
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. 12

 

Presidència
del Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Sessió celebrada dia 21 de novembre de 2019 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 7660/19, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones d’altres regions... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

2) RGE núm. 7688/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament per part del Govern de l’increment del cost
de les obres de la segona planta del geriàtric de Sant Lluís... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

 



152 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 12 / 21 de novembre de 2019 

(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció
del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda. Començam, si els sembla bé, bona tarda
senyores i senyors diputats. Començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanam si es produeixen substitucions?
Gràcies.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, Sra. Presidenta, Sebastià Sagreras substitueix
Assumpció Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Algú més? No.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7660/19,
presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per part
de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7660/19, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions.

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:

(Inici d’intervenció inintel·ligible)

Ens demanen si podem aturar un momentet que ara vindran
a aclarir el tema tècnic.

(Pausa)

Molt bé, gràcies. Reprenem el debat, Sr. Ensenyat pot
tornar començar els cinc minuts. Gràcies.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bé, gràcies. Bé, és una PNL molt senzilla i és sobre
els darrers esdeveniments al Kurdistan de Síria, respecte de la
invasió de Turquia i la violació dels drets humans, tal i com
també ho defensa la comunitat..., com ho denuncia -perdó- la
comunitat a nivell internacional. Jo crec que en aquest sentit
és molt important posar de manifest tot els moviments a nivell
internacional que hi ha hagut i especialment des d’entitats de
reconegut prestigi com Amnistia Internacional, entre moltes
d’altres. I especialment respecte d’un fet que és una violació
flagrant i d’una invasió que no respon ni molt manco a
l’ordenament jurídic a nivell internacional i que, a més,

s’aprofita d’una determinada situació i especialment en un
context de suport a estats integristes i grups integristes
islàmics.

I tal com s’argumenta en aquesta PNL el que venim a
proposar són tot un seguit d’acords.

El primer és que el Parlament de les Illes Balears
manifesta la seva solidaritat amb el poble kurd i amb la resta
de pobles amb risc de patir una neteja ètnica, impulsada per la
República de Turquia.

El segon punt és que el Parlament de les Illes Balears
condemna la invasió i la voluntat manifesta del Govern de
Turquia d’establir milions de refugiats a les regions kurdes de
Síria.

El tercer el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a posar fi a la venda d’armes a Turquia i a qualsevol
col·laboració militar amb aquest país.

El quart, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la República de Turquia a cessar l’acció militar i a retirar
immediatament el seu exèrcit de les regions kurdes de Síria.

I el cinquè, el Parlament de les Illes Balears insta l’ONU
a responsabilitzar-se i a actuar davant aquesta situació que
viola el dret internacional i que planteja un risc immediat per
a la població del nord-est de Síria i que la debilita la
resistència enfront de l’estat islàmic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ens demanem, per un tema tècnic,
si podem tornar repetir les substitucions perquè no ha quedat
gravat. Per favor, són tan amables.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Irantzu Fernández.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Assumpció
Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Socialista i Unidas Podemos
s’han presentat les esmenes RGE núm. 8528/19, 8529/19 i
9168/19; també van presentar l’esmena RGE núm. 8530/19
però va ser retirada pels seus autors mitjançant escrit RGE
núm. 9166/19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té  la paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc
minuts. Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907660
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201908528
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201908529
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909168
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201908530
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909166
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari està
d’acord amb tota l’exposició de motius i per tant, la idea és
donar suport a aquesta iniciativa parlamentària. El que sí volem
manifestar són tres matisos que hem materialitzat en tres
diferents esmenes.

La primera esmena, la 8528, fa referència al punt tercer,
on nosaltres consideram que ha de quedar redactat de tal
manera que segueixi la línia expressada pel Ministeri
d’Exteriors d’Espanya, que el que venia a dir és que es
deneguin les noves llicències d’exportació de material militar
a Turquia, susceptible de ser emprat a l’operació de Síria, és
una esmena de substitució que sol·licitam que sigui admesa
per part del grup proposant.

La segona esmena que presentam és referida al punt cinquè
i és una simple matisació en termes de redacció i en termes de
qüestió de competències. Consideram que el Parlament de les
Illes Balears qui ha d’instar és el Govern d’Espanya, qui, com
a membre de l’ONU, pugui exigir a aquesta, que dugui
endavant les accions que es determinaven en aquest punt
cinquè, amb el qual estam d’acord. Per tant, és una qüestió
simplement de priorització de competències i de redacció.

I pel que fa a la següent esmena, deix la paraula a la
portaveu d’Unidas Podemos, amb la qual també hem signat
aquesta esmena d’addició. Per tant, que la pugui explicar.

En el cas que no fossin admeses les nostres esmenes, sí
que sol·licitam votació separada dels punts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari d’Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies. El nostre grup dóna suport a aquesta
proposició no de llei i proposem, conjuntament amb el Grup
Socialista, una esmena per la qual el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a exigir al Consell de
Seguretat de les Nacions Unides a crear una zona de seguretat
sota la seva supervisió, amb l’objecte de garantir la seguretat
de la població assentada en zones de conflicte, especialment
la població kurda, i a garantir el seu accés a l’ajuda
humanitària.

Aquesta operació militar constitueix una violació del dret
internacional, és un atemptat al dret humanitari i, a més, posa
en perill  la seguretat i estabilitat de la zona. La població
desallotjada és majoritàriament kurda, durant la guerra contra
el Daesch, les militàncies kurdes, amb el suport de les tropes
d’Estats Units, han establert de facto una regió autònoma a
costa dels territoris conquerits al Daesch. Després de la

retirada de les tropes nord-americanes, el Govern turc ha
intervingut impunement i ha truncat la consolidació dels drets
civils, socials, polítics i culturals del poble kurd.

Sembla més que evident que l’operació militar iniciada per
l’exèrcit turc al nord de Síria, i que de manera cínica el
Govern turc ha denominat “Operació manantial de pau”, no és
més que una operació encoberta de neteja ètnica. El seu
objecte principal és el desplaçament de la població kurda de
la regió de Rojava i l’assentament de grans contingents de
població siriana procedents dels campaments de refugiats
situats en territori turc. 

Avui sabem que el que es pretén és evitar que es consolidi
una regió autònoma de majoria kurda. En aquests moments ja
es produeix l’èxode de població kurda cap al sud de Síria en
fugir de l’avanç de l’exèrcit turc. 

Per això, consideram necessari que el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides adopti una resolució que
permeti crear una zona de seguretat supervisada per la mateixa
ONU, destinada a garantir la integritat física de la població que
viu en aquesta regió, la protecció dels seus drets civils i el seu
accés a l’ajuda de les organitzacions humanitàries que operen
a la zona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Torn de fixació de posicions de
major a menor, tret del grup al que pertany la presidència del
Govern, el qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 85
del Reglament del Parlament de les Illes Balears. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Mirin, nosaltres a aquesta
proposta, en el primer punt, evidentment no hi podem votar en
contra, hem de votar-hi a favor, perquè coincideix aquest punt,
“el Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat
amb el poble kurd i la resta de pobles en risc de sofrir una
neteja ètnica impulsada per la República de Turquia”,
coincideix exactament amb les conclusions del Consell
Europeu. Així i tot, amb tota la resta de punts nosaltres també
hi estam més o manco d’acord. 

El que sí volem dir és que en el cinquè punt trobam, i ho
dic amb bona intenció, que és una miqueta de brindis al sol,
perquè ni el Parlament de les Illes Balears té competències
per dirigir-se a l’ONU ni l’ONU no ha volgut ficar-se en el
tema de Turquia i de Síria. En tot cas, nosaltres no fem
comptes votar en contra d’una proposta que el que vol és
millorar la vida de les persones del poble kurd que sofreixen,
doncs el que sofreixen per mor de Síria. 
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Per tant, nosaltres votarem a favor i..., res, votarem a favor,
fins i  tot esperarem a saber la votació de la resta de partits
quant al punt sisè, que ha estat un punt d’addició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el diputat Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres essencialment, i valorant les
esmenes, donarem suport a gran part de..., demanant
evidentment que es voti per separat, perquè entenem que amb
les esmenes que hi ha i segons quin punt que no s’ha esmenat,
com el punt 4, comentaven que hi ha certes incongruències en
instar una institució i no es veu incongruència instar unes
altres, quan no tenim l’àmbit competencial. Per tant, en
qüestió de redacció i no presentar una esmena a un punt on
s’insta directament el Govern de la República de Turquia,
evidentment tenim..., no ho veiem viable.

Però, per una altra part, nosaltres entenem que quan es
parla de geopolítica i de conflictes internacionals, tot i que és
legítim que el Parlament faci un debat, un posicionament i
evidentment denunciï uns fets, tot això ho fa instant,
evidentment, l’àmbit o la institució que té un àmbit
competencial que és el Govern d’Espanya, a través del seu
Ministeri d’Accions Exteriors; però, a més a més, ni tan sols
el Govern d’Espanya ho pot fer de manera unilateral perquè hi
ha una coalició, és membre de l’OTAN i a més és membre de
Nacions Unides i a més es troba a la Unió Europea, per la qual
cosa hi ha resolucions de política exterior i evidentment de
política internacional en què es demana el màxim consens de
la Unió Europea. 

Evidentment, vull manifestar clarament que no hi hagi cap
dubte que rebutjam qualsevol operació militar unilateral que
es dugui a terme a Turquia, des de Turquia cap al nord de Síria,
qualsevol intervenció militar ha de ser realitzada amb el suport
i des del Consell de Seguretat de Nacions Unides i d’acord
amb el Dret Internacional, tal com es manifesta aquí.

De totes maneres també hi ha dos fets dels quals no es
parla i que crec que són conjunturals i importants, és a dir, la
situació es produeix per l’egoisme estratègic de l’actual
presidència dels Estats Units en haver retirat el suport que
tenia i que només manté amb Turquia, però que també ha
mantingut amb el poble kurd, que és el que ha frenat i ha
rebutjat i ha donat la vida per defensar contra la Daesh, és a
dir, contra el terrorisme que hi ha. En el moment que això no
li interessa, perquè ja sabem que (...) Daesh allà s’han retirat
i l’entrada de Turquia, de les forces turques, a aquest territori
per perseguir part del poble kurd, sota l’excusa del terrorisme
que diu que part del poble kurd realitza, de fet cataloga Turquia
com a un grup terrorista, i li ha permès fer aquest tipus
d’intervenció. I, a més a més, la neteja ètnica que es produeix
que és condemnada.

Per tant, la nostra preocupació és més que clara, que es
produeix una neteja ètnica i que s’ha de resoldre i que s’ha de
frenar de forma contundent, però amb el conjunt dels països
de la Unió Europea i des de Nacions Unides, i mai de forma
unilateral, com es fa per part d’alguns països, no?

També entenem que s’hauria d’haver creat un tribunal
internacional especial per seguir condemnant i jutjant els
criminals de la Daesh i que ha quedat tot en l’aire  per la
retirada precisament de part de la comunitat internacional.

Per tant, nosaltres donarem suport i acceptarem les
esmenes plantejades perquè corregeixen l’àmbit competencial
que és fonamental, no tendria cap consistència ni tendria cap
sentit. 

En segon lloc, entenem que el més apropiat hagués estat,
atès l’àmbit que assolirà aquesta PNL, entenem que una
declaració institucional hagués estat el format, no? I
evidentment no sé si es que els grups proposants entendrien
que no hi havia consens a la Junta de Portaveus com perquè es
pogués dur a terme com a declaració del Parlament, supòs que
s’han plantejat això perquè jo entenc que el format que
s’hauria d’haver dut és una declaració institucional contundent,
clara evidentment, tal com es manifesta i recull aquí, no
només a la justificació dels fets sinó als  punts que insten a
aquest tipus d’actuació. 

Però essencialment, com dic, donarem suport si
s’accepten les esmenes tal com estan presentades pels grups
parlamentaris proposants de les esmenes 3, 5 i em sembla que
n’hi havia una d’addició, no?, 6.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té  la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Constitución Española y el
Estatuto  de Autonomía establecen un marco competencial
muy claro en el que la política exterior es competencia
exclusiva del Estado. Por tanto, no tiene sentido que este
parlamento autonómico haga declaraciones en uno u otro
sentido dentro de un ámbito que no le compete. 

Las declaraciones del Parlamento autonómico, de éste o
de cualquier otro parlamento autonómico, pueden afectar a
nuestras empresas en el exterior, por eso lo responsable es
que los órganos del Estado que tienen competencia en materia
internacional sean los que marquen la posición de España en
casos como éste.

Los parlamentos autonómicos, como éste, haríamos mejor
en centrarnos en el ejercicio de nuestras competencias para
resolver la emergencia social que afecta a miles de españoles
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y residentes legales en España con problemas para llegar a fin
de mes, en paro o con miedo a la inseguridad de sus barrios.

Por tanto, nosotros no vamos a fijar, como diputada, como
representante de un grupo político en un parlamento
autonómico, no vamos a fijar ninguna posición sobre este
tema porque no nos corresponde. Tampoco vamos a
posicionarnos en contra, evidentemente. Creemos, como ya
he dicho, que ésta es una competencia estatal y una cosa es
instar al Gobierno del Estado a que lleve a cabo determinadas
actuaciones dentro de lo que nos afecta a nosotros como
competentes en una materia determinada y otra cosa muy
diferente es perder tiempo y recursos de este parlamento
autonómico en materias que en nada nos competen y que
deben ser fijadas por el Estado.

Por ese motivo nos abstendremos en esta votación.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts. Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, companys diputats i
diputades. Nosaltres no tornarem a posar en context la història
recent que vivim, encara que d’enfora, a través de mitjans de
comunicació i del que ens arriba, en aquesta zona tan calenta
del nostre món, però sí que hem de dir que El Pi sempre estarà
en contra de les violacions dels drets humans, hi estarem en
contra sempre. 

Pensam de totes maneres que hi ha molta hipocresia en
relació amb aquesta qüestió. Ens posam de perfil quan no ens
toca de front o no ens veiem amenaçats, i..., no ho dic pel
Grup Parlamentari MÉS, ho dic per les grans potències
internacionals, s’ha esmentat Donald Trump fa un parell de
minuts.

Per això, nosaltres pensam també que el format adient
hagués estat una declaració institucional la qual, per raons
òbvies, tal vegada no hagués sortit endavant, però ens agrada
aquesta proposició no de llei.

També demanaríem votar per separat. Estaríem d’acord, en
principi, amb el punt 1, amb el punt 2.

Ens agraden les esmenes 3, 5 i la d’addició que han fet
Unidas Podemos i el PSOE, i també trobam que hi ha
incongruència en el punt 4, on diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la república de Turquia a cessar
l’acció militar i a retirar immediatament el seu exèrcit de les
regions kurdes de Síria”. Pensam que hauria de ser, si tal
vegada podem plantejar una esmena in voce, si no ens
abstendríem en aquest punt, pel tema competencial: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya que

insti el Govern de la República de Turquia a cessar l’acció
militar”, perquè, efectivament, no ens pertoca a nosaltres
arribar a governs internacionals.

Així que votaríem per separat, en principi donaríem suport
amb les esmenes que s’han plantejat, i si s’accepta aquesta
esmena in voce al punt 4, per instar el Govern de l’Estat a fer
aquesta feina que en qualsevol no ens pertoca; si no en aquest
punt ens abstendríem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. 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.

Continuam amb la intervenció dels grups proposants per
fixar la posició i assenyalar si accepten les esmenes. Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. La veritat és que crec que són esmenes
que van a afinar el redactat, especialment en referència a qui
és competent davant determinats organismes, que evidentment
és l’Estat espanyol. Fins i tot la representant d’El Pi
n’assenyalava una in voce al quart punt, quan diu que “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la república
de Turquia a cessar l’acció militar i a retirar immediatament
el seu exercici...”, -perdó, sí, exactament-, seria “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat davant Turquia”,
i, per tant, s’accepta també aquesta perquè a més té coherència
amb tota la resta.

Crec que les relacions internacionals moltes vegades són
les qüestions que són més opaques en qüestions polítiques, és
a dir, que no sabem qui és qui, qui està amb qui, qui ven què a
qui, no? És vera que és del més opac que hi ha i, per tant,
entenc que potser per ventura nosaltres competència en
relacions exteriors no en tenim, però sí en cooperació
internacional, i si el mateix principi que no puguem parlar de
qüestions en les quals aquest parlament no en sigui competent,
reduiria la nostra activitat parlamentària segurament a la
meitat. Crec que dimarts que ve fins i tot no importaria que
féssim ple, excepte per les preguntes, perquè hi ha qüestions
també que es tracten, fins i tot del mateix grup que feia
aquesta reflexió, on el Parlament de les Illes Balears no és
competent, tampoc.

Però bé, és a dir, jo crec que hem de poder parlar de tot, i
nosaltres, com a representants que som de la ciutadania, i en
qüestions, evidentment, que afecten la vulneració dels drets
humans, i tant que hem de poder parlar, exigir, instar i fer tot
el que sigui necessari per denunciar una situació  que és
manifestament injusta, totalment injusta. 
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Per tant les esmenes quedarien totes acceptades, fins i tot
la que ha presentat la representant d’El Pi in voce, que crec
que milloren prou el redactat i li donen una coherència
respecte del nivell competencial de les diferents
administracions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Font per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria demanar disculpes pel
meu retard, i després també he de dir que substituesc la
diputada Sílvia Tur en aquesta comissió.

Respecte de les esmenes presentades, també, les veiem
totalment correctes, però sí que voldria..., inclosa la feta in
voce per El Pi, crec que matisa correctament com hauria
d’haver estat redactat el punt realment, així que gràcies, Sra.
Pons.

Respecte de les esmenes, bé totes, però sí que voldria
deixar constància respecte d’una esmena en concret, tot i que
l’acceptam, però sí que voldria expressar un punt de
discrepància, i és l’esmena 8588, 8528, perdó -trob que és la
primera esmena que estava feta-, bàsicament perquè pensam
que sí que necessitam un posicionament molt clar d’Espanya
respecte de la venda d’armes, ja que és el setè exportador
mundial i el tercer que més ha crescut en els últims quatre
anys. Segons l’informe anual publicat l’11 de març per
l’Stockholm International Peace Research Institute la
indústria armamentística espanyola copa el 3,2% del mercat
internacional, la qual cosa la situa només per darrere dels
Estats Units, Rússia, França, Alemanya, la Xina i el Regne
Unit, i per davant d’Israel i Itàlia.

Per tant, tot i acceptar l’esmena, perquè al final aquí el que
ens interessa és que aquesta proposició pugui sortir endavant,
creiem que també ens convé de vegades ser una mica
conscients del que som, en realitat.

I pel que fa al comentari sobre que no tenim competències
internacionals, la nostra resposta és ben senzilla: la solidaritat
no té fronteres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Abans de començar la votació, voldríem
tenir el text exacte de l’esmena in voce, si pot ser, per favor.

LA SRA. PONS I SALOM:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que insti el Govern de la República de Turquia a

cessar l’acció militar i a retirar immediatament el seu exèrcit
de les regions kurdes de Síria”, és a dir, afegiríem “insta el
Govern d’Espanya... a instar -tornam repetir el verb, però bé-
instar el de la República de Turquia...”

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei. Entenem que hi ha votacions per
separat... Han demanat votació per separat, s’accepta?

LA SRA. PONS I SALOM:

Per a El Pi ja no.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’accepta? Junt. Separat.

Idò vots a favor del primer punt? Perdó, perdó.

Primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El primer punt queda aprovat amb 12 vots a favor i 1
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt 2.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El segon punt quedaria aprovat amb 12 vots a favor i 1
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt tercer amb l’esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

El punt tercer queda aprovat amb 12 vots a favor i 1
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt 4 amb l’esmena in voce.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El punt 4 quedaria aprovat amb 8 vots a favor i 5
abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 5.

Vots a favor?, amb l’esmena.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El cinquè punt quedaria aprovat amb 12 vots a favor i 1
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a votar el punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El punt 6 queda aprovat amb 12 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovada la PNL, la Proposició no de llei RGE núm.
7660/19.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 7688/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament per part del Govern de l’increment del cost
de les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7688/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a finançament per part del Govern de
l’increment del cost de les obres de la segona planta del
geriàtric de Sant Lluís.

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. La presentació d’aquesta PNL
respon a la preocupació que tots compartim de voler donar
resposta als ciutadans de Balears i, en aquest cas, de Menorca,
respecte de les persones dependents de la nostra illa. Les
dades que tenim diuen que Menorca és l’illa que més envelleix
a Balears i que a la vegada concentra la major taxa de
dependència respecte de la resta d’illes.

Ja s’ha exposat que en aquests moments a Menorca tenim
345 persones en llista d’espera, la qual cosa entenem que
resulta un repte per a les administracions actuals de poder
dotar de major nombre de places i en aquest sentit Menorca té
diferents punts de millora i projectes que efectivament
donarien resposta si s’impulsen de manera decidida.

De fet, fa un parell de setmanes la diputada Sra. Pons i
Fullana va dur una PNL en aquesta mateixa comissió respecte
del geriàtric del Migjorn Gran la qual, feliçment, es va aprovar
per unanimitat. 

Avui la situació que referim afecta el poble de Sant Lluís,
on està prevista la construcció  d’una segona planta del
geriàtric actual que aportaria 25 places més, 20 de
dependència i 5 a l’ajuntament.

El Govern, la Conselleria d’Assumptes Socials i
l’Ajuntament de Sant Lluís s’havien compromès a finançar el
50% de la partida inicial de 800.000 euros. La informació que
ens consta des de l’ajuntament és que al projecte d’obres de la
segona planta del geriàtric de Sant Lluís s’havia produït un
increment de 200.000 euros sobre el cost inicial de 800.000.

Per tant, seria correcte establir que aquest increment del
cost inicial de 200.000 euros fos també assumit pels mateixos
criteris, és a dir, el 50% de cadascuna de les administracions
esmentades, cosa que en aquests moments no consta per
escrit.

 A dia 24 d’octubre, la Sra. Santiago, la consellera Santiago
va visitar Menorca i va anunciar que hi havia acord respecte
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d’això i que únicament mancava decidir les quantitats que
aportaria el Govern i quines l’ajuntament, però açò no aclaria
efectivament si a aquest increment s’hi aplicaria el mateix
criteri del 50%. 

Resulta més que necessari que açò s’aclareixi i que es doni
compliment a aquests compromisos.

Hem vist... ahir, la visita que va fer tant la presidenta com
la consellera d’Assumptes Socials, de Serveis Socials i de
MÉS, per explicar diferents projectes que anirien inclosos
dins el pressupost a l’àmbit de Menorca, i també hi havia... i ha
hagut, hem vist als diaris, un anunci, conjunt de la consellera
Fina de Santiago amb la batllessa del poble de Sant Lluís, on
es diu que, efectivament, hi havia prevists 800.000 euros, al
voltant d’uns 800.000 euros per a aquest projecte, no parlava
de l’increment aquest de 200.000 euros i no quedava clar com
es finançaria, es parlava de cofinançament, però no es parlava
de quin percentatge.

En qualsevol cas, la nostra proposta és totalment en positiu
des de la necessitat que hi ha a la societat menorquina de
donar resposta a aquesta llista d’espera i a les persones amb
dependència.

Presentam aquest punt únic per a aprovació, que diu:
“instar el Govern balear que es financiï, amb els mateixos
criteris inicials, és a dir, 50% Govern balear i 50%
l’ajuntament, l’increment que s’ha produït i el que es pugui
produir en el futur sobre el cost inicial de les obres de la
segona planta del geriàtric de Sant Lluís, que si els criteris es
modifiquen en tot cas el Govern financiï un mínim d’un 50%.”

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’ha presentat l’esmena
RGE núm. 9184/19. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Mascaró, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president. Com indicava el president el nostre
grup parlamentari, juntament amb Unides Podem i MÉS per
Mallorca, ha cregut convenient presentar una esmena que
substitueixi el punt a votació d’aquesta PNL.

Ho hem fet perquè pensam que la PNL no s’ajusta a la
realitat d’aquests moments, posa un mandat parlamentari amb
un suposat sobrecost que en aquest moment realment no està
definit, malgrat que la diputada el defineixi en 200.000 euros,
com si estigués en un paper i tot.

En cas de definir uns sobrecosts en les instal·lacions del
centre i de la seva capacitat s’han d’estudiar..., creiem que s’ha
d’estudiar conjuntament, encara que es mantingui el
compromís que siguin cofinançats entre les administracions. 

En aquests moments el que és més important ara és que,
com ja estava previst, segueix el compromís del Govern balear
-com ha dit la diputada Cabrera- de cofinançar l’ampliació del
geriàtric amb la construcció de la segona planta, juntament
amb l’Ajuntament de Sant Lluís, i açò, com diem, és el més
important ja que quasi, com ha dit, es duplicarà el nombre de
places.

Així, demanam l’acceptació de l’esmena en el sentit de
poder definir entre administracions, l’Ajuntament de Sant
Lluís, el Consell Insular de Menorca i el Govern balear, de
forma conjunta, les necessitats del geriàtric de Sant Lluís per
tal que s’ajustin a les necessitats reals dels usuaris d’aquest
centre, sempre mantenint els compromisos de finançament
acordats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, e l nostre grup
parlamentari, si s’accepta l’esmena que hem presentat,
votarem a favor, si no votarem en contra d’aquesta proposició
no de llei.

La veritat és que no entenem molt bé..., perquè justament
el que ha dit el company, que no sabem exactament d’on heu
tret aquesta xifra de l’increment del cost i el normal...,
juntament, per exemple, també amb el centre geriàtric del
Migjorn que es va aprovar la setmana passada, requereix d’uns
estudis previs i conjuntament amb totes les administracions
per avaluar tot el cost o el sobrecost que té per a després
definir a veure com s’hi pot fer front.

Dit això, d’aquí a unes setmanes també tocarem el pròxim
geriàtric de Ferreries, on també hi ha una proposició no de
llei, només vull recordar, perquè la consellera ja ho ha dit en
diverses... tant al Ple com aquí a la comissió, que Menorca té
previst, dintre del període 2019-2025, crear, mitjançant
construcció nova, 120 places a Maó, de 80 a 100 a Es Castell,
hi ha prevista una ampliació per concretar encara a Ciutadella
de 60 al 2021, són les 20 places ara de Sant Lluís..., la llista
d’espera en aquesta legislatura es reduirà.

Només volia fer una petició aquí a la comissió i a tots els
grups parlamentaris que potser també podríem començar a
obrir el debat de quin model volem per a la gent gran, perquè
en els pròxims deu, vint anys duplicarem i triplicarem la
població que avui dia tenim de gent gran, i ja començam a tenir
problemes per veure què fem i potser el que ens hauríem de
replantejar és el model que tenim ara.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909184


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 12 / 21 de novembre de 2019 159

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions de major a
menor, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula
el Sr. Gómez i Gordiola, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo no sé si pertoca que un grup
parlamentari que no ha fet una esmena ni se subscriu a la
redacció d’una proposició no de llei faci preguntes, però hi ha
una cosa que no he entès, a la justificació del contingut de la
iniciativa, aquí es diu que la consellera Santiago, dia 24
d’octubre, en visita a Menorca va anunciar que hi havia acord,
i que únicament li mancava decidir les quanties que aportaria
el Govern. Això dieu.

L’esmena diu: “definir, de forma conjunta amb el Consell
de Menorca, Ajuntament de Sant Lluís”, que sembla que aquí
ja hi ha un compromís per part d’ell de finançament, per tant,
si li diem que fan falta 200.000 euros, s’entén que
l’Ajuntament de Sant Lluís s’ha compromès a ficar l’altre
50%, de 100.000 euros; per tant, es demana s’increment de
100.000 euros per part del Govern de les Illes Balears en el
pressupost 2020. I li diu: “les necessitats entorn de les obres
previstes al geriàtric”, quan hi ha una modificació del projecte
que diu que són 200.000 euros. Per tant, no entenc ni el motiu
de l’esmena, o almanco no va en línia amb això, ni entenc molt
bé si és ver el que va dir la Sra. Santiago, amb la qual cosa
estic... o em falten dades per pronunciar-me, o no ho entenc.

Passant a la reflexió que s’ha fet, jo crec que això haurà
d’anar acompanyat evidentment amb una esmena als
pressuposts, és evident, està claríssim, surti o no surti, per
assegurar realment que es doti aquesta partida pressupostària,
que no està pressupostada en el 2020, segons el que ens diu la
redacció  del que hi ha aquí, insistesc, que ho desconec, jo
tampoc no he vist les declaracions de la Sra. Santiago en
aquest tipus de compromís.

I, per tant, ens pronunciarem una vegada hagueu reafirmat
la vostra posició o transaccionar, o que transaccioneu, o faceu
qualsevol iniciativa en aquest sentit.

Jo estic d’acord amb la companya, amb la diputada de
Podemos, que hem de definir el model d’envelliment i d’una
realitat que es produeix i d’uns drets, d’aquesta qualitat i
exercir aquest dret, però jo subscric i voldria que recordàssim
la proposta que has fet, que em sembla..., i la subscriuré i és
que es faci aquí, o que es faci (...) per part de..., que és legítim
que ho faci el Govern de les Illes Balears, té la competència
de la iniciativa de poder-ho fer, però tant de bo fos a través
d’aquesta comissió que es ens poséssim d’acord i
traslladéssim una proposta que, llavors, pressupostàriament,
ens podem discutir amb un calendari, però sí que seria
interessant perquè afecta una gran part de la població de les
Illes Balears.

I sobretot perquè estam duent aquí a cada comissió un tros
del territori, ara milloram 345 places, que no, que són 20 les

necessitats, que discutim, que discutim si realment són 120 o
300, o realment es poden desplaçar o  no i anam duent
esmenes, -perdona- anam duent proposicions no de llei;
algunes sortiran i algunes no, una incongruència, i dic
qualcunes sortiran i qualcunes no perquè donam suport a un
municipi a un no, depenent un poquet de..., no sé si del signe
polític o no. En tot cas, crec que sí és important que facem
aquest debat o que traslladem una valoració al Govern de les
Illes Balears i legítimament ho faci. 

Per tant, inicialment nosaltres ja dic, que sí que estam
d’acord amb una proposició no de llei que diu que es doti una
partida pressupostària adient, perquè hi ha hagut una
modificació del projecte i que realment s’ha compromès el
Govern de les Illes Balears a dur-ho a terme, l’ajuntament.

Hi ha un altre element, que és el Consell de Menorca, que
s’introdueix aquí, que a mi em sembla necessari que sigui..., el
que té unes competències importants en això. No ho han
negociat abans i aquí es demana..., jo sí hi estaria d’acord,
perquè que no ho tornin estudiar, sinó que se sumi i que si
encara pot aportar un poc de doblers del seu pressupost,
millor per a l’Ajuntament de Sant Lluís i per al Govern, però
sobretot per a l’Ajuntament de Sant Lluís. És a dir, s i
l’Ajuntament de Sant Lluís ha de reduir aquests 100.000
perquè li ve sobrevingut ara amb aquesta càrrega
pressupostària, jo estaria i demanaria que el Consell de
Menorca s’hi impliqui dins l’àmbit de la seva competència i
també de la seva responsabilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, yo, en primer lugar, me
gustaría reseñar que ante todo estamos ante competencia
impropia del Ayuntamiento de Sant Lluís, el artículo 25.2 de
la Ley de bases de régimen local, establece que la prestación
de servicios sociales es una competencia propia de los
ayuntamientos en los términos de la legislación del Estado y
de la comunidad autónoma, y lo cierto es que hoy por hoy no
existe esta atribución competencial a los ayuntamientos, en
cuanto a la construcción y gestión de residencias de ancianos
o de geriátricos.

Por tanto, no tienen competencias propias en esta materia
y esto nos hace tener que suponer que la construcción y la
gestión de este geriátrico no va a suponer un riesgo para la
sostenibilidad financiera del municipio, de acuerdo con los
requerimientos de la Ley de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Y teniendo en cuenta que eso sea
así, o asumiendo que eso realmente es así, porque, si no, no
entendería que se haya llegado a este convenio entre el
Gobierno balear y el Ayuntamiento de Sant Lluís, incluso yo
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diría más, es que la financiación debería corresponder cien
por cien a la entidad que tiene las competencias.

Por tanto lo que no podemos pretender es que un
ayuntamiento asuma la mitad de un coste de una construcción
de una residencia de ancianos, que tan necesario es en nuestra
comunidad autónoma, y que luego la obra se quede a medio
terminar. Eso también ocurrió con el famoso Plan E,
proliferaron en muchos ayuntamientos muchas obras que
luego no se pudieron terminar.

Bueno, pues lo mínimo que podemos hacer es continuar
con este convenio e instar al Gobierno balear a que cumpla
con sus compromisos, y si efectivamente no ha sido
suficiente la inversión inicial, porque ha habido un sobrecoste
dentro de la obra, pues que continúe con sus compromisos y
que aporte este 50% de lo que queda por construir.

Esto es todo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, me’n sobren quatre. No, és broma,
perdó.

Pel que fa a aquesta residència de Sant Lluís, és vera que
he llegit avui que ahir la consellera Fina Santiago es va reunir
amb la batlessa, Carol Marquès, i hi ha un compromís que
sembla ferm, de cofinançar aquesta ampliació de la
instal·lació a la construcció de la segona planta, i estudiar
conjuntament la necessitat de reformar altres instal·lacions. 

Nosaltres votaríem a favor de la proposició no de llei que
ha presentat avui el Grup Parlamentari Popular, però ens
agrada més amb l’esmena que ha presentat el PSIB-PSOE, és
a dir que també el Consell de Menorca, que és el que crec que
ho ha de valorar, valori exactament quina és la necessitat real
que tengui aquesta ampliació. Però cofinançar, si ho cercam
al diccionari, no posa que sigui al 50%; cofinançar depèn del
nombre d’empreses; igual que copresidir o codirigir,
cofinançar és un terme que pot incloure el 30, el 20, el 40 i el
80%, així és que crec que incloure aquest 50%, perquè quedi
clar com s’ha de fer, també seria encara millorar la proposta.
Però bé, no em toca a mi, però bé, crec que encara així
arrodoniríem millor aquesta proposició no de llei.

Així que, en principi, hi votaríem a favor, depenent de com
acabi la redacció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Patrícia Font..., -exactament, ara dubtava,
perdona Patrícia-, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Disculpin les bromes. Bé, justament nosaltres el que
sabíem és que tota aquesta negociació estava en marxa, i
justament avui, perquè ahir la Sra. Fina Santiago va fer una
visita a Menorca, es va acabar, sembla, d’aclarir el que... el que
ha explicat una mica ja la Sra. Pons, que m’ha precedit abans,
que hi va haver aquesta reunió i que es va ratificar el
compromís del Govern amb donar suport a l’ampliació
d’aquest geriàtric.

A mi no m’agrada entrar en el tema de tants per cents, per
la qual cosa m’estim..., em trob més còmoda amb l’esmena
que presenta el PSOE i que és la que votaré a favor, i esper que
pugui ser acceptada. 

I respecte del comentari que ha fet la portaveu de Podem,
totalment a favor; hem d’obrir aquest debat, hem d’obrir aquest
debat sobre quin ha de ser el nou model d’atenció
sociosanitària. Jo som de les que pens que hem d’abandonar
aquestes construccions, i més tenint en compte el tipus de
territori que som, que crec que és on millor es podria
implantar un model d’atenció que fos molt més proper i molt
més de casa, de permetre que els nostres majors puguin
romandre a ca seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de deu minuts, per la qual cosa es
demana si es vol aquesta suspensió.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Un petit recés per fer un comentari, si no hi ha
inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, ni mica.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Després d’aquests deu minuts, i un cop
recomençada la sessió, pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena
o no. Pel Grup Parlamentari Popular la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. N’hem parlat amb tots els grups i la
veritat és que hem tengut voluntat tots d’arribar a un text
conjunt, però hem de dir que el sentit de la nostra PNL era
clarificar el percentatge que tenia acordat de paraula la
conselleria, conjuntament amb l’ajuntament. Parlàvem... el
compromís que hi havia de paraula és del 50%, el que diu
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l’ajuntament és que és important mantenir aquest 50%;
nosaltres consideram que Menorca necessita almanco que el
Govern financiï el 50%, i entenem que estam disposats a
acceptar l’esmena que ens presentava el Grup Socialista i
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, amb una transacció
final que afegís la redacció “de sempre mantenint els
compromisos de finançament acordats en el 50%”,
l’acceptaríem.

Açò sembla que no és de..., bé, que no..., no ho sé, entenem
que no volen acceptar aquesta transacció.

Per tant, nosaltres, sintiéndolo mucho, hem de mantenir
el sentit de la nostra PNL i defensar Menorca i el finançament
de Menorca i, en aquest sentit, que es mantengui el 50%. No
entenem, sincerament, per què no hi ha possibilitat de
concretar aquest 50%, si l’acord ja existia, segons diuen els
portaveus dels altres partits. Però bé, en qualsevol cas, és una
llàstima. Vull agrair a qui ens ha votat a favor.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Procedim a la votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada amb 6 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència no queda aprovada aquesta proposició no
de llei.

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