
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS,

DRETS HUMANS I ESPORTS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2019 Núm. 11

 

Presidència
del Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Sessió celebrada dia 7 de novembre de 2019 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 6862/19, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió al Tractat
Vinculant de l’ONU sobre empreses i drets humans i declaració de suport a la inclusió dels drets socials i ambientals en els actes
de comerç i inversió. (Retirada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

2) RGE núm. 7299/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

 



144 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 11 / 7 de novembre de 2019 

EL SR. PRESIDENT:

Començam? Hi som tots o no, falta qualcú?

Començam, si us sembla bé. Es produeixen substitucions?
Hi ha qualcú que... no.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6862/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, rel ativa a adhesió al Tractat
Vinculant de l’ONU sobre empreses i  drets humans i
decl araci ó de suport a la inclusió dels drets socials i
ambientals en els actes de comerç i inversió.

Vinga idò, hi havia una proposició no de llei, la RGE núm.
6862/19, que ha estat retirada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7299/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció del centre geriàtric al municipi d’Es
Migjorn Gran, a Menorca.

Per tant, hi hauria un únic punt de l’ordre del dia que és
debatre la Proposició no de lle i RGE núm. 7299/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca.

Per a la seva defensa per part del grup parlamentari té la
paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes senyores i
senyors diputats. Aquesta proposició respon a un objectiu ben
concret, definir i concretar quines són les necessitats que en
matèria d’atenció geriàtrica assistencial presenta actualment
el municipi actualment el municipi d’Es Migjorn Gran.

Som conscients que el Govern de la comunitat gestiona
uns recursos limitats i és cert, però un govern que
s’autodenomina com “el Govern de les persones”, entenem
que té l’obligació social i política de valorar les necessitats i
demandes de cada municipi. En aquest cas el fet que Es
Migjorn no disposa avui de centre geriàtric i en no poder
oferir aquest servei en el seu municipi, les persones majors
que necessiten aquesta atenció i assistència, es veuen
obligades a desplaçar-se a un altre municipi de Menorca,
enfora del seu entorn familiar i de la relació social habitual.

Aquesta demanda va ser plantejada personalment per
l’alcaldessa d’Es Migjorn, Sra. Antònia Camps, amb la reunió
que va mantenir amb la consellera, Sra. Santiago, aquí a Palma,
el passat 4  d’octubre. Per açò la primera proposta d’acord
d’aquesta proposició consisteix en instar el Govern de la Sra.
Armengol, a redactar un informe que determini les demandes
d’Es Migjorn quan necessita donar atenció  geriàtrica
assistencial en el seu municipi. Consideram que aquest
document és fonamental per poder prendre altres decisions
que també plantejam i proposam, fins i  to t entenem que la

Conselleria d’Afers Socials, la Sra. Santiago, ja disposa
d’aquestes dades, a partir de la projecció de les piràmides
d’edat i de l’envelliment de la població.

Entenem que la redacció d’aquest document no es pot
demorar, perquè també instam el Govern del pacte a
incorporar una primera partida en els pressuposts autonòmics
del 2020, perquè la Sra. Santiago es va comprometre, a la
reunió, com he dit, del passat 4 d’octubre, a cercar vies de
finançament per fer possible el centre geriàtric d’Es Migjorn.
Aquesta primera partida s’hauria de destinar, òbviament, a
redacció de projecte.

I finalment demanam al Govern definir un pla plurianual,
que faci possible la construcció geriàtric durant aquesta
legislatura.

Des del Partit Popular ens fem ressò avui d’una demanda
molt sentida per tots els migjorners, totes les migjorneres,
que reclamen amb insistència la creació d’aquest equipament
social, perquè avui quan han d’anar a un geriàtric es veuen
obligats a viure i acabar amb l’enyorança i el conhort que açò
comporta, els seus darrers dies fora del seu poble.

És a les mans del Govern que presideix la Sra. Armengol,
també a les dels partits que donen suport a aquest Govern, dur
a terme aquest geriàtric durant, com he dit, aquesta legislatura
que quasi bé començam. Demanam i esperam el vot favorable
de la resta de grups polítics a la proposició que el Partit
Popular presenta en un to constructiu i per donar resposta a
una demanda social ben evident i que poden corroborar els
diputats i les diputades de Menorca.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S’ha presentat una esmena per part dels
Grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca i, per
a la seva defensa, té la paraula el Sr. Pons, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, President. Sr. Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdó, perdó. Això de ser de Menorca, perdó, mil
disculpes.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies. Bé, com no podria ser d’altra manera des del Grup
Socialista valoram positivament la proposta que doni resposta
a la demanda dels migjorners i migjorneres, i més si és per a
persones en situació de dependència, persones majors.

Però creiem que aquesta proposició no de llei és una
proposta de construcció d’un geriàtric residencial, arriba una
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mica precipitada, i ho diem perquè, abans d’arribar a la
conclusió de fer un geriàtric per a un municipi, creiem que el
mínim és demanar que els governs competents es posin
d’acord. Per açò el sentit de la nostra esmena presentada,
primer amb el plantejament de les necessitats existents i,
segona, amb la viabilitat de la possible execució.

La proposta mateixa en el primer punt, demana un informe
per definir  aquestes necessitats d’atenció geriàtrica
residencial. Però és que tot seguit ja en el segon punt, es
demana una proposta..., proposen una partida pressupostària
per al 2020 i un pla plurianual, com ha dit la Sra. Pons, per a
la seva construcció, sense tan sols haver definit encara les
necessitats existents, ni la realitat d’Es Migjorn, per com serà
el geriàtric municipal, quins terrenys aportarà el municipi, són
dubtes que tenim: estan alliberats aquests terrenys per
construir el geriàtric? Estan qualificats amb els usos
corresponents? L’ajuntament ha cercat un diàleg i una
planificació amb el Consell Insular de Menorca? Perquè, em
sembla que no la tenim.

Entenc, per tant, que es planteja aquesta segona part de la
proposició des de la improvisació des d’Es Migjorn i des del
Partit Popular d’Es Migjorn. I per tant, demanam que l’esmena
es pugui pactar entre el Govern i l’ajuntament mateix, que
abans es pugui valorar d’aquesta manera la viabilitat de la
construcció i el seu manteniment, cercant també, com diuen
vostès en el text, una construcció dimensionada a la realitat
d’Es Migjorn, un poble de 1.500 habitants, ja que si es fa un
geriàtric amb uns pocs usuaris, al final el que farem també és
el que citen en el text, desplaçar gent d’altres municipis, i pel
sentit de la proposta entenc que és el que volen evitar a Es
Migjorn.

En el text afegim també la dificultat de la relació amb els
familiars i, per cert, amb açò creiem que s’ha d’avaluar, ja que
els migjorners i migjorneres necessiten d’atenció i assistència
geriàtrica i sobretot estar ben atesos. Certament també
facilitar la relació entre la família i les persones del seu
entorn. Però és un centre geriàtric la millor solució o ho són
per exemple les ajudes a domicili?

Amb una reunió creiem que és poc temps per poder valorar
la resposta que hagi d’oferir el Govern i li demanam, ja que diu
que té  una actitud constructiva, li demanam que accepti
l’esmena d’aquest primer punt, que insta la viabilitat de valorar
conjuntament l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran amb el Govern
de les Illes, la viabilitat sobre la construcció i el manteniment
d’una instal·lació geriàtrica.

I aquesta és (...). Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Sra. Mayor vol intervenir?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Hola, bona tarda a tothom, moltes gràcies, Sr. President.
Actualment a la societat es comença a parlar sobre el nivell

d’atenció que necessiten les persones de la tercera edat en
centres i en residències, ara que es comença a veure que
l’evolució demogràfica...

(Se sent el timbre de tall de micròfon i algunes rialles de
la intervinent) 

..., -molt bé-, ara que es comença a veure que.., -esperau,
perdó, que m’he perdut ara-, l’augment de la població que
requereix aquest tipus d’atenció suposarà un major esforç per
als governs i els ajuntaments. Des de la societat i la política és
necessari reflexionar i quantificar què es necessita, què costa
realment i com es finança.

El 27 de juny del 2019, en el Diari de Menorca, va sortir
la notícia que el nou govern del Migjorn vol construir el
geriàtric en els terrenys confrontants amb la casa de
Binicodrell, al darrera, en principi es preveu que tindrà 16...,
per atendre 16 residents en 8 habitacions dobles, d’acord?

S’han de conèixer realment les necessitats del municipi
d’Es Migjorn i en funció d’això definir el projecte i, tot
seguit, el compromís i després l’execució del projecte 

Des d’Unides Podem, volem donar una passa més, el
nostre model va més enllà de les residències, que són
necessàries; el nostre model és l’abordatge no només
sociosanitari sinó comunitari, juntament amb els recursos de
la gent gran perquè tengui una autonomia, un envelliment
saludable i actiu. La gent gran no la volem aparcada, volem un
enfocament global de la persona gran.

I no vull acabar la meva intervenció sense llegir un paràgraf
d’un article de la Constitució que afecta directament la gent
gran i que es reivindica els darrers anys: “Els poders públics
garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament
actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la
tercera edat”, l’article 50 de la Constitució, pensions dignes,
actualitzacions de l’IPC per llei, sentit comú demanem.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta de la comissió substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, té la paraula, per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un
temps de cinc minuts. Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Breument, jo crec que tots hi estam
d’acord, tot i que he de reconèixer un gran desconeixement de
la realitat del municipi d’Es Migjorn Gran, no conec la
realitat, però bé, sí conec la realitat de molts de municipis de
Mallorca, fins i tot d’un dels quals n’he estat batle, i crec que
qualsevol persona vol el millor per als ciutadans del seu
municipi, especialment per a les persones majors. I és vera
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que és un drama que una persona que ha viscut dins un poble,
que té unes arrels, que té uns elements de socialització l’hagin
de moure per anar a un lloc que li és estrany.

Tot i que també és vera que la realitat no permet que hi
hagi o que hi pugui haver una residència a tots i cada un dels
municipis que hi ha en aquestes illes, per tant, ens hem
d’organitzar de qualque manera, tot i que, un poc en la línia que
deia la companya de Podemos, Cristina, hi ha recursos que no
són ben bé una residència, però que sí poden donar una
resposta a una determinada realitat que pugui tenir un
municipi, com són les unitats de respir, com són els habitatges
tutelats els quals no són ben bé residències, però sí que poden
donar un servei en aquest sentit. Per tant, es tracta d’avaluar,
conjuntament amb les institucions menorquines, és a dir, amb
l’ajuntament i el consell, què convé més. I crec que un poc per
aquí anava la línia d’aquesta esmena que hem volgut fer, és a
dir, bé, parlem exactament què convé o quines possibilitats
reals hi ha de cara a aquesta proposta, no? Atenent evidentment
el que deia abans del sentit constructiu, és a dir, que tots
volem el millor per als nostres ciutadans i ciutadanes i molt
especialment per a la gent major que ben bé s’ho mereix. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, bones tardes a tothom. Es tracta de fixa
posicionament, si no, no sé si tal vegada en el segon torn serà
una cosa a discutir entre el Partit Popular i el Partit Socialista
que ha fet l’esmena, aleshores, sí que ens posicionarem com
a grup parlamentari sobre aquesta proposició no de llei, ens
posicionarem i direm la nostra orientació del suport o no
suport.

En aquest cas, i abans de manifestar-la, sí faríem una
reflexió. La companya d’Unidas Podemos ho ha comentat, hi
ha una situació amb uns objectius sobre l’envelliment actiu i
sobretot que cada vegada més tenguem en compte que tenim
un esclata-sang, no tenim una piràmide i que anam que
aquelles que taxam lamentablement amb les polítiques que es
duen a terme es fa encara més paraigua, més ample, per tant,
tendrem més població gran amb més necessitats d’atenció a
l’envelliment i a la dependència, que malauradament va prou
lligat.

Per tant, la realitat, i no serà un mallorquí que digui als
menorquins com s’han d’organitzar, però, com a diputat de les
Illes Balears, sí diré que com més suport tenguem

d’infraestructures, de serveis públics en aquest tipus d’atenció
a les necessitats de la nostra gent gran, evidentment és un tema
que no té discussió.

Per tant, entenem que el municipi d’Es Migjorn on la seva
batlessa, segons esmentau aquí, ja ha tengut una reunió amb el
Govern de les Illes Balears, i que la mateixa consellera ha
manifestat, segons diu aquí, una voluntat de cercar
finançament per al 2020, això diu aquí i jo m’ho he de creure,
si no suposo que aquesta proposició no de llei ja se l’ha
llegida la consellera i haurà dit això no és ver i vostè duria aquí
qualque resposta dels grups parlamentaris, especialment del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca o del Govern.

Per tant, entenc que hi ha una voluntat, hi ha una proposta
i que canalitza un compromís que una batllessa o un
ajuntament ha traslladat a una consellera. Nosaltres li donarem
suport a aquesta part d’aquí, a la primera i a la segona, perquè,
a més a més, parla d’una dotació pressupostària per a la
redacció del projecte, és a dir, per a un inici de compromís.

Llavors parla d’un plurianual, sí que és un..., si va lligada la
segona esmena a la tercera sí que hi ha un compromís massa
encotillat i, atesa la situació que ja ha esmentat la consellera
de retalls per al 2020, difícilment tendrem un plurianual per
a una construcció o una infraestructura en aquest àmbit. Per
tant, nosaltres, amb aquesta prudència que ens caracteritza al
nostre grup parlamentari, a l’hora de demanar compromisos,
però evidentment no comprometre un acord d’una realitat que
encara no sabem quina serà, perquè no ens ho ha donat
explícitament la consellera d’Hisenda, i la veurem en aquest
debat de pressuposts durant aquesta setmana, al tercer punt sí
que faríem una..., en principi ens abstendríem. 

Insistesc, però que aquí hi ha un compromís manifestat o
anunciat de voluntat de dur a terme aquest projecte per part del
Govern, per tant, nosaltres li donarem suport. 

Sí que és cert que en aquest anunci que comentava, 16
places, nosaltres el que exigirem en el control de la Comissió
d’Hisenda i en aquesta Comissió d’Assumptes Socials i Drets
Humans és que hi hagi una justificació de la seva sostenibilitat
i una justificació de la necessitat, tal com esmentau aquí,
perquè es parla de 16, jo no ho sé; es parla que tal vegada s’ha
de fer un estudi, hem de veure l’estudi, i evidentment passarà
per diferents comissions que no només és aquesta, hi ha
comissions tècniques de la mateixa conselleria. 

Per tant, ja manifestam el nostre suport als punts 1 i 2 i, en
principi, llevat que aquest debat ens pugui facilitar molta més
informació, ens abstendríem en el punt 3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc
minuts.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo creo que es una realidad
que todos conocemos que la lista de espera para entrar en
residencias es quilométrica, estamos hablando de centenares
de personas que están esperando para entrar en una residencia;
esto es un problema, creo que es uno de los mayores
problemas que tienen hoy por hoy nuestros mayores. Por
tanto, cualquier iniciativa que vaya a favor de paliar este
problema para nosotros es bienvenida y por supuesto vamos a
apoyarla, tanto si es construyendo residencias públicas como
si es concertando plazas creo que son propuestas que son
bienvenidas. 

Creo que deberíamos avanzar en la concertación de plazas,
aparte de la construcción de residencias, puesto que todos
reconocemos que al final el coste de una plaza en una
residencia pública es muy superior al coste en una residencia
concertada. Y al final lo que quieren las familias es que sus
mayores estén atendidos y tanto las residencias públicas como
las residencias privadas pasan por los mismos controles, por
las mismas inspecciones y el Consell de Mallorca está encima
para que se cumplan todos los requisitos exactamente igual,
tanto  de personal, como de metros cuadrados, como de
mobiliario, como todo lo que requiere una residencia de
ancianos.

Por tanto, por nosotros no le vemos ningún problema, creo
que no es necesario ni siquiera, siempre hay que hacer un
estudio, soy consciente  que hay que hacer un estudio
económico en todos los proyectos, pero yo no me planteo que
ese estudio vaya a ser, vaya a indicar que no es procedente
construir una residencia, puesto que sabemos que la lista de
espera es quilométrica, y además va a seguir aumentado
porque nuestra población sigue envejeciendo, por tanto, no
parece que vaya a ser una situación que vaya a revertir, aparte
de que seguimos envejeciendo porque hay menos natalidad es
que además tenemos cada vez una mayor esperanza de vida.
Por tanto, la apuesta por plazas residenciales para mí es una
valor seguro, es algo que siempre hay que hacer en estas
situaciones. 

Por tanto, simplemente reitero que damos nuestro apoyo
a la iniciativa.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Nosaltres pensam que qualsevol
iniciativa, efectivament, que vagi dirigida a les persones
majors, a la nostra gent gran, als nostres mares, pares i padrins
sempre és benvinguda. El que passa és que hem de tenir en
compte una cosa, o dues coses concretament, que és el que

ens preocupa, ho deia la companya d’Unidas Podemos:
nosaltres som molt més partidaris d’una atenció domiciliària.
Jo tenc una mare de 96 anys, no és que vulgui contar aquí la
meva vida, però ella segueix dins ca seva amb ajuda i amb tot
allò que els fills aportam perquè una persona en tengui cura.

Crec que efectivament és un drama, com deia Maria
Assumpció, la diputada del Partit Popular, haver de partir d’un
poble, o com deia també vostè, president, però crec que el
vertader drama és sortir de casa, quan arribes a una edat i te
n’has d’anar de les teves arrels i les teves coses, de l’entorn
que t’ha vist madurar i envellir.

Per aquí, crec que és cap on hem de caminar. Que les
residències són necessàries? Sí. Que la llista d’espera -com
deia la companya de VOX- s’incrementa dia a dia i
s’incrementarà? Sí. Que la piràmide poblacional envelleix cada
vegada més? Sí. El que passa és que tal vegada hauríem de fer
una reflexió en aquest sentit.

Jo esperaré al f inal, si no us sap greu, a veure quina
argumentació ens fa el grup proposant per dir quin és el nostre
suport als punts 1, 2 i 3.

Crec que l’estudi de viabilitat estaria bé, l’esmena que ha
plantejat el PSOE ens agrada i també hem de recordar que la
consellera Fina de Santiago, efectivament, va dir que si no hi
havia partida pressupostària era perquè no s’havia plantejat...
mai no s’havia fet aquesta petició, i que seria sostenible a
partir de 30 places, no de 8 habitacions dobles.

Per tant, tot això crec que també s’ha de tenir en compte,
és a dir,... I si aquest centre geriàtric té 30 places, tal vegada
el que fem és importar gent gran d’altres municipis per poder-
lo  omplir. Hem de recordar que el Migjorn Gran té 1.500
persones, 1.500 habitants; jo no sé si Maria Assumpció sap, la
Sra. Pons, el nombre de gent major que estaria destinada o que
demanaria plaça en aquests moments en aquesta residència.
Per això no tenim molt  clar el que hem de fer.

Per suposat que sí, però tal vegada s’hauria d’incloure
alguna modificació en aquesta proposta.

Dit això..., ja està, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara demanar al grup proposant
si volen una interrupció de deu minuts o si podem procedir.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, quasi que sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol una interrupció de deu minuts?
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LA SRA. PONS I FULLANA:

No, bé, jo faré la meva intervenció, després em donarà si
vol dos minuts per poder comentar això de l’esmena al Grup
Socialista i Podemos.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, molt bé, perfecte. Sra. Pons, ja té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. A veure, en tot moment
en la meva intervenció he parlat, sí, d’un centre geriàtric, però
de redactar un informe per definir les necessitats. 

Jo en cap moment no he parlat de dimensions d’aquest
centre, no he dit si ha de tenir 3.000, 5 .000, 1.000 metres
quadrats, jo no n’he parlat. Tampoc no he parlat de places, tot
i que és cert que va sortir una informació a un diari local, al
Diari Menorca que parlava de 16 places, però jo he estat
prudent, en cap moment no he parlat de places.

Sr. Mascaró, vostè es deu haver informat, m’imagín, vostè
sap que hi ha persones de Migjorn, residents a Migjorn que
han d’estar a residències a Ciutadella, a Ferreries, a Alaior, a
Maó, estan un mes aquí després, han de passar a un altre poble,
allà hi fan tres mesos, després tornen anar a un altre geriàtric,
allà tal vegada hi fan dos mesos, un any, després tornen anar a
un altre centre... No crec que açò, si vostè està d’acord que les
persones han d’estar ben ateses a un geriàtric, la gent gran, idò
em sembla que deu veure la incomoditat d’aquest anar i venir
d’un municipi a un altre tant pels residents del geriàtrics com
per les mateixes famílies.

Lament que digui que la meva proposició és fruit de la
precipitació i que dubti de la intenció constructiva, ho lament.
Per descomptat, no ho posi en dubte, està feta amb tota la bona
intenció, crec que -insistesc- he estat prudent perquè tots la
puguem suportar, ja que jo no he parlat d’unes característiques
tècniques concretes, sinó que ho he deixat a les converses que
han mantingut sempre l’alcaldessa amb la consellera Sra.
Santiago.

Quant a la intervenció de la Sra. Pons, sí, estic
completament d’acord, jo també tenc un familiar i té una
atenció domiciliària, ara, vostè sap que de vegades açò no és
possible, de vegades han d’estar sí o sí a un centre geriàtric.
Desgraciadament açò és una problemàtica que anirà in
crescendo. Vull dir, al geriàtric de Ciutadella mateix, al
geriàtric municipal fa deu anys enrere hi havia menys de la
meitat de residents dels que hi ha ara. És a dir, és un problema
que ens agradi o no ens agradi anirà a més.

Estic d’acord amb el que ha dit vostè de la Sra. Santiago,
ara bé, és que si no ho demanam serà segur, Sra. Pons, que no
ho tindrem. Fins ara no ho hem tingut perquè açò no s’havia
demanat, aquesta proposta, idò ara la demanam, veurem si és
possible. El que està clar és que si la demanam no la tindrem.

Quant a la intervenció del Sr. Ensenyat de MÉS per
Mallorca, estic d’acord que vostè proposi un altre tipus
d’equipament, vull dir, propostes, se’n poden fer moltes. El
Partit Popular ha fet aquesta concreta arran de les converses
mantingudes amb la consellera i la Sra. Santiago, perdó, la
consellera i l’alcaldessa del Migjorn.

Vull agrair el suport als grups que ens suporten. I sí que li
demanaria, just dos segonets, per poder comentar l’esmena
amb el Sr. Mascaró.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, el que comentava,
jo acceptar una esmena que millora un text, que aporta alguna
cosa, li puc assegurar que no tenc cap problema vengui d’on
vengui aquesta esmena, ara bé, aquesta esmena del Partit
Socialista... és que diu el mateix que dic jo, diu el mateix en
tot moment. En tot moment he parlat d’un informe per definir
les necessitats.

Per tant, no voldria pensar que és que no es vol acceptar la
proposició pel simple fet que l’ha presentat el Partit Popular.
Per tant, una esmena que no aporta res, Sr. President, no li
podem donar suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Algun grup vol votació separada
o es pot votar conjuntament?

LA SRA. PONS I FULLANA:

No, Sr. President, és que no acceptaré votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Idò parlant s’entenen... Si no l’accepten ja no importa
demanar-ho. Molt bé.

Vots a favor? Unanimitat.

Molt bé, queda aprovada idò.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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