem parlat en general d’atencions familiars i de situacions
familiars i d’ajudes respir a les famílies, no a les dones, sinó
de forma genèrica. 

Per tant, la nostra aportació o el nostre enteniment
d’aquesta esmena és que l’efecte analític que s’ha de tenir en
compte per poder tenir més informació sobre la situació
d’igualtat  o no d’homes i dones.

En relació amb la situació de l’esmena..., perdó del punt 4,
que s’ha qüestionat el fet que es modificàs la redacció
“entitats privades” per deixar únicament “associacions 
declarades d’utilitat pública”, el que humilment jo puc
entendre és que quan parlam de declaració d’utilitat pública es
fa referència al reconeixement social de la labor d’una entitat,
no només els beneficis fiscals que es tenen i també és l’ús que
pot fer aquesta entitat de tenir la denominació de ser declarada
d’utilitat pública, que a més aquesta declaració requereix o
conté una sèrie de requisits com que estigui constituïda i
inscrita al registre d’entitats durant un període previ, la qual
cosa li dóna una certa estabilitat, ens obliga al fet que no es
fan convenis o acords amb associacions que potser estan
acabades de constituir i puguin... desfer-se al cap d’un parell
de mesos, sinó que hi ha d’haver una certa estabilitat en
aquestes associacions. També que els seus fins siguin
promoure l’interès general i que els seus membres no rebin
retribucions amb càrrec a subvencions, és a dir, que hi hagi una
certa estabilitat i una certa transparència en la finalitat i en el
funcionament econòmic d’aquestes associacions. 

I si deixam únicament associacions consideram que no hi
havia cap inconvenient a posar entitats privades, que per això
ho havíem posat, però de cara a tenir més consens, com que
associacions és un concepte més genèric, com saben vostès,
i a més associacions d’utilitat pública poden ser federacions,
com federacions, no únicament determinades entitats

concretes sinó que és un concepte més genèric, i per això
també ens pareixia que la redacció es podia acceptar sense cap
problema, tot tenint en compte que la utilitat pública es fa a
entitats privades per part d’una administració, es fa la
declaració, evidentment que sí.

Per altra banda, en relació amb els pressuposts, a nosaltres
ens hagués agradat més posar partides evidentment des de
l’any 2020. Entenem que les limitacions pressupostàries que
pareix que tendrà el Govern obliguen els partits que li donen
suport a presentar aquesta esmena perquè es faci amb
pressuposts progressius, i evidentment amb què s’han de fer
aquestes aportacions?, idò esperarem a veure què diuen els
pressuposts, i en tot cas en la fase de presentació d’esmenes
als pressuposts, si consideram que aquestes partides no són
suficients no només per a les famílies o per al suport de les
cures que les famílies tenen, per a les necessitats de
conciliació que tenguin les famílies, per diferents aspectes sé
cert que tots  els grups parlamentaris podrem fer les
aportacions que siguin necessàries, però en tot cas, com que
era una millora que es presentava pel Grup Socialista,
Podemos i MÉS per Mallorca, em pareix que era, MÉS per
Mallorca, per donar un caràcter més genèric -ara no el veia,
Sr. President- per donar un caràcter més genèric que hi hagi
inversions en els diferents pressuposts, la voluntat d’arribar a
un consens ens ha paregut positiva.

Moltes gràcies a tots per les vostres aportacions i esperam
que surti endavant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
proposició de llei. Hi ha qualque vot en contra? Qualque
abstenció?

I vots a favor? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada per 12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6431/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a mal funcionament i baixa qualitat del servei públ i c
ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant
l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits
objecte de la seva competència.

A continuació passam a debatre la Proposició no de llei
RGE núm. 6431/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa al mal funcionament i la baixa qualitat del
servei públic ofert per l’Administració general de l’Estat
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mitjançant l’Oficina d’Estrangeria de les Illes Balears en els
tràmits objecte de la seva competència.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola per un temps
de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. Vull iniciar la meva presentació
d’aquesta proposició no de llei amb una contextualització. En
primer lloc presentam aquesta proposició no de llei en un
sentit positiu, totes han d’anar en aquest sentit positiu però
donat el context vull esmentar-ho, i la mostra d’aquesta
iniciativa sobretot és per assolir la seva finalitat i l’objecte,
que és la millora d’un servei que ara mateix està en situació
disfuncional. I fuig de qualsevol tipus d’oportunisme; de fet ho
demostrarem quan ja inicialment, amb la negociació que hem
duit, acceptarem les esmenes presentades avui davant aquesta
PNL, en el sentit que no desvirtuen -i ja no anuncii- no
desvirtuen l’objecte i la finalitat, i a més a més, si hi ha
qualque redacció, qualque concepte que ha quedat aquí és
menys important que l’acord i el consens per resoldre aquesta
situació.

Vagi per davant també que no serà ni aquest diputat ni el
meu grup parlamentari que duguin, en temes de drets i
obligacions de les persones, dels estrangers, i especialment
dels estrangers que estan en una situació d’unes obligacions
molt diferents a qualsevol estranger de la Unió Europea,
comunitari, la nostra intenció fuig de tota actitud i tota
intenció paternalista, per dues coses: no és bo ni per a la
integració ni per a la igualtat d’oportunitats, i entre altres
coses perquè és rebutjat pel mateix col·lectiu de ciutadans
estrangers. Per tant, fora paternalisme.

Però hi ha una situació clara, una altra crisi, no només la de
Thomas Cook, que afecta la situació laboral de treballadors i
treballadores; no és comparable però és una constatació que
hi ha molts de treballadors que es troben en una situació de no
poder renovar en termini les seves preceptives
documentacions en temes de permisos de residència i de
treball, i tot i la voluntat i tot i el procediment no assoleixen
fer-ho, per tant entren en molts de casos en una situació
d’irregularitat sobrevinguda, insistesc, pels terminis. I aquesta
situació es dóna, i ha estat exposada i se n’han fet ressò els
mitjans de comunicació, per tant és un tema que es fa palès a
tota la societat, als treballadors, als familiars, als empresaris,
que tenen vinculada una contractació amb un procediment
diferent als ciutadans de nacionalitat espanyola, i  aquesta
situació és pel col·lapse que es dóna a les oficines
d’estrangeria i fins i tot a les oficines d’estrangeria de la
Policia Nacional, que tenen unes competències diferents però
paral·leles al procediment de regularització i al procediment
de tramitació administrativa de residència de ciutadans de la
Unió Europea i de ciutadans extracomunitaris. Insistesc, la
voluntat manifesta de complir amb les obligacions que els
pertoquen, que són terminis, documentació, tramitació,
permisos, etc.

Parl de treballadors que cotitzen, treballadors que ara
mateix troben en molts de casos interromput el seu contracte
laboral perquè l’empresari els exigeix, lògicament, com els
exigeix a ells la llei, que estiguin actualitzats els permisos de
residència, els permisos de treball i sobretot el document
d’identitat d’estrangers.

Es produeix un col·lapse en el procediment telemàtic de
cita prèvia, que és preceptiu, és a dir, no es pot fer d’una altra
manera que no sigui a través d’una cita prèvia a un portal web
i a una plataforma específica, però també es dóna en el fet que
l’Oficina d’Estrangeria funciona d’una manera, per als
permisos de curta durada, que no pot ser presencial, és a dir,
quan intenten cridar i accedir a aquesta cita prèvia no hi ha
espai; quan intenten cridar per telèfon per a informació no
se’ls agafa el telèfon pel col·lapse i la saturació que hi ha; i
quan van cap a l’Oficina d’Estrangeria lògicament, si
desconeixen que -donada la situació d’angoixa- que no se’ls
pot atendre si no és mitjançant aquesta plataforma, no poden
tampoc traslladar aquesta situació. 

Això està assabentat al Col·legi Oficial d’Advocats de les
Illes Balears. És cert que hi ha un conveni i no reiteraré el que
diu la mateixa PNL perquè l’heu poguda llegir; és cert que hi
ha un conveni, però fins i tot del tot insuficient, i el mateix
col·legi d’Advocats insta a ampliar les funcions, i estic parlant
d’un organisme que té tota la..., no només la legitimitat sinó el
rigor a l’hora de fer la tramitació. I també hi ha un altre
organisme que sí és propi de la comunitat autònoma, gestionat
pel Govern de les Illes Balears, que és l’Oficina d’orientació
i informació per a la immigració, que també està col·lapsada,
està donant cita prèvia d’un mes, quan un any enrere era quasi
de manco de cinc dies, una setmana.

És una situació que està creant angoixa, és una situació que
està creant preocupació -avisau-me quan em faltin...-, no ho
sé, em sap greu però volia simplement complementar un poc
el que exposa la proposició no de llei. Insistesc, crec que la
línia és en positiu, ha estat consensuada, per tant ja per davant
que acceptaré les esmenes i que m’agradaria un gran consens
sobre aquest tema perquè s’hi pugui donar solució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’han presentat
esmenes, les RGE núm. 7253, 7254, 7255, 7256 i 7257. 

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bona tarda, presidenta. Diputats i diputades, aniré
argumentant el nostre posicionament i al mateix temps punt
per punt, i al mateix temps aniré explicant aquestes esmenes
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que, com ja ha dit el portaveu del Grup Ciutadans, han estat
consensuades. 

He de dir que en relació amb el punt 1 el creixement de la
població estrangera a les Illes Balears és superior a la mitjana
nacional, i per tant la demanda de sol·licituds de persones
immigrants per regularitzar la seva situació és molt elevada.
Per a les oficines d’estrangeria de Delegació de Govern i
també de la Policia Nacional passen diàriament de l’ordre de
1.000 i 1.500 persones per sol·licitar informació. És cert que
l’Oficina d’Estrangeria de la Delegació de Govern té un dèficit
de personal derivat també dels plans d’austeritat que va
impulsar l’executiu de Mariano Rajoy. No obstant això, els
professionals que hi fan feina han aconseguit atendre més
cites, encara que el nombre de treballadors és molt inferior,
el 2017 es varen atendre 18.637; el 2018, 19.886, 1.249 més;
i el setembre d’enguany ja en duem 14.653 i es calcula que a
finals d’any arribem a les 20.000.

Per tant, la implicació dels treballadors és absoluta, a més
s’han habilitat cites els capvespres per poder atendre aquestes
persones interessades i també s’ha de dir, com a dada
important, que un 25% de les cites prèvies queden buides
perquè els interessats no es presenten o també perquè les
anul·len.

Per això, nosaltres consideram que deficiente
funcionamiento és una afirmació molt categòrica, proposam
que sigui “col·lapse”. Després, proposam suprimir el punt 2,
que parla del servei de telefonia de l’oficina d’estrangeria de
les Illes Balears i que passi al punt 1, perquè també, tal com
dic, és impossible obtenir resposta, l’oficina d’estrangeria
està atenent unes 1.800 telefonades cada mes, a través
d’aquesta via s’aconsegueix obtenir informació general. Sí que
és cert que a vegades la gent va amb la idea que aconseguirà
una informació més personalitzada i per a això existeixen
altres serveis com són o bé els e-mails o  els  serveis
d’infoextra i podríem dir que al final de mes entre les
telefonades i aquests altres serveis s’atenen 3.000 peticions
d’informació.

En el punt 3, evidentment, ja ho he dit, com a conseqüència
dels plans del Govern de Mariano Rajoy no s’han pogut
reposar aquestes places que queden en descobert, fet que ha
derivat també a la manca de personal de l’oficina d’estrangeria,
entre d’altres molts llocs, situació que el Govern actual vol
pal·liar, ja que a l’abril d’aquest mateix any a un consell de
ministres també es va aprovar l’oferta de treball públic més
elevada dels darrers onze anys, 33.793 places a nivell estatal,
i aquesta oferta de treball públic servirà per pal·liar la falta de
funcionaris que té l’oficina d’estrangeria. 

En relació amb el punt 4, hem afegit on diu “irregularitats”
hem afegit “administratives”, per no donar lloc a altres
interpretacions i dir que mentre aquestes places no es
cobreixen de manera definitiva sí que és cert que s’ha publicat
una llista per cobrir, d’interins, per cobrir en règim de
comissió sis places d’aquestes oficines arreu de totes les
Illes.

El punt número 5, hi estam d’acord. El punt número 6, és
cert que es va signar aquest conveni de col·laboració amb el
Col·legi d’Advocats i també amb el Col·legi de Graduats
Socials i Gestors, per això plantejàvem també aquesta esmena,
i que arran d’aquest protocol s’han aconseguit alliberar el
servei de cites prèvies, no només a partir d’aquest protocol
sinó també a través de la plataforma Mercurio que ha
començat a funcionar fa poc i molts de tràmits que es fan
personalment es podran fer a través d’internet. Evidentment
aquesta plataforma permetrà descongestionar les cites prèvies.

En relació amb el punt 7, nosaltres evidentment proposam
que es treballi amb l’OFIM, amb l’oficina d’estrangeria, hi ha
d’haver aquesta col·laboració per ambdues administracions,
d’això no hi ha cap dubte, i estaria bé establir un protocol on
l’ideal seria que l’OFIM pogués preparar aquests expedients
de les persones que tengui i que després els pugui fer arribar
directament a l’oficina sense que les persones interessades
hagin de demanar aquesta cita prèvia, i així també ajudaríem a
descongestionar aquest sistema de cites. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista agrair la bona
sintonia per part del portaveu de Ciutadans a l’hora d’atendre
aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entram ara dins el torn de fixació de
posicions. Té la paraula per part del Grup Parlamentari
Popular...en torn de fixació de posicions té la paraula la Sra.
Riera per part del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes un altre pic a tothom.
Bé, nosaltres consideram que és prou positiva aquesta
proposició no de llei que es presenta avui hora baixa aquí
sobre el funcionament del servei públic que s’ofereix a
l’oficina d’estrangeria. Com a comentat la persona..., bé, el
diputat proposant, són serveis de cita prèvia que han d’atendre
els estrangers a les nostres illes i que, a més, es troben bastant
col·lapsats, sobretot des del darrer any. 

A més, aquest col·lapse impedeix a tota aquesta gent poder
tramitar una documentació que és imprescindible per poder
desplegar les seves funcions vitals aquí, laborals, i que a més
van veient, per tant, que la seva documentació es cancel·la o
que s’apropa el moment de la seva cancel·lació i no poden fer
cap tràmit. Per tant, ens sembla que és una situació alarmant,
que és insostenible i a la qual s’ha de posar remei. 

En general ens pareixen positives la majoria de tots els
punts i la majoria d’esmenes que presenten altres grups. Sí ens
sorprèn, per part del Partit Socialista, la Sra. Gamundí, que ha
fet la defensa de les seves esmenes, que, bé, ataca..., torna a
treure a passejar el Sr. Rajoy, que ja és un costum per part del
Partit Socialista per defensar els seus arguments jurídics o els
seus arguments polítics quan no tenen altres raonaments
jurídics, tècnics ni de cap altres tipus acudir a donar les culpes
al Partit Popular, però a la vegada presenta unes esmenes que
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constaten que hi ha un funcionament que no és correcte de
forma continuada. Jo li hauria de recordar a la Sra. Gamundí
que el Sr. Sánchez deu fer un any que governa a aquest país,
que funciona a més amb uns pressuposts prorrogats perquè no
ha pogut des de l’any 2017, fa dos anys, perquè no ha tengut
majoria o no ha sabut consensuar uns pressuposts nous i, a
més, funciona amb unes lleis de l’època de la crisi ha estat
incapaç de derogar-les, ben igual que passa aquí a Balears amb
el decret llei de 2012, sí, 2012/10, de 2012, que record jo
perfectament i que ells continuen aquí fent funcionar, la Sra.
Armengol.

També recordar-li, perquè ha fet referència a l’acord
històric d’ocupació pública, recordar-li que sabem molt bé els
qui fem feina a la funció pública, és un acord històric que es
va signar dia 30 de març de l’any 2017 precisament pel Sr.
Montoro, no era la Sra. Montero, i es va firmar pel Sr.
Montoro i es va definir com a acord històric no pel Sr.
Montoro ni per la Sra. Núria Riera sinó pels sindicats
representants d’UGT, Comissions Obreres i la resta del sector
que ens representa a la funció pública.

Crec que és important deixar les coses clares, sobretot
quan es treuen a passejar mitges veritats que es converteixen
realment en mentides. En tot cas, dir-los que nosaltres
actuarem i votarem amb altesa de mires en aquesta qüestió
perquè pensam que l’important és que es pugui solucionar
aquest problema que afecta tanta gent que resideix a les
nostres illes de forma continuada, com diu la proposta i diu
l’esmena Socialista. Donarem suport en general a tots els
punts, fins i tot a les esmenes que es puguin acceptar.

En relació únicament a l’apartat segon, si no s’acceptàs
l’esmena de supressió, la 7254, del PSOE, que fa referència
que no es pot realitzar cap tipus de gestió telefònica
precisament perquè nosaltres consideram que s’ha de donar
aquell vot de confiança als funcionaris i tenim certs dubtes
que no es pugui agafar mai el telèfon, dóna la sensació que els
funcionaris no agafen mai el telèfon. En tot cas, s i no
s’acceptàs aquesta supressió d’aquest punt, que pensam que és
una mica redundant i incisiu en el que ja es diu a l’apartat
anterior, nosaltres demanaríem votació separada només
d’aquest punt per poder-nos abstenir, si fos possible.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nosotros creemos que esta
iniciativa lo que hace es poner un parche, un parche a un
problema mucho más de fondo y estructural que venimos
denunciando desde hace mucho tiempo en este parlamento, en
medios de comunicación y siempre que tenemos ocasión, a
pesar de que luego nos llaman racistas y xenófobos y todo tipo
de insultos. Nosotros apostamos por la inmigración legal, la

inmigración que viene aquí cumpliendo la normativa de
extranjería, que además es necesaria; nos da igual la
procedencia, el color de la piel, nosotros no miramos eso,
nosotros miramos que se cumplan las leyes y es muy diferente
hablar de inmigración legal a hablar de inmigración ilegal, que
son los que entran aquí incumpliendo nuestras leyes o los que
no cumplen con la Ley de extranjería.

Entonces, aquí el problema de fondo no es si funciona o no
funciona bien la oficina de extranjería, que evidentmente está
desbordada, claro que está desbordada, está desbordada como
están desbordados todos los servicios públicos y todas las
prestaciones sociales, tanto asistenciales como económicas,
que está claro, y las estadísticas así lo demuestran, que no dan
abasto. Además, hemos tenido este informe del estado de la
pobreza en Baleares que además demuestra que encima pues
tenemos una cuarta parte casi de la población que está en
riesgo de exclusión social, ¿no?, bueno.

Esta PNL no va a solucionar este problema, lo que
solucionaría este problema es la reforma de la Ley de
extranjería para dejar de tener este efecto llamada, que
estamos provocando de una forma absolutamente
irresponsable, que lo que hace es permitir que las personas
entren aquí de forma ilegal, o no regularicen su situación, les
obligan a estar tres años en España, malviviendo o buen
viviendo, depende de si tienen suerte o no, y los que malvivan
además, pues delinquiendo, o dedicándose al tráfico de drogas,
la venta ambulante ilegal, a la prostitución, o a lo que puedan
para poder sobrevivir. Luego tienen el premio de que pueden
regularizar su situación al cabo de tres años, ah, eso sí, previo
pago a la mafia de turno para que le den el ticket, creo que
están dando 50 tickets diarios, si no voy equivocada, o al
menos esto era cuando yo ejercía.

Con lo único que estoy de acuerdo en toda la proposición
no de ley, es con lo del convenio con el Colegio de Abogados
y con los graduados sociales. Todo lo  demás me parece un
auténtico despropósito, no creo que tengamos que destinar
aún más recursos para algo que lo que está haciendo es
fomentar más aún este efecto llamada. Simplemente esta no
es la solución, la solución sería pues eso, cambiar la Ley de
extranjería y veo que no va por aquí la PNL ni muchísimo
menos.

Yo apostaría más por instar al Gobierno de España a que
una vez tengamos unas Cortes Generales elegidas después de
las elecciones del 10 de noviembre, pues se haga una revisión
en profundidad de cuál es nuestra política en materia de
inmigración, porque desde luego creo que es un absoluto
fracaso y a la vista está con los datos que ha quedado
demostrado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Té ara la paraula la Sra. Pons,
per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Una reflexió faria després del que
acab de sentir, perquè aquests estrangers comunitaris o
extracomunitaris, tots aquells que arriben fins aquí regularitzin
la situació, entre altres coses han de tenir un bon servei
d’estrangeria perquè els posi els papers en ordre.

Dit això, nosaltres estam d’acord amb aquesta proposta del
Grup Ciutadans que acaba de presentar Juan Manuel Gómez.
Diríem també que ens sona una mica el que passa amb el tema
d’immigrants, refugiats, o persones que arriben aquí, passa una
mica el mateix que hem parlat altres vegades, és a dir, que de
qualque manera criticam Europa, ho vàrem parlar ja aquí,
perquè deixa una mica en mans de les regions costaneres, o
dels països que reben immigrants, la solució i sembla que el
Govern de l’Estat està fent una mica el mateix. És a dir,
depenem d’aquesta administració de l’Estat, però no se’n
preocupa, ja ho arreglareu el que teniu el problema. Pensam
que una mica va per aquí.

Estam d’acord que sí, es remet a una web i quan arribes a
la web, segons ens han comentat alguns sindicats, resulta que
no hi ha cites prèvies per donar.

I nosaltres hi votarem a favor, el que passa és que tal
vegada hi ha un punt que ens grinyola una mica, que ja se n’ha
parlat i és el tema de les telefonades. Jo la veritat, no ens hem
posat al telèfon 24 hores telefonant a veure si qualcú s’hi
posa, o no s’hi posa. Jo no sé fins on el Grup Ciutadans ha
comprovat que això és així, que en 24 hores i durant setmanes
i mesos ningú agafa el telèfon “nunca”, que és el diu aquesta
proposició. Nosaltres en aquest punt tal vegada ens hi
abstendríem si finalment es vota per separat, sinó en qualsevol
cas els donarem suport. També aquestes irregularitats
sobrevingudes, aquesta esmena que han presentat que siguin
administratives, jo crec que està bé que siguin irregularitats
sobrevingudes, sigui la que sigui, siguin administratives o no
ho siguin.

Així és que en general aquesta seria la reflexió que faríem.
Simplement això també, dir que no deixin en les mans del
Govern de les illes amb el pressupost que té, el fet de resoldre
qüestions que ens vénen de fora i que haurien d’estar a un
nivell supraautonòmic. 

I també una altra reflexió més, a nosaltres ens agrada
aquest tarannà que té el Govern de les Illes Balears de rebre
les persones que pateixen, de fer polítiques per a les persones,
però llavors tot això ha d’anar acompanyat del pressupost i el
personal necessari perquè aquestes persones es sentin ben
acollides i perquè tenguin els papers reglamentaris si és que
els han de tenir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, President. Bé, jo si em permeten començaré la
meva intervenció aquí fent repàs d’un article que va sortir a un
mitjà nacional dia 5 de setembre, o sigui que és prou recent.
I diu: “El partido de Albert Rivera asegura estar muy
preocupado por la inseguridad ciudadana, especialmente
en algunas ciudades como Barcelona o Madrid, que dicen
amenaza con romper la convivencia ciudadana en muchos
barrios, no apuntan directamente a los inmigrantes como
culpables del aumento de la peligrosidad en las calles que
denuncian, pero han apostado por sugerir cambios en la
Ley de extranjería” i continua.

I és clar, és curiós..., bé curiós no ho és, de fet és normal
perquè crec que Ciutadans és una formació que fa una feina
amb una contradicció permanent d’idees i d’objectius. Però
bé, no deixa de sobtar que el partit que vol una modificació de
la Llei d’estrangeria i que a un estranger que hagi comès fins
a tres robatoris se’l pugui expulsar, després pretengui que hi
hagi un millor servei d’atenció als estrangers.

Nosaltres votarem a favor de la proposta que du Ciutadans
al Parlament, hi votarem a favor i si accepta les esmenes que
hem presentat també les votarem a favor, perquè evidentment
és un servei que ha d’existir, que segur que hi ha tram i
recorregut per a la millora i per tant, ens sembla lògic i
perfecte. El que no podem entendre, perquè aquí no duim...,
tot i que a vegades sembla que sí, o volem fer veure que sí,
però no duim propostes neutres, aquí tothom fa un
posicionament polític, per tant, fem política, no som tècnics.
I per molt que vulguem disfressar les iniciatives de simples
qüestions tècniques i de prestació de serveis purament,
realment el que hi ha és un rerafons polític i, per tant, no deixa
de sobtar que per una banda el partit que du aquesta iniciativa
vulgui expulsar a qualsevol estranger a la mínima de canvi,
però, en canvi, per altra banda també exigeixi millores en el
servei d’estrangeria, està bé. Em quedo amb el segon que és
positiu, tal vegada Ciutadans a les Illes Balears es desmarca de
la seva central a Madrid i, si és així, em pareix molt bé també,
però congruent evidentment no ho és.

I ja per últim, jo també demanaria a Ciutadans si el que
voldria aplicar als estrangers que poden cometre fins a tres
robatoris, ho aplicaria també als espanyols, perquè jo crec que
si un espanyol roba fins a tres vegades el podem expulsar, el
problema és on, tal vegada se’ls ocorre algun lloc on el poden
rebre calorosament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de 10 minuts, si e l proposant ho troba
oportú, no. Idò si és així per part del Grup de Ciudadanos té 5
minuts per tal de fixar posicions i assenyalar si accepta les
esmenes. Sr. Gómez Gordiola.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, President. Jo crec que la meva exposició ha
deixat prou clar el context d’aquesta proposició i el tarannà de
les persones, que no crec que sigui tan poc intel·ligent com jo
la resta de companys, puc estar equivocat jo, però els
companys que han negociat aquesta proposició no de llei, o
que han fet esmenes no ho són.

Començaré pel darrer. Sra. Tur,...

(Remor de veus)

... em referesc a la darrera intervenció, faré resposta a tothom
per respecte com a mínim. Miri Sra. Tur, no hi ha cap escissió
de Ciutadans respecte d’aquí ni a cap altra comunitat
autònoma, el que vostè ha declarat és fals, fals. És a dir, ni
intenció d’expulsar ningú i delinqüència relacionada amb
immigració crec que si a vostès els interessa identificar el
grup, una estratègia política o d’ideari, me pareix molt bé,
però nosaltres no estam identificats amb qui associa
immigració amb delinqüència. Me pareix no només gratuït
sinó oportunista per la part que vostè representa, que és el
Grup Mixt, no sé si a tots els integrants del Grup Mixt, però
almanco l’esmentat per vostè. No volem disfressar res ni
tenim cap tipus de contradicció, estam parlant d’una gent en
una situació administrativa que cau en risc d’irregularitat per
intentar tramitar la seva documentació, ciutadans de les Illes
Balears, ciutadans de l’Estat espanyol per la mobilitat que
tenen. Però que també afecta ciutadans comunitaris que també
han de tramitar la seva situació de residència que exigeix la
Unió Europea pel tema de registre a un altre país. I en aquesta
línia anava i no anava cap una altra.

Quant a un parche, -ara no sé com es diu en català parche-
, però un parche perquè ens entenguem..., jo he parlat de gent
que en situació irregular i que vol tramitar, no estic parlant ni
de refugiats, ni estic parlant d’exili, que són procediments
totalment diferents i que precisament la gent que vol complir
amb les seves obligacions, no sé si la Sra. Idoia Ribas vol que
buidem a tots els estrangers no comunitaris de l’Estat
espanyol, no tendríem una crisi, tendríem una fallida, una
fallida clara, entre altres coses tenim una població... No vull
entrar en aquesta línia, crec que jo aquí he deixat prou clar en
la situació que es troben ciutadans que volen complir la seva
obligació, res més, sense cap tracte preferencial, tenen unes
obligacions i acudeixen on poden.

Sra. Riera, en absolut no qüestion els funcionaris; està
col·lapsada perquè hi ha tanta cridada que els funcionaris no
poden atendre el telèfon; és per això. Jo som a l’Agència
Tributària com a treballador i a vegades rebem queixen que no
agafam el telèfon. Per molta gent que hi hagi, quan tens vint-i-
quatre cridades i n’atens una, aquestes vint-i-quatre, si hi ha
cinc funcionaris, es multipliquen. Quan hi ha aquesta angoixa
que arriba el termini i no, es multipliquen més, perquè potser
criden quatre i cinc vegades. Això és el que està constatat, i
està constatat: Diario de Mallorca; Baleares sin Fronteras,
un diari especialitzat en temes d’estrangeria i a més des de fa
16 anys; cos consular, advocats d’estrangeria, col·legi oficial,

OFIM, 17 associacions i la Delegació de Govern que ha fet la
mateixa manifestació, reconeixent manca de recursos humans,
que són insuficients, fins i tot els que han posat, reconegut per
ells mateixos, i pel mateix responsable de l’Oficina
d’Estrangeria, que és qui demana els recursos! I la proposta
que du aquí Ciutadans, i entenc que assumides per... en la línia
que heu exposats, va en aquesta línia exclusivament i diu el que
diu.

Agraesc que voteu o que assumiu aquesta línia de millorar-
ho. Torn manifestar que podem votar per separat, si voleu,
sempre ho hem manifestat, si hi estau d’acord, però acceptam
totes les esmenes i per tant les incorporam: supressió del punt
2 perquè s’incorpora al punt 1, i en la línia que hi ha, perquè
entenc que la negociació que hem tengut o aquest vis-a-vis que
hem tengut amb les esmenes i amb la PNL va quedar acordada,
i ja he manifestat al començament que les acceptaríem.

Agraesc de bell nou i demanaria que es votés, amb aquesta
darrera explicació, a favor, i podem traslladar a aquests usuaris
i als mitjans de comunicació que el que es pretén en aquest
parlament i en general a la societat és donar resposta
precisament, i tornant a l’exposició d’abans, amb perfil de
gènere i a més a més amb un tipus de situació laboral on hi ha
un risc de les persones que estan en situació regular, que
poden caure en una irregularitat i suspendre la seva
contractació laboral atenent persones amb dependència,
perquè és el perfil d’estranger no comunitari en l’àmbit de la
seva professió o la seva ocupació, o sigui que està prou
vinculat, i sabem què passarà, i ja parlam de temes un poquet
més dramàtics, que no hi volia arribar: passarà que aquesta
gent l’empresari no la pot contractar, i com que no pot no el
contractarà i les famílies necessitaran aquest suport i hauran
de pagar en negre, això és el que ens passarà. O sigui, el que
farem serà caure en una situació irregular de gent que vol
complir les seves obligacions, i el tema d’estrangeria i
d’expulsions és per un altre camí en què no faig comptes
entrar ara aquí, perquè no és objecte ni d’aquesta PNL ni la
meva línia de discussió avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gómez. Entenc, per tant, que no és
necessària la votació separada perquè el punt en què hi havia
conflicte ha passat dins el primer.

VOX ha demanat el punt 6 separat.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, jo volia fer votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En tot cas la resta es pot votar de manera
conjunta, per tant, no és així?

Per tant, passaríem a votar els punts 1, 2, 3...
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, perdó. No..., un moment, un moment. No, jo volia fer
votació separada de cada punt, si m’ho accepta el...

EL SR. PRESIDENT:

Un per un...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, punt per punt per la nostra part no hi ha cap...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, no ho havia entès bé. Em pensava que era en el punt
6. D’acord. Incorporant les esmenes, eh? 

Per tant, vots a favor del punt 1?

Secretària...

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat.

Punt número 2. Vots a favor?

El 2 s’ha retirat, perdó, tens raó, que ha passat al punt
número 1.

Per tant, el 3 de moció que és el 2. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt 3, serà, de l’ordre..., el 4, no el 3. El
4 antic que és el 3 actual, exactament. Vinga, d’acord.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt cinquè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt sisè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Unanimitat.

Passam a votar el punt setè.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 6431/19.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies a totes i a tots.
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