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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, diputats i diputades. Correspon primer passar
llista, especialment dels que no hi sou presencialment sinó
telemàticament, per veure si tot és correcte i va bé.

Sr. Joan Mascaró Bosch, hi ets? Bon dia.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Hi som. Bon dia, president.

EL SR. PRESIDENT:

I ens sent bé, no és vera?

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, us sent, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Irantzu, bon dia.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bon dia. Tot correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sió, bon dia.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Bon dia. Tot bé, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Patrícia, bon dia.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Cristina, molt bon dia.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bon dia, Sr. President, i bon dia a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Correspon en primer lloc demanar si es
produeixen substitucions.

I atès que la Sra. Irantzu Fernández assisteix per
videoconferència actuarà com a secretari el Sr. Joan Ferrer.

També els inform que, atesa la participació d’alguns
diputats i diputades per videoconferència, la votació de les
proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, la secretaria
anomenarà els diputats i les diputades, que respondran “sí”,
“no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Els que seguiu la comissió a través de videoconferència
podríeu apagar el micròfon, perquè aquí hi ha un retorn i així
eliminam aquest retorn, si us sembla bé.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, re latiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7958/20 i
8125/20.

1) Proposició no de lle i RGE núm. 7958/20,
presentada pel  G rup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a actuacions en matèria
de dependènci a com a conseqüència dels efectes de la
COVID-19.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7958/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a actuacions en matèria de
dependència com a conseqüència dels efectes de la COVID-
19.

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Avui duim aquí una proposició no
de llei que consideràvem que en aquest moment era molt
necessària. Tenim la Llei de dependència, i és vera que en la
Llei de dependència nosaltres ens hem queixat diverses
vegades que no va venir dotada, que fa falta molt de
finançament, de fet vull dir que el Partit Popular en el Congrés
dels Diputats, dia 9 de setembre de l’any passat, de l’any 2019,
va presentar una proposició no de llei en què demanava
precisament que hi hagués una revisió i una reformulació de
la Llei de dependència i també del seu sistema de finançament;
vostès saben que la mateixa llei deia que s’hauria d’avaluar el
procediment de la llei, que s’hauria d’avaluar el funcionament
d’aquesta llei a totes les comunitats autònomes, i nosaltres
demanàvem que es fes aquesta avaluació, així com tornar a
reformular el sistema de finançament de la Llei de
dependència.

Dit això, vull enllaçar amb una esmena que ha presentat el
Grup El Pi, que demana que l’Estat ens doni el 50% de
finançació d’això. Ja li dic que sí, que nosaltres acceptarem
aquesta esmena, però també vull dir que fins i tot ens sembla
insuficient; evidentment ha de venir tot, però per això he
comentat aquesta proposició que vàrem presentar al Congrés
dels Diputats.

Dit això, aquesta PNL nostra és clara, deriva de les
demandes de les persones que o bé han demanat dependència,
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qualque ajuda de dependència, i es troba en llista d’espera la
seva resolució del seu expedient, o bé d’aquelles persones que
ja tenen un PIAS resolt i que, per la circumstància de la
COVID-19, se’ls ha suspès, se’ls ha eliminat qualque servei
del qual gaudien, com, per exemple, el dels centres de dia.

Quan vàrem venir la setmana passada a la validació del
Decret 6/2020, i teníem aquí a la consellera, la Sra. Fina
Santiago, jo mateixa li vaig parlar d’aquesta proposició no de
llei i li vaig dir que hi havia una sèrie de mesures que crèiem
que s’havien de fer ja, perquè també els mateixos ajuntaments,
que reben persones que se’ls han llevat els centres de dia, els
demanen que es revisin els seus PIAS perquè el que fins ara
els anava bé ara ja no és així; és a dir, aquell senyor, aquella
senyora que cada matí a les 9 del matí l’anaven a recollir a ca
seva i el tornaven després d’haver dinat, a les 4 de l’horabaixa,
idò ara és a ca seva des de fa dos mesos, amb totes les seves
famílies, i a més dins la família pot ser que hi hagi un membre
o dos membres que hagin sofert un ERTO i en aquell moment
tenguin més problemes econòmics que problemes
assistencials. Per tant, nosaltres demanàvem, perquè també
ens ho havien traslladat els treballadors socials i les persones
que fan feina en dependència, que s’havien de revisar ara tots
aquests PIAS a les persones a les quals s’havia llevat aquest
servei.

He de dir que ahir vàrem veure que a les mesures que va a
donar a conèixer el Govern la consellera Fina Santiago va
anunciar que a les persones dependents a les quals s’havia
llevat el servei de centre de dia se’ls donaria, de manera
temporal, només durant el temps que s’havia llevat aquest
servei, doncs una subvenció per import de 290 euros, que era
el que nosaltres demanàvem; nosaltres demanàvem: escolti’m,
a les persones que se’ls ha llevat aquest servei... nosaltres ho
demanàvem a través d’un procés que creiem que és l’adequat,
no a través de tot d’una donar la subvenció, sinó, primer,
revisar el PIAS, parlar amb les famílies, revisar la seva
situació, i després accedir a aquesta ajuda, a aquesta prestació
econòmica per a cures a l’entorn familiar, que era el que
nosaltres demanàvem.

Dit això, aquesta PNL nostra du tres punts: el primer,
reforçar el tractament i reforçar el tema de les llistes d’espera
de dependència: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que ara, més que mai, es reforci el
sistema de valoració i resolució d’expedients”. Hem de dir
que, segons les darreres dades del març de l’any 2020 quant al
nombre de sol·licituds que tenim acumulades fins al març del
2020 i els expedients resolts, tenim més de 20.000 persones
en llista d’espera. Si nosaltres comparam aquestes dades de
dependència del març del 2020 amb les dades de persones en
llista d’espera del març del 2019 tenim un increment d’un
10%, escoltin, un increment d’un 10%.

Hem de dir que a la nostra comunitat autònoma, segons
l’informe, el dictamen de l’Observatori de la Dependència,
que es va presentar el febrer de l’any 2020, tenim una llista
d’espera per atenció a la dependència a Balears que per
esperar un expedient resolt es torba més de 300 dies. Tenint
en compte les dades anteriors, no aquestes que els acab de

donar ara, recents, a data del març del 2020, la llista d’espera
havia crescut ja a l’any anterior un 3,3%, idò ara la llista
d’espera ha crescut un 10%. Per tant, nosaltres sempre hem
cregut que s’havia de reforçar el sistema de valoració i
resolució d’expedients, però ara amb el tema de la COVID-19
creiem que és necessari.

En el segon punt nosaltres diem: escoltin, tenim 20.000
persones que encara no tenen un expedient resolt, bé, idò a
totes elles els hem de fer una cridada. No en tenim prou a
reforçar el sistema del servei...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, ja, ja acab-, no en tenim prou, creiem que s’ha de fer a
totes, no només que s’ha de reforçar i impulsar, no, a totes
aquelles persones, i les que més ho necessitin, que esperen a
ca seva que el seu expedient es resolgui, tot d’una els hem
d’oferir un servei, ja sigui ajuda a domicili, teleassistència o
el que sigui.

I en el tercer punt, evidentment, el que demanàvem era la
revisió dels PIA.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes s’ha presentat una esmena, la RGE
núm. 8436/20, i per a la seva defensa, 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, Sr. President, senyores i senyors diputats,
personal de la Cambra, a tots  molt bon dia i sobretot
moltíssima salut en aquests moments que ens trobam amb una
prevalença molt baixa pel que fa a la COVID-19, que és el
tema pràcticament, per no diu exclusiu de totes les
comissions i sessions parlamentàries des de fa dos mesos, que
avui s’acompleixen, de l’estat d’alarma.

Efectivament, nosaltres estam d’acord amb aquesta
proposició no de llei que presenta avui el Partit Popular. Ens
preocupa molt tot allò que té a veure amb les persones
vulnerables, la dotació econòmica, la prestació, la
dependència, és una bona notícia, és una bona decisió que va
prendre en el seu moment el Govern de les Illes Balears, però
també és cert que és insuficient, i en aquests moments, així
com ens trobam amb aquesta situació de vulnerabilitat, amb
aquesta situació de precarietat, amb el que ens ve que és una
catàstrofe similar, diuen els experts, al crac del 1929, passam
moltíssima pena pel que pugui passar precisament amb
aquestes persones.
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Nosaltres, efectivament, el que també hem traslladat al
Govern en diferents ocasions és que ens preocupa que quan
vénen mal dades el que passa és que les persones que més
pateixen, pateixen el doble, és a dir, sempre reben les
mateixes persones.

Per tant, nosaltres votarem que sí. En qualsevol cas, segons
dades del XXè dictamen de l’Observatori de la Dependència
Balears va deixar de percebre l’any passat 8,2 milions d’euros
-com s’ha dit- de l’Estat, una quantitat amb la qual es podrien
haver atès 1.628 nous dependents i creats 152 nous llocs de
treball.

El cost del sistema de dependència recordem que a Balears
puja a 130 milions d’euros dels quals el 70% els aporta la
comunitat autònoma, el 16% l’Estat i el 13,6% els usuaris.
Ara aquesta xifra es multiplicarà, parlava la Sr. Durán d’un
increment de persones, però pensam que les xifres encara
seran més elevades quan vagin passant els mesos o els anys,
perquè no sabem la grandària i la magnitud d’aquesta tragèdia
que vivim.

En qualsevol cas, nosaltres sí presentam aquesta esmena:
“instar el Govern de l’Estat a donar compliment durant aquesta
legislatura al finançament del 50% que ha d’aportar
l’Administració General de l’Estat a la comunitat autònoma de
les Illes Balears per al finançament de la Llei d’autonomia
personal i d’atenció a persones en situació de dependència.”

Sobre totes les paraules una: dignitat, dignitat de les
persones en qualsevol moment, en qualsevol situació. I
aquesta societat nostra ha de permetre, ha de garantir que no
perdem la dignitat i aquesta és una de les vies que pensam que
és imprescindible per poder tirar endavant.

Pel que fa a les esmenes només vull dir una cosa, pensam
que l’esmena que presenta, no sé què pensen fer amb la que
presenta el pacte de progrés, nosaltres la veiem amb bons ulls,
però en qualsevol cas pensam que... bé, pensam no, hi votarem
que sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’han
presentat les esmenes RGE núm. 8438/20 i 8439/20. Per
defensar-les per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Mascaró, per un temps màxim de cinc minuts.

Sr. Mascaró no el sentim, connecti el micro.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Em senten ara? Em senten ara?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara sí..., ara sí.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies. Sí, com deia, president, hem presentat dues
esmenes al segon punt i al tercer, però abans volia fer un petit
matís a l’exposició de motius que du la proposició del Partit
Popular i de la intervenció que ha fet la Sr. Durán.

Quant a la proposició no de llei que vam aprovar el
setembre d’aquest mateix any, d’aquesta legislatura, relativa a
la publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives
de les sol·licituds de dependència, me’n vaig fins a aquests
fets per rememorar que en aquella comissió vam deixar de
manifest que les dades que el Observatorio treia de l’anàlisi
l’IMSERSO no anaven compassades amb les de la comunitat
autònoma, que en aquell moment no es publicaven i que
possiblement no són conseqüents amb l’actualització que es
va fer després de la comunitat. Dic açò perquè crec que no
deuen ser del tot correctes les del març del 2018 a les del
març del 2019.

En aquests moments, per exemple, van augmentar 2.000
persones les sol·licitants i dins aquestes 2.000 persones han
augmentat fins a 5 punts les persones que tenien dret i no
tenien una prestació  i que ara en aquests moments, per
exemple, sí la tenen, i que durant el mes d’abril s’han
incorporat 1.148 nous registres a la nòmina del mes d’abril i
que arriba a 16.000 dependents, un import de 3,9 milions
d’euros.

Passant a l’anàlisi de les esmenes dels grups parlamentaris
que donen suport al Govern, al punt 2 la proposició demana
que amb urgència es contacti de manera telefònica amb tots
els sol·licitants, encara que no es tengui resolt l’expedient,
però que, segons les seves necessitats, se’ls faciliti el servei
d’ajuda de manera immediata.

Bé, primer m’agradaria deixar clar que el sistema de
serveis socials comunitaris atenen les necessitats dels usuaris
tot i que no tenguin una valoració de dependència encara feta,
però que... aquest punt va de les persones sol·licitants de
dependència que no tenen l’expedient encara resolt. Per tant,
l’esmena que presentam intenta mantenir l’objectiu d’aquest
punt que ve clarament donat també per l’estat d’alarma.

Per açò hem cregut convenient que s’ha d’afegir que aquest
contacte telefònic que es pugui fer no pot ser una valoració
del tot efectiva ni substitutiva de la que realment importa, que
és la presencial.

La persona sol·licitant, segons la valoració acurada, pot
tenir diferents recursos de la cartera de dependència, i és
important també que aquesta valoració es faci segons la
normativa establerta. Per tant, l’esmena, mantenim el sentit
d’aquest punt 2 en la mesura de les possibilitats i incorporam
mantenir també aquesta necessària valoració presencial per als
sol·licitants i segons la normativa. Així la proposta quedaria
que “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb l’objectiu d’accelerar el procediment
de valoració d’estat d’alarma, i dins les mesures de les
possibilitats legals, s’intentin desenvolupar valoracions
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telefòniques sense que açò suposi la substitució to tal de la
valoració presencial.” D’acord?

Respecte del punt 3, que demana la revisió de manera
individual i urgent dels PIA acordats, dir, per exemple, dels
PIA acordats de totes aquelles persones dependents que tenien
aprovat el servei d’assistència a centres o d’altres serveis que
s’han suspès. Vull dir, per exemple, que el servei de
teleassistència no està suspès, tot el contrari, s’ha incrementat
en 3.000 nous terminals, i que en l’estat d’alarma els serveis
d’estades diürnes han de procurar donar suport amb el seu
personal a les persones dependents que ocupen una plaça,
sempre que sigui possible i en coordinació amb els serveis
d’ajuda a domicili.

D’altra banda, e l decret llei aprovat ahir pel Consell de
Govern crea una prestació econòmica per a les persones
dependents que no poden anar als centres de dia, és una
prestació de compensació d’atencions a l’entorn familiar i de
suport també als cuidadors no professionals. Aquesta
prestació és en funció dels graus i és de quatre mensualitats
subjectes a l’evolució de la pandèmia. L’import és el 75% de
les quanties màximes de prestacions econòmiques per a cures
a l’entorn familiar. A més, els dependents que tenguin l’opció
de rebre aquesta prestació extraordinària no hauran de fer cap
petició per obtenir-la, la prestació es concedeix d’ofici a
instància d’un treballador social que fa el seguiment del PIA.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mascaró, ha esgotat el seu temps. Si pot anar acabant.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, ja acab, president, gràcies. Per açò, el sentit de
l’esmena va en el sentit de reforçar el servei de
teleassistència, de reforçar l’atenció a les persones usuàries
de qualsevol servei suspès, ja sigui d’ajudes a domicili o
prestacions econòmiques. 

Desprès, bé, remarcar que quant al punt 1 el veiem
favorablement quant a la resolució d’expedients, i l’esmena
d’El Pi també la veim favorablement quant a demanar el
finançament per a aquesta comunitat i la gent necessitada de
dependència.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. 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, bon dia a tots i a totes. El
meu Grup Parlamentari Unides Podem discrepem amb bona
part del contingut de l’exposició de motius que ha posat el
Partit Popular en aquesta proposició no de llei en referència

a actuacions en matèria de dependència com a conseqüències
dels efectes de la COVID-19, però sí estam d’acord amb la
finalitat d’aquesta proposició no de llei, que és la de proposar
millores d’actuacions en matèria de dependència als residents
de les Illes Balears.

Comentaré punt per punt la Proposició no de llei RGE
núm. 7958/2020. Amb referència al primer punt votarem a
favor. Aquesta maleïda pandèmia, segons tots els indicadors,
probablement provocarà que la gent que ja abans es trobava al
límit de la vulnerabilitat passi aquest llindar i, lamentablement,
es preveu un increment considerable de les sol·lic ituds de
dependència. És per això que demanam al Govern de les Illes
Balears, tot i que sabem que ja ha fet i fa molts esforços, que
faci un esforç més i reforci el sistema de valoració i resolució
d’expedients de dependència ja que es preveu aquest
increment en les sol·licituds.

Amb referència al punt 2, no estam d’acord amb la mesura
que proposa el Partit Popular ja que es demana contactar de
manera telefònica amb tots els sol·licitants per facilitar el
servei d’ajuda. Entenem que el Partit Popular demana que es
faci també a les persones no valorades, ja que es refereix a
tots els sol·licitants, i es podria donar el cas de donar un
recurs a una persona que no sigui dependent i, per tant, no
s’ajustaria a la normativa. És per això que proposam l’esmena
RGE núm. 8438/20, amb l’objectiu d’accelerar el
procediment de valoració i dins les mesures legals s’intenti
desenvolupar valoracions telefòniques, sense que això suposi
la substitució total de la valoració presencial.

En la mateixa línia, amb referència al punt 3, demanam al
Partit Popular que accepti l’esmena RGE núm. 8439/20, que
demanem al Govern de les Illes Balears que reforci l’atenció
sobre les persones usuàries de qualsevol servei suspès
adaptant-lo a les seves necessitats.

Ja per finalitzar, amb referència a l’esmena RGE núm.
8436/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi, hi votarem
a favor ja que hi estam d’acord i que el Partit Popular ha
manifestat a la seva intervenció que accepta l’esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Ara ve el torn de fixació de
posicions. 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:

Gràcies, president. Durant aquest estat d’alarma crec que
ja és palès aquí les vegades que hem comentat que davant d’una
situació especial i excepcional s’han de dur a terme mesures
especials i excepcionals. El tema de les llistes d’espera no és
un tema excepcional, és un tema crònic ja de fa temps i
s’acumula, i evidentment, nosaltres consideram que qualsevol
actuació per minvar qualsevol tipus de llista d’espera per a
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qualsevol dels usuaris, siguin de l’àmbit sanitari o  l’àmbit
social, amb les seves prestacions el que s’ha de dur a terme
són actuacions de caràcter urgent. Per tant, el concepte de
prioritat i urgent sí que és un tema que nosaltres suportarem
i, a més, entenem que a les esmenes que es puguin presentar
les transaccions són més que necessàries per assegurar això.

Nosaltres també tenim bé en compte que hi ha decrets, hi
ha iniciatives per part de l’executiu, del Govern, aplicats i als
quals hem donat suport en aquesta cambra, el decret 4 i el
decret 6 sí que duen a terme, o es varen validar, respostes que
l’executiu duia a terme i afectava tant els terminis com altres
mitjans per assegurar les prestacions les quals consideràrem
en el seu moment insuficients, i també sobretot condicionava
el treball dels qualificadors, és a dir, dels treballadors públics
com dels treballadors socials designats pel tercer sector. Per
tant, hem de tenir en compte, quan presentem les proposicions
no de llei i també valorem esmenes, que hi ha decrets que ja
condicionen prou les decisions que es puguin prendre, sinó
hauríem de modificar també de bell nou aquests decrets.

Hi ha també una mesura anunciada, i es contempla aquí,
que és la compensació d’aquests usuaris en temes que no
puguin anar als centres de dia. Si nosaltres no haguéssim vist
aquesta mesura del Govern l’haguéssim exigida i lògicament
avui suportaríem aquesta esmena. 

Per tant, hi ha esmenes que nosaltres consideram, la 2 i la
3 , que tal vegada es poden transaccionar per millorar. I
nosaltres sí suportarem el Partit Popular si exigeix el
concepte d’urgència o de prioritat a qualsevol de les mesures,
si ha d’acceptar transaccions a les seves esmenes, si no
donarem suport a l’1 i a la 2.

Hi ha una condició de l’esmena..., hi ha una especificació
de l’esmena dels grups que donen suport al Govern que parla,
en la mesura de les condicions -crec que diu-, en el tema de
legalitat, s’ha de tenir bé en compte; lògicament hi ha una
resolució de l’usuari que estableix la seva prestació i les
condicions de la seva prestació i s’ha de tenir en compte. Per
tant, el tema de la legalitat és fonamental.

Jo sempre dic el mateix a les esmenes que fan els grups
que donen suport al Govern, el “seguir reforçant”, el “seguir
fent” és un verb que hauríem de començar, hauríem de
començar..., almanco en fer esmenes a proposicions no de llei
dels grups de l’oposició, haurien de començar a recondicionar
i desencotillar prou. Al concepte d’urgència i al concepte de
prioritat nosaltres hi donarem suport.

A la proposta d’El Pi nosaltres hi donarem suport,
nosaltres sempre diem que és una qüestió transversal el
finançament d’aquesta comunitat, però quan es proposa un 50
o un 30 o un 70 a nosaltres ens agrada que hi hagi el rigor de
dir per què aquesta quantia, perquè el tema del finançament de
la comunitat autònoma i el Govern central sempre és un tema
de negociació de les dues parts. Per tant, donarem suport
perquè la infravaloració d’aquesta comunitat és més que
evident i, malgrat digui el 50%, nosaltres ens hi sumarem

perquè hi ha el suport de tota la cambra també i ens sembla
correcte.

Deia que l’esmena 2 crec que es pot transaccionar, és la
voluntat de vostès, de totes maneres nosaltres sí donarem...,
crec que és millorable, millora prou el que diu l’esmena
proposada, però, en tot cas, nosaltres donarem suport a la
filosofia que el Partit Popular planteja aquí que és necessari.
Els usuaris en situació de dependència es troben, no per una
qüestió de llista d’espera, s inó per una qüestió de llista de
necessitat, de prioritat, perquè els han sobrevingut altres
condicions familiars als que estan amb ells que agreugen molt,
no tan sols la condició de dependència, sinó la condició de tot
el nucli familiar.

Finalment, em sembla que ja he contemplat totes les
valoracions que tenia per aportar en aquesta intervenció
nostra, en la qual no he fet esmena perquè ens semblava una
proposta necessària i també perquè entenc que és
transaccionable o millorable amb qualque aportació que han
fet les esmenes. En tot cas, ja li dic Sra. Durán, nosaltres li
donarem suport a la seva proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies President. Bueno nosotros conocemos, como
todos, que esta ley nunca ha estado dotada suficientemente,
nunca hemos sido capaces de atender a todos los demandantes
que tienen derecho a recibir estas prestaciones. Por tanto, lo
cierto es que tenemos derechos que se están conculcando
sistemáticamente por la administración pública, porque no
presta el servicio al que la gente tiene derecho por ley.

Esto viene ya del año 2006, como se ha comentado,
cuando se aprueba la Ley de promoción de autonomía personal
y atención a las personas (...) de dependencia, lo que
conocemos por Ley de dependencia. Han pasado 14 años, y 14
años después tenemos 20.000 personas esperando a que se
cumpla esa ley. Desde el principio esta ley se articuló e
implementó como un quiero y no puedo, y constatamos que lo
que debía ser el gran legado del presidente Zapatero, al final
se ha convertido en una quimera para miles de personas que
fallecen cada año sin haber obtenido lo que le corresponde en
derecho, que es una prestación de conformidad con lo que
establece la Ley de dependencia.

Además de necesario, también es urgente, porque si esta
ley no es ágil, si el procedimiento de concesión de los
derechos no es ágil, no sirve de nada, porque la esperanza de
vida es muy limitada para muchas de estas personas
dependientes. Por tanto, cualquier iniciativa que intente
mejorar la situación, avanzar en derechos y que se cumpla el
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ordenamiento jurídico, es bienvenida por parte de VOX y, por
tanto, votaremos a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Entenem que
totes les propostes que es presenten, sobretot a les
comissions de Salut i Serveis Socials, tenen un únic objectiu,
protegir les persones. Començ dient açò perquè crec que
entre  tots hem de fer l’esforç d’arribar a acords perquè
cercam el mateix, la millora de les condicions en una situació
força complexa.

Dels punts que presenta aquesta iniciativa, venim molt
d’acord amb el primer punt. Ja és prou dura aquesta crisi com
que aquelles persones en situació de dependència, situacions
difícils per se, es vegin condemnades a una espera eterna de
la seva valoració. Per tant, benvingut sigui qualsevol reforç
que ajudi a reduir les llistes d’espera i, per tant, a reduir el
patiment d’aquestes famílies.

Als punts dos i tres, com ja s’ha dit, s’hi han presentat
esmenes que, sota el nostre punt de vista, no canvien l’objectiu
i crec que poden resultar assumibles per part del Grup
Popular. És important destacar que cap usuari no es queda
sense atenció amb dependència valorada o sense, i açò fa tant
als  serveis socials comunitaris, com també hauríem de
destacar moltíssim la feina que fan els ajuntaments.

És evident que en una situació de distància social molts
serveis presencials a centres s’han d’adaptar a les necessitats
actuals, perquè amb COVID-19 o sense, aquestes persones
continuen necessitant la seva atenció personalitzada. Venim
molt d’acord amb l’esmena presentada per El Pi, sense
finançament no es pot fer res, i l’Estat ha d’assumir les seves
responsabilitats, açò és el 50% que demana l’esmena, no el
16% actual. I és que la mateixa llei estableix que l’aportació
de la comunitat autònoma serà per a cada any almenys igual
que de l’administració general. Les comunitats acompleixen
aleshores amb la seva aportació i l’Estat no.

Agrairíem que s’acceptessin les esmenes en pro d’arribar
a una entesa entre tots els grups i que la proposta pugui sortir
endavant. Demanam, en tot cas, votació separada. I tinguem
clar els objectius pels quals fem feina, el bé comú, perquè, ens
agradi o no, som interdependents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Procedeix ara a la suspensió per
un temps de deu minuts si així ho vol el grup proposant, o
podem continuar? 

Un cop recomençada... vull dir, sí, té la paraula, per tant, el
Grup Parlamentari Popular per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, agrair als grups que
ja han dit que ens donaran suport a la proposta, agrair-los-ho.

Volia fer una sèrie de puntualitzacions, que crec que hi ha
hagut una sèrie d’inexactituds que no són correctes. Vull dir,
nosaltres, quan des del Partit Popular, i ho hem demostrat
sempre, i especialment des del principi de la pandèmia, hem
estat una oposició responsable, una oposició constructiva,
hem estat sempre al costat de..., hem validat, hem ajudat a
validar amb el nostre vot a favor els decrets que s’han
presentat aquí, el 4, el 5 i el 6/2020.

Hi ha hagut una cosa que ha dit el Sr. Juanma Gómez,
permeti’m, jo vaig preparar la intervenció del 4/2020 i vaig
dur jo mateixa la intervenció del 6/2020 i conec perfectament
totes les clàusules i, a més, vaig explicar aquí tots articles, un
per l’altre, aquesta proposició és perfectament compatible
amb els decrets aprovats i no s’hauria de modificar cap decret
ni un dels que s’han aprovat aquí. Una cosa és el tema que es
continuïn els concerts amb el tercer sector, una cosa és que en
els serveis que es lleven les mateixes entitats s’han d’obligar
a transformar aquests serveis, per exemple, amb
teleassistència o amb videoconferències o amb un altre tipus
de sistema, i l’altre és que, per part de la direcció general
tengui l’obligació de dur un seguiment de totes aquelles
persones que se’ls ha suspès un servei, i jo em refereix a la
Direcció General de Serveis Socials, i no especialment a les
entitats que sí fan una magnífica labor i després a la propera
proposició no de llei veuran que li donarem, esper, tots el
suport i posarem en valor la feina que fa el tercer sector a les
nostres Illes.

Hi ha hagut una altra afirmació que tampoc és correcta, la
Sra. Cristina Mayor, quan ha dit que en el punt 2 no li semblava
bé que es fessin les cridades a totes les persones que esperen
una resolució d’un expedient. És a dir, nosaltres creiem que
totes les persones que han demanat una sol·licitud de
dependència necessiten una cridada per part de la direcció
general per saber el seu estat, independentment que després
se’ls  pugui o no tot d’una facilitar un servei, evidentment
sempre dins la legalitat vigent.

Dins les esmenes, ara vull parlar de les esmenes que s’han
presentat per part dels  grups que donen suport al Govern,
mirin, nosaltres sempre demanam concreció, demanam
concreció, demanam terminis, i aquí, és el que vostès ens fan
sempre, volen sí, però no, en la mesura del possible, dins la
legalitat sí; de fet, dins l’esmena que vostès ens han presentat,
a nosaltres ens semblava bé el tema de..., és a dir, a la nostra
proposta: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que, amb la màxima urgència possible, es
contacti de manera telefònica amb tots els sol·licitants de
dependència, encara que no tenguin resolt el seu expedient i
que, segons les seves necessitats, se’ls faciliti  un servei
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d’ajuda immediata, sense que això suposi la substitució total
de la valoració presencial.”, ens semblaria bé. Vull dir,
nosaltres afegir que “sense que això suposi la substitució total
de la valoració presencial o dins les possibilitats legals”, ens
sembla bé, ara bé, a totes les persones, a tots.

Perquè, és clar, aquí ho tornen descafeïnar: “amb l’objectiu
d’accelerar el procediment de valoració i dins la mesura,
s’intentaran desenvolupar valoracions telefòniques”; el fet
d’intentar desenvolupar no és fer cridades a totes les persones
que esperen una valoració de dependència. És això, nosaltres
volem concreció, nosaltres les persones que són a ca seva, que
necessiten una ajuda, no volen dependre de què “s’intenti
desenvolupar”, no, volen que els cridin.

Per tant, podem arribar a un acord, hi ha una part que ens
sembla bé i l’altra no.

En el tercer punt, no ens sembla bé. Per què no ens sembla
bé la seva esmena? Perquè el que vostès ens lleven és que es
tornin estudiar els PIAS a les persones que se’ls ha llevat un
servei. Vostès ens diuen. no, miri, és que la persona que..., a
aquell senyor o senyora que anava a un centre de dia ara li
donarem una ajuda de 290 euros, que es va aprovar ahir. Bé,
però és que potser aquesta persona no necessita això,
necessita una altra cosa, i potser no en necessita 290, potser
en necessita 360, perquè vostès ja fan un fix, i hi ha persones
que no han de menester 290 euros, potser només són 100. Per
tant facem les coses ben fetes.

Vostè no em posa en el punt 2 “dins les mesures legals”?
Bé, idò també passem a la legalitat, i la legalitat no és que a les
persones a les quals hem llevat un servei donar-los una
subvenció en la qual nosaltres posem la quantitat. No, no, no,
tenim un barem, els hem de revisar els PIAS. I els hem de
revisar els PIAS perquè vostès saben que, quan es fa una
valoració al PIAS també es té en compte tot l’estat econòmic
de la unitat familiar, i vostès saben perfectament que les
economies familiars s’han vist molt afectades darrerament i
les necessitats d’una família no tenen res a veure amb l’altra,
i el cafè per a tots... a nosaltres ens sembla molt bé 290 euros,
però potser hi haurà gent que es quedaran curts  i  potser hi
haurà gent que no és el que necessita.

Per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, vagi acabant, si no li sap greu, que ha esgotat el
seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, acab. Podem arribar a un acord transaccional, si volen,
nosaltres ho acceptam, però que no signifiqui que no hi hagi
terminis i que no signifiqui a tothom i que no signifiqui que
les necessitats de la gent que ho necessita no quedin cobertes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per tant, entenc, diríem que
acceptem la transacció del punt 2... o en quin termes quedaria
redactat?

(Se senten veus de fons que diuen: “Demanam un
recés”)

Ho veus, com havíem d’haver fet el recés abans.

(Rialles del president i se sent de fons la Sra. Durán i
Cladera que diu: “El demanam ara”)

Molt bé. Fem un recés de 5 minuts, si els sembla bé, per
arribar a un acord amb l’esmena i la transacció.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, si vol explicar com quedaria el segon punt...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, volem agrair una vegada més a tots els grups, que, és
vera, que, a més, em don per satisfeta que intentem arribar a
acords perquè s’aprovin les coses en ares de l’interès general.

He de dir que l’esmena núm. 8438/20, que modificava el
segon punt nostre, quedaria el segon punt nostre de la manera
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que, amb la màxima urgència possible, es
contacti de manera telefònica amb tots els sol·licitants de
dependència que encara no tenguin resolt el seu expedient i
que, segons les seves necessitats, se’ls faci el servei d’ajuda
de manera immediata, sense que això suposi la substitució
total de la valoració presencial, dins la legalitat vigent”, o
“segons la legalitat vigent”. Això seria el segon punt, és a dir,
el nostre més afegir-hi que “no substitueixi una valoració
presencial dins la legalitat vigent”.

I l’esmena dels partits del Govern al tercer punt nosaltres
no l’acceptaríem, però sembla ser que el Govern sí acceptaria
el nostre tercer punt talment com l’hem presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Entenem, idò, que amb
aquestes modificacions, incorporant les transaccions i
l’esmena per part d’El Pi, la podríem donar aprovada per
unanimitat. És així?

És així? Molt bé.

Per tant queda aprovada per unanimitat.

(Alguns aplaudiments)
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2) Proposició no de l lei RGE núm. 8125/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i  MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i
abordatge de la soledat no desitjada de les persones
majors, agreujada per la crisi sanitària de la COVID-19.

A continuació passam a debatre la Proposició no de llei
RGE núm. 8125/20, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
prevenció i abordatge de la soledat no desitjada de les
persones majors, agreujada per la crisi sanitària COVID-19.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Gamundí, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

President, senyors diputats i senyores diputades. En primer
lloc, el tema que proposam a debat avui té a veure amb la
prevenció i l’abordatge de la soledat no desitjada de persones
majors, agreujada per la crisi de la COVID-19. Quan parlam de
soledat no desitjada parlam de persones que tenen la sensació
de no tenir suport o de no comptar amb algú. A l’àmbit estatal
s’estima que parlam de 2 milions de persones, en la seva
majoria persones d’avançada edat, i que afecta sobretot les
dones. Pel que fa a les Illes Balears sabem que parlam d’un
col·lectiu important, parlam de 20.400 persones majors de 80
anys que viuen soles durant el 2019, segons l’Enquesta
continua de llars de l’INE.

És evident que la COVID-19 genera un doble impacte en
les persones majors que viuen soles sense desitjar-ho i per
obligació, la pandèmia augmenta el seu aïllament i en
conseqüència fa créixer les seves pors a sentir-se aïllats, en
situació d’abandó i, el més fonamental i terrible, a morir sols
i sense ajuda de ningú.

Això s’uneix a la depressió que els acompanya de manera
habitual en la situació de soledat no desitjada.

També he de dir que aquestes persones tenen manco
oportunitat de ser ateses pels serveis públics i oportunitats de
l’entorn, alguns estudis apunten que al voltant d’un 30% menys
que la resta de la població, sigui per desconeixement o perquè
no saben on informar-se i perquè, malauradament, són
invisibles freqüentment pels seus veïns i la societat en
general.

Per altra banda, la part positiva de la pandèmia és que
suscita sentiments de solidaritat d’una part dels veïns, entitats
i associacions que ajuden les persones majors en soledat i els
ofereixen la seva companyia, fan tasques de la vida diària o
aconsegueixen els seus medicaments i alimentació.

Per part del Govern s’han impulsat diferents mesures a
través de diferents decrets llei aprovats en aquest parlament
per reforçar l’atenció a les persones dependents -fa un instant,
l’anterior proposició no de llei també anava encaminada en
aquest sentit-, amb més recursos i més professionals, així
com campanyes adreçades a tota la població en general per

col·laborar en aquest mateix sentit, amb tot un seguit de
recomanacions, campanyes que ajuden a conscienciar la
societat sobre aquest greu problema.

Per tot això és important que els serveis públics en aquest
camp tenguin molt present aquesta realitat i es fa necessari
abordar tot un conjunt de mesures per part de les institucions,
que vull clarificar perquè els serveis de la cambra sàpiguen a
quines em vull adreçar, serien el Govern, els consells i
ajuntaments de les Illes Balears, tot un seguit de mesures per
desenvolupar el model o per desenvolupar dins l’àmbit
comunitari.

I és per això que proposam..., aquesta PNL quan es va
registrar hi havia qüestions que encara no s’havien
desenvolupat, enfortir els serveis de teleassistència,
d’assistència domiciliària a les persones dependents, tant les
que la reben com les que resten a l’espera, així com les que
són dependents que no són ateses directament per les
administracions, també un col·lectiu molt important i a tenir
present.

També potenciar els programes d’acompanyament, i ja us
puc avançar que acceptarem l’esmena que fa Ciutadans de
facilitar l’accés de les persones majors a activitats en tot els
àmbits per fomentar l’envelliment actiu.

Consideram també que el Govern ha d’incloure la
perspectiva de la soledat no desitjada de forma transversal tant
en les accions que es desenvolupen com en la seva
planificació. I també volem constatar la gran labor i dedicació
del personal dels serveis socials, de residències, de centres de
dia i de serveis d’ajuda a domicili durant la crisi, -pens que
tots ens hi sumam i ja ho hem fet, però gràcies de manera
infinita-, així com també promoure per part del Govern
campanyes de sensibilització i conscienciació encaminades en
el sentit de la proposta que avui presentam.

Per tot això demanaríem el suport de tots els grups
parlamentaris.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. 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. Tots els sectors col·lectius
del feminisme, entre altres, diuen que la vida de la gent ha de
ser al centre de les polítiques, les persones no vivim en
soledat, vivim en societat pel que s’ha de tenir cura del comú
i garantir el benestar de les persones.

Aquestes setmanes, quan sortíem al balcó per donar les
gràcies a tota la gent que treballa per fer front a la COVID-19,
ens han permès conèixer millor els nostres veïns i veïnes,
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s’han creat o ampliat xarxes de col·laboració entre veïnats i,
en especial, la societat s’ha bolcat en els seus veïns i veïnes
majors que viuen sols.

La soledat a la tercera edat és un dels grans enemics del
benestar dels nostres majors ja que la seva qualitat de vida no
sols implica un bon estat físic, sinó també emocional. Viure
sol no és motiu per sentir-se sol, però sovint l’amargor i la
tristesa roben les ganes de viure a moltes persones majors que
se senten soles i provoquen aïllament social. A més d’afectar
el benestar psicològic de les persones, la seva presència
s’associa amb els pitjors nivells de salut i  major risc de
mortalitat. Prevenir i intervenir és clau per reduir la seva
presència i evitar les conseqüències negatives.

Als últims anys hi ha hagut un augment important del
nombre de llars unipersonals encapçalades per persones
majors. La proporció de dones d’edat avançada que viuen soles
és significativament superior a la dels homes, però hi ha un
percentatge de persones majors a la nostra comunitat
autònoma que viuen soles i el més greu és que se senten soles,
i això és un problema.

Per aquest motiu presentem aquesta proposició no de llei
amb RGE núm. 8125/20, per tal de prevenir i abordar la
soledat no desitjada de les persones majors agreujada per la
crisis sanitària provocada per la COVID-19. Proposem
mesures per enfortir  e ls  serveis de teleassistència i
assistènc i a  do m i c i l i àr i a ,  po t enciar programes
d’acompanyament, campanyes de sensibilització  i
conscienciació per a la prevenció dels efectes provocats per
la soledat no desitjada. També trobem indispensable incloure
la perspectiva de la soledat no desitjada de forma transversal
amb les accions de la conselleria perquè és indispensable la
prevenció i l’abordatge de la soledat no desitjada.

Per tots aquests motius, demanem el vot favorable a
aquesta proposició no de llei que presentem avui juntament
amb el PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca. Amb referència a
l’esmena presentada per Ciutadans, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos s’ha presentat una esmena, la RGE núm. 8399/20
i, per defensar-la, té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, m’avisareu quan em passi de temps que
sempre estic pendent de la pantalleta i sempre m’heu de cridar
l’atenció, sempre em passa igual, no me’n record mai de dur
el rellotge, gràcies.

Molt bon dia de bell nou, una salutació especial als
companys i companyes que participen també a través de
videoconferència des de les altres illes també.

He de donar l’enhorabona als grups d’avui per les
propostes que duen, la que ha precedit aquesta i la d’ara,
l’atenció a les persones i la prioritat de les persones
precisament les que necessiten la responsabilitat i actuació
immediata des de les institucions públiques de les quals
nosaltres som responsables també.

Des de fa molt de temps hi ha un altre problema tan greu
com la COVID de qual s’ha parlat poc i és la soledat, entesa
aquesta com a..., la soledat com a un problema, em referesc a
la soledat no desitjada ni cercada tampoc, aquella soledat de
les persones que se senten totes soles perquè necessiten més
interacció social o un cert tipus d’interacció social que no
tenen. Aquest dèficit de contacte social es viscut pels afectats
com a un vertader drama, un martiri o un autèntic i greu
problema, molt especialment per a les nostres persones
majors, els nostres majors.

La soledat no desitjada, a la qual alguns ja anomenen la
pandèmia del segle XXI s’ha cobrat ja moltes víctimes
principalment entre elles les persones majors, però no
únicament les persones majors, els adults, els joves, fins i tot
els nins pateixen també aquesta soledat.

Per altra banda, segons un estudi de la Caixa, un 20% de
les persones entre  20 i 40 anys estan en perill d’aïllament
social per aquesta soledat. A qualque moment aquí també, en
aquesta cambra, nosaltres haurem d’abordar mesures
específiques per a tots ells. La soledat no desitjada a Espanya
no és un cas aliè, a part, segons un estudi d’AXA i de l’ONCE,
quasi 5 milions d’espanyols viuen també tot sols, la major part
dels quals, com he dit abans, persones majors; aquestes passen
mesos sense que se’ls trobi a faltar i sense que ningú no
demani per elles. A més a més, un de cada deu espanyols diu
sentir-se també tot sol.

És particularment greu, i no farem... no ens farem enfora
de la proposició no de llei d’avui perquè específicament és per
a la gent gran i també per a persones amb certa dependència.
És greu també que es produeix entre majors de 80 anys i el
48% d’aquests es troben tots sols o fins i tot abandonats. De
2 milions de persones que viuen totes soles, el 40% són
dependents, i aquí hem de tenir el focus especial, la doble
incidència. La soledat és un problema estructural que no
afecta totes les persones que viuen totes soles, ni només les
persones que viuen soles.

Una cita diu que “la pitjor soledat és estar amb qualcú i així
mateix sentir-se tot sol”. La soledat constitueix un brou de
cultiu que permet el desenvolupament d’altres patologies, una
altra incidència també molt important a tenir a compte, tant
socials, somàtiques i psíquiques. Som sociables, ja que
Thomas Harris també va citar allò de què “nada nos hace más
vulnerables que la soledad”. Amb el pas del temps, sobretot
en el que anomenam la tercera edat, la soledat es converteix
en un pes insuportable. La soledat en la tercera edat és un dels
grans enemics del benestar dels nostres majors i un tema
preocupant, sens dubte, ja que la seva qualitat de vida no sols
implica un bon estat físic, sinó un necessari bon benestar
emocional. 
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L’acompanyament i la vertadera amistat que ha de seguir i
exigeix temps, dedicació, esforç, cura, inversió personal,
proximitat física i compartir , són actuacions que des de les
responsabilitats hem de tenir les administracions i hem de
dissenyar des d’estratègies globals, transversals i
participatives. El desenvolupament d’aquesta estratègia
requereix actuacions de coordinació, col·laboració
interinstitucional i ha d’incloure i garantir l’envelliment actiu,
tal com nosaltres hem especificat, i agraïm que s’hagi acceptat
per part dels grups proposants; també l’establiment de serveis
de protecció, de suport a la permanència en el domicili; del
servei de teleassistència i ajuda a domicili, adreçats únicament
a les persones majors i diferenciant també les destinades a les
persones en situació de dependència; viure dins ca teva i rebre
les prestacions dins ca teva, si tu ho tries, és fonamental. La
dotació d’eines per a les persones majors amb l’objectiu
d’assolir una major autonomia personal i independència i
seguretat són fonamentals.

Ens agradaria també que hi hagués el suport i la unanimitat
de la majoria de tota la cambra, atès que són mesures que
entenem que són necessàries...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, s’ha acabat el seu temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

..., que compartim debat i que crec que la ciutadania estaria
ben agraïda d’aquest suport.

Moltes gràcies, president, per la vostra paciència. Gràcies
a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn ara de fixació de posicions. Per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo vull començar dient que el
nostre grup parlamentari, com no pot ser d’altra manera,
donarem suport a aquesta proposició no de llei, creiem que és
molt necessària, l’abordatge de la soledat és necessari ara, en
temps de la COVID i ho era fa anys i ho seguirà sent.

És vera, és vera que ho hem comentat aquí diverses
vegades, que la pandèmia i la COVID-19 ha sacsejat moltes
coses i ha fet que traguéssim dels calaixos moltes coses que
havíem de legislar, que havíem de reformar, que havíem
d’estudiar i ara doncs s’ha fet més palesa aquesta necessitat i
ens ha obligat a tots, i sobretot als que han de prendre les
decisions en els governs, a actuar i accelerar moltes
qüestions, perquè la COVID-19 ha fet visible el que és una
realitat a moltes llars, que són persones totes soles un dia i un
altre i que moltes vegades no reben ni tan sols una cridada, són

aquelles persones invisibles, es parla de les edats invisibles,
idò aquesta ho és una edat invisible. 

Hi ha massa persones, nosaltres tal vegada dins el nostre
entorn no ho veiem, perquè anam a veure els nostres majors i
ara per mor del confinament els hem cridat més que mai, hem
fet més videoconferències que mai; idò hi ha molts de majors
que no han fet cap videoconferència, que no han tengut cap
cridada, per això, i ho enllaç amb la PNL anterior, és més
important que mai que es rebi una cridada d’una institució, o
de qualcú, o d’un treballador social, o de qualque treballador
del teu ajuntament per dir com et trobes. Per tant, creiem
importantíssima aquesta proposició no de llei i, com he dit
abans, li donarem suport, i també ens sembla encertada
l’esmena que ha presentat Ciutadans.

Hem de dir, que jo deia abans que no només tenim el
problema de la soledat a causa de la COVID-19, és una realitat
des de fa anys, i volia posar en valor que el Partit Popular, en
el Congrés, el nostre grup parlamentari en el Congrés, dia 9 de
setembre va presentar una proposició no de llei per dissenyar
i posar en pràctica una estratègia nacional contra la soledat
crònica, que des de la total col·laboració de les comunitats
autònomes, les corporacions local si les organitzacions del
tercer sector, preservi i desenvolupi el benestar físic, la salut
mental i la seguretat dels majors. Això ho va presentar el
nostre grup parlamentari el setembre de l’any 2019.

Per tant, això ja era una necessitat fer aquesta estratègia
nacional de soledat, i gran part de les mesures que va presentar
el nostre partit polític en el Congrés, són pràcticament les
mateixes que les de la proposició presentada pels grups que
donen suport al Govern, com impulsar la sensibilització i la
conscienciació a la societat sobre la soledat crònica; com per
exemple possibilitar un tractament integral i transversal i
personalitzat; com també promoure mesures en les quals
desenvolupar la prevenció, la detecció i l’abordatge; fomentar
la investigació respecte de la soledat crònica de les persones
majors. Ens sembla també molt important que, a més, a nivell
nacional s’estimuli l’abordatge de la soledat crònica en
persones majors, en el marc de l’Agenda Social a la Unió
Europea.

Creiem que és necessitat, molt benvinguda aquesta
proposició no de llei ara en aquests moments i en farem
seguiment perquè és vera, moltes vegades ja ens passava i ens
passa a totes les institucions, està molt bé que tots votem a
favor, facem mamballetes quan ho votam per unanimitat, però
després s’han de posar mesures damunt la taula i nosaltres des
del nostre grup farem un seguiment de totes aquestes mesures
d’aquesta PNL.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actúa 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, la atención a los mayores
creo que ha quedado más que demostrado que es una prioridad
para nuestro grupo político, lo hemos manifestado así en todas
las intervenciones desde el inicio de esta crisis en que se ha
tratado este tema.

Hemos denunciado el abandono en la atención a los
ancianos y la falta de atención sanitaria que se ha producido
durante la crisis de la COVID-19 y en esa misma linea,
entendemos que los mayores deben ser protegidos y ayudados
de forma integral, también en el ámbito del acompañamiento
y en las actuaciones tendentes a evitar la soledad. Creemos
que una sociedad que no cuida a sus mayores no es digna de
llamarse una sociedad avanzada, la humanidad de las
sociedades se mide en función del grado de atención que
presta a sus mayores y, por tanto, vamos a favor de esta
iniciativa.

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 màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que donarem
suport a aquesta proposició no de llei. Nosaltres la veritat és
que ens emociona i tot haver de parlar de les mancances que
té la gent gran, ho hem dit en moltíssimes ocasions, és una de
les coses que ens dol com a partit polític , com a grup
parlamentari, qualsevol cosa que s’aprovi és insuficient,
encara que s’acomplís al peu de la lletra, que realment moltes
vegades no és així, les intencions hi són.

Com deia la Sra. Durán, nosaltres aplaudim aquí i ens
posam molt contents, però després la realitat del dia a dia
sempre supera les bones intencions i a tot el que firmem, fins
i tot si s’acomplís com dic al cent per cent.

Nosaltres, com recordau, i hi vàreu donar suport tots,
manco una abstenció em sembla que hi va haver, vàrem donar
el sus a la creació o instar almanco el Govern a la creació de
la figura del defensor de la gent gran, no per vetllar i vigilar les
administracions, que també, sinó perquè ells tenguin una eina
precisament per poder queixar-se; perquè estic d’acord que
aquesta soledat, encara que sigui desitjada, efectivament
parlam d’aquella no desitjada, però encara que ho fos, arriba un
moment que la soledat és impossible. Quanta gent major hi ha
que es rebel·la per tenir qualcú que els acompanyi, però que
en realitat ho necessiten, perquè és qüestió d’higiene,
d’acompanyament, de tenir-ne cura, de tantíssimes coses que
conformen el benestar dels que parlam.

Per tant, quan parlam de teleassistència, insuficient;
d’assistència domiciliària, insuficient. Què és l’assistència

domiciliària? Què és la teleassistència? Cinc minuts al dia de
24 hores? Què és l’assistència domiciliària? Una hora al dia de
24? És a dir, la soledat ja no és només un mal emocional, és
un mal físic, que té conseqüències de tot tipus. Una de les
recomanacions que ens feien els psicòlegs durant aquest
confinament, que, com deia, va començar avui fa dos mesos o
d’aquest estat d’alarma, era que seguíssim amb les nostres
rutines d’higiene, d’arreglar-nos, de fer esport, de fer totes
aquelles coses. Imaginau-vos aquests persones majors que tal
vegada no es poden ni valer per elles mateixes.

No és que vulgui fer aquí un discurs dramàtic  de la
situació, però crec que per molt bona voluntat que hi posem
no arribarem mai a totes aquelles necessitats que té la nostra
gent gran.

Com deia, nosaltres donarem suport a aquesta proposició
no de llei. La població major de 65 anys representava fa poc,
la darrera estadística que tenim, un 18,8% de la població
espanyola, és gairebé un 20%, a Balears és una mica manco,
però és que atenció!, s’estima que a l’any 2066, segons xifres
de l’INE, seran un total del 35% de la població. Ho veiem a
ciutats europees com la població que viu tota sola arriba a ser
d’un 50%, d’un 60, en situacions de vertadera soledat, molta
gent migrada, etc.

Dit això, nosaltres sí, votarem que sí, però crec que totes
les polítiques seran poques per poder fer extensiu i sobretot
per poder complir amb les necessitats d’aquestes persones
que, a més a més, vull recordar que sempre han de venir
acompanyades de moltes dosis de bona voluntat i també de
pressupost.

Pel que fa a la PNL estam d’acord amb el punt 1, enfortir
els serveis de teleassistència i assistència, ja he dit que ens
sembla insuficient, però sí. La soledat no desitjada ha de tenir
una perspectiva de forma transversal, absolutament d’acord i
ho acab d’argumentar. A mantenir la coordinació per tal
d’abordar l’atenció de les persones majors, absolutament sí,
coordinació, aquella gran paraula que seria màgica si
s’acomplís  o  es pogués acomplir i faria eficients les
polítiques si es fes efectiva. El Parlament constata la gran
labor i dedicació del personal, sí, però segurament..., bé,
segurament no, estic convençuda que hauríem donat encara un
millor servei si haguéssim tengut a temps tots els mitjans
materials i personals necessaris. I el Parlament insta el
Govern a desenvolupar campanyes de sensibilització, sí,
perquè segurament ens fan falta com a societat, a pesar que
hem dit que en aquesta ocasió sí aprendrem la lliçó, vull
recordar que el 2008 també havíem après la lliçó, i amb un
quart d’hora se’ns va oblidar, esperem que aquesta vegada no
ens passí.

Així que sí a aquest PNL. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc 
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair que es dugui un tema tan
sensible a aquesta comissió. La soledat no desitjada és un dels
problemes actuals més invisibles, però que resulta molt
dolorós per a qui la pateix, i la crisi sanitària l’ha agreujada,
però el cert és que és massa comú en aquesta societat
individualista.

El nostre concepte de societat ha anat canviant al llarg dels
anys, amb conseqüències negatives com aquesta que avui
tractam, necessitam recuperar el concepte de ciutadania
activa, connectada i solidària, imprescindible per respondre a
aquesta i a altres situacions.

A l’exposició de motius es diu: “entenem que
l’envelliment de la població es pot considerar un èxit de les
polítiques de salut pública i  desenvolupament
socioeconòmic”, i certament és així, però tenint en compte la
manca de conciliació laboral i  familiar cada vegada és més
difícil proveir les necessitats dels nostres majors, sobretot
aquelles persones que volem seguim atenent els nostres
majors.

A més, hem d’afegir que en moltes ocasions les persones
majors es van tancant en si mateixes, bé per problemes de
salut, perquè perden la memòria..., bé, pel que sigui, i
redueixen els seus contactes socials habituals. 

És evident que un dels reptes que tenim és replantejar-nos
el model d’atenció a la gent gran, des del model de residències
al model d’assistència, i pensam que justament les nostres
illes són perfectes per dissenyar aquest canvi. 

És un encert que els  grups proposants hagin acceptat
l’esmena de Ciutadans en pro d’aquest acord del qual parlàvem
abans. I estam a favor d’aquesta proposta, sense cap dubte,
però pensam que tot el que es planteja s’haurà d’implantar de
manera permanent, amb COVID-19 o sense. Adonem-nos que
la vida és fonamental, que sense vida no hi ha res.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Procedeix ara demanar als grups
proposants si volen una suspensió per un temps màxim de deu
minuts.

Té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

President, senyors diputats i senyores diputades, vull agrair
a tots els grups parlamentaris que heu donat suport a aquesta
proposició no de llei, com no pot ser d’una altra manera,
perquè de veritat pens que aquest podria ser l’origen d’una
estratègia -que ha utilitzat aquesta paraula la Sra. Durán- sobre

la soledat no desitjada, pionera per dur a terme en conjunt de
les institucions.

El Sr. Gómez apuntava que la soledat no desitjada no
únicament afecta la gent gran. Completament d’acord; és cert
que jo l’he vinculada a aquest col·lectiu perquè de qualque
manera considerava que era el més prioritari en aquests
moments, atesa la COVID-19. I sí que és cert que a l’àmbit
nacional s’està plantejament aquesta estratègia; de fet en el
programa de la coalició progressista conjuntament amb
Podem és una de les qüestions que volem abordar en aquesta
legislatura.

També, evidentment, totes les intervencions que heu fet.
La Sra. Pons parlava de la figura del Defensor de la gent gran.
Nosaltres vàrem donar suport a l’esmena que va presentar, si
bé proposàvem que es fes a la futura llei de drets de persones
majors; també consideram que cabria dins el que seria la llei
del Síndic de Greuges, pensam que podria penjar d’aquí
aquesta figura conjuntament amb la del Defensor del menor,
o que de qualque manera es pogués coordinar des d’allà. És un
tema que hauríem de reflexionar tots i hauríem de pensar, i
tirar-ho endavant d’una vegada, perquè fa molt de temps que
sent parlar d’aquestes figures de defensors, que al final no es
duen a terme.

Llavors sí que volia agrair també a les entitats i a les
associacions que arreu de les nostres illes han fet feina de
manera ingent per oferir serveis d’acompanyament a totes les
persones majors durant la COVID-19. I no vull acabar sense
reconèixer avui aquí la gran labor que desenvolupa, o que vos
convid a tots que investigueu, l’Associació de la soledat no
desitjada d’Espanya, al seu president Lázaro González, que sé
que ens està seguint pel canal del Parlament de YouTube, i
amb qui gràcies a la política, perquè sens dubte que la política
té coses molt bones, puc dir, i per mor d’aquesta proposició
no de llei, que avui aquí tenim un aliat més a les Illes Balears
en relació amb aquest aspecte.

La pandèmia ha posat en qüestió el nostre fràgil estat de
benestar, per tant no podem permetre que en un futur segueixi
així, hem de donar una sortida justa perquè els serveis públics
siguin un pilar fonamental dels drets i el benestar de tota la
població. Per tant, i acab, avui que el Sr. Gómez ha vengut amb
frases, jo també en recordaré una, no?, que és d’en (...), que
diu “la  obra de arte de las personas es la de durar”.
Aportem, idò, la nostra petita pinzellada per donar resposta a
aquesta situació, agreujada per la crisi, sense perdre drets i
sense oblidar els nostres grans valors ètics.

Gràcies a tots. Gràcies, president.

Perquè no quedi cap dubte, acceptam l’esmena que ens ha
fet el Grup Parlamentari Ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per
un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. No faré ús del meu torn de
paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per tant, es pot entendre que
la proposta queda aprovada per unanimitat de tots els grups
polítics. És així, no és vera? Molt bé. Queda, per tant, aprovada
per unanimitat.

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

I salut per a Menorca i Eivissa, i per a Formentera també.

Sió, Irantzu, no us n’aneu tan aviat, que tenim mesa, ara, eh?
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	1) Proposició no de llei RGE núm. 7958/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, relativa a actuacions en matèria de dependència com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 8125/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i abordatge de la soledat no desitjada de les persones majors, agreujada per la crisi sanitària de la COVID-19.

