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EL SR. PRESIDENT: 

Molt bona tarda, diputats i diputades, començam aquesta
sessió d'avui i correspon, en primer lloc, demanar si es
produeixen substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Irantzu
Fernández.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Tania Marí.

LA SRA. COSTA I SERRA: 

Pilar Costa substitueix Joan Mascaró.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Joan Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 12052/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i
agilitació del procés de valoració de la discapacitat.

Passam a la deliberació de l'ordre del dia d'avui relatiu al
debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 12052/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la millora
i agilitació del procés de valoració de la discapacitat. Per a la
seva defensa intervé la Sra. Durán, per part del Grup
Parlamentari Popular, amb un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. He de dir, Sr. President, que aquest títol d'aquesta
iniciativa, la millora i agilitació del procés de valoració de la
discapacitat i, a més, sobretot a Eivissa i a Menorca, no és nou
en aquesta comissió, i segur que tots els portaveus
parlamentaris se'n recorden de qualque PNL o qualque
iniciativa que ja s'ha aprovat en aquest sentit, i és així, perquè
quan els problemes continuen, les iniciatives han de continuar
fins que acabem de solucionar-los.

Hem de dir que el nostre grup parlamentari, el Partit
Popular, des del principi de legislatura, des del mes de
setembre de l'any 2019, ha presentat diferents iniciatives en
aquest parlament, començant per preguntes parlamentàries,
preguntes parlamentàries de via oral, preguntes escrites,
documentació, PNL, i he de dir que ja el mes d'octubre de l'any
2019, en resposta a diferents preguntes que havia fet el nostre
grup parlamentari, com per exemple els convenis d’inspecció
mèdica per tal que també poguessin ser els inspectors mèdics
els que fessin valoracions de la discapacitat o, per exemple, de
la compatibilitat dels metges de l'ib-salut perquè poguessin fer
valoracions de discapacitat, aquestes preguntes que fèiem el

mes d'octubre de 2019 eren contestades fa dos anys; estam en
el punt que el Govern va publicar al BOIB, dia 28 de setembre,
una convocatòria de borsa extraordinària per cobrir places
vacants de metges per valorar la discapacitat d'Eivissa i a
Menorca.

En aquests moments (...) ja confiaven amb una borsa
d'interins de metges, tant a Eivissa com a Menorca...

(Mal funcionament del so)

... és que em passa que hi ha moments que em sent i moments
que no em sent, per això ho he demanat.

Ara?

EL SR. PRESIDENT:

Ara se sent bé.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara sí, bé, idò seguiré, així a propet.

Dos anys després ens trobam que encara, amb la falta de
metges, aquelles coses que nosaltres demanàvem com els
convenis amb la inspecció o com la compatibilitat dels metges
de l'ib-salut per fer valoracions de discapacitats, segueixen
vigents. 

Vàrem presentar una proposició, nosaltres, la 4779/21, del
mes de setembre, la 2019, que es va debatre i va ser aprovada
el mateix mes. Després també vàrem tenir una proposició de
Ciutadans, que és la proposició 11355, que ells la varen
presentar dia 30 de juliol, i la vàrem veure aquí en aquest
aquesta comissió i, a més, va ser transaccionada i va ser
aprovada per tots els partits polítics una vegada transaccionada,
la vàrem veure dia 22 d'octubre.

També vaig fer una pregunta oral enguany, dia 23 de febrer,
a la consellera, demanant per aquest retard que hi havia tan
gran a Menorca, que era, en concret, de quinze mesos, i res...,
la consellera em va contestar: “Sempre que parl d'aquest tema,
el primer que faig és demanar disculpes als ciutadans, perquè
som absolutament conscient que no donam un bon servei. En
aquest moment, a Menorca duim quinze mesos de retard, a
Eivissa set mesos, i a Mallorca en aquest moment està a dos
mesos i mig. La diferència territorial és molt gran amb Eivissa,
i Menorca. Hem fet tota una sèrie d'accions per aconseguir
aquests metges i, de moment, no ens han donat resultats.”

Des de llavors, la llista d'espera per valorar la discapacitat
a Eivissa segueix una altra vegada més enquistada, estam en sis
mesos; i la llista d'espera de discapacitat de Menorca, és vera
que ha baixat i ha baixat molt, però també continuam en sis
mesos a hores d'ara.

Hem de dir que es va aprovar un decret, el 91/2019 que
pretenia unificar els processos per realitzar les valoracions del
percentatge de discapacitat i els graus de dependència, i així
simplificar la tramitació i atorgar homogeneïtat als criteris entre
aquests reconeixements. A dia d'avui aquest procés encara no
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ha donat els seus fruits i seguim amb uns retards intolerables
que necessiten ser resolts de manera urgent.

Si aquí tantes vegades hem dit que el Parlament de les Illes
Balears hi és per tractar els ciutadans de totes les Illes de
manera igualitària i donar el millor servei d'una manera
igualitària, ja independentment del fet que tenguin una
valoració de discapacitat a Eivissa a Menorca o a Mallorca, si
ens trobam que a Mallorca actualment estam per davall de
l'obligació de 135 dies, per fer la valoració i, en canvi, a
Menorca i Eivissa, estam per damunt dels sis mesos, estarem
tots d'acord que no tenim un tractament igualitari.

He de dir que aquí tenc al meu costat, la Sra. Salomé
Cabrera, que ha estat una de les persones que més ha impulsat
aquest tema de la discapacitat, que va ser la primera que va
presentar una PNL en aquest sentit ,i que ha demanat també
diferents preguntes a la consellera. La consellera sempre diu
que s'han fet contractes menors per poder contractar un servei
mèdic que faci aquestes valoracions, que els contractes amb
majors que s'han fet sempre han quedat deserts, que al final no
s'ha trobat la solució adequada, i que fins i tot el que nosaltres
dèiem, que el servei d'inspecció mèdica, fes aquesta valoració,
que sí que l'han començada a fer però, com que també han de
complir la seva feina i no s'ha fet un reforç d'aquesta inspecció
mèdica, per tant, al final, la solució és mínima.

Per tant, demanam una solució definitiva, i crec que la
volem tots els partits polítics; podem transaccionar algun
d'aquests punts que nosaltres hem presentat, però creiem
important que s'aprovi d'una vegada per totes i que arribem a
una solució, perquè al final no hi hem arribat. Per tant,
defensam aquests quatre punts que aquí hem posat i estam
oberts a qualsevol possible transacció, però sí que és vera que
m’agradaria que fos la darrera vegada que ho féssim en aquest
parlament, no perquè la presentàssim nosaltres o un altre partit
polític, sinó perquè realment haguéssim arribat a la solució
definitiva d'aquests ciutadans, més de 700, que esperen tant a
Menorca com a Eivissa per tenir una valoració de discapacitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara de fixació de posicions
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. Des d'Unides Podem estem,
en el fons, d'acord amb aquesta proposició no de llei, encara
que no estem d'acord moltes vegades amb els fets i amb la
demagògia o amb l'oportunisme, en aquest cas, que entenem
que el PP empra a tot el tema de les valoracions de discapacitat.

Comencem pel punt número 1, la proposició no de llei que
es va aprovar en el 2020, la 4779/19, és clar, vostè aquí posa
“donar compliment de manera urgent” a aquesta proposició no
de llei. Sra. Durán, quan vam aprovar aquesta proposició no de
llei, més o menys les llistes d'espera eren de devuit mesos, ara
es troben en uns cinc mesos aproximadament, això a Eivissa;

a Menorca hem passat de vuit mesos de demora a dos mesos de
demora; i a Mallorca, més o menys, també ens trobam entre uns
dos o tres mesos de demora en tema de valoració de
discapacitat. Hi ha hagut una pandèmia en aquests dos anys,
s'ha explicat perfectament tota la problemàtica real que hi ha
perquè la comunitat autònoma, en aquest cas, tengui metges de
valoracions i, bàsicament, un dels grans problemes que hi ha,
que són dos: un, és per la impossibilitat d'obtenir un habitatge
per l'alt cost de lloguer o de compra que hi ha, que això sabem
com se soluciona, de sobra se sap que la nostra proposta era la
regularització dels preus de lloguer, cosa que la seva formació
política no vol; i l'altra és per l'alt cost de viure aquí a les Illes
Balears, o sigui, s'haurien de fer diferents altres mesures per
incentivar d'aquesta manera els metges perquè vinguin aquí i
una, evidentment, és amb la regulació dels preus de lloguer per
poder facilitar, en aquest cas, poder tenir un habitatge.

Per tant, de manera urgent es fa, tot i que en pandèmia, es
fa. Ho ha explicat aquí la consellera diverses vegades i, com
vostè ha dit també, hem tengut diversos debats on s'ha explicat
absolutament tot: s'han fet valoracions telemàticament, s'han
vist, en dependència funcionen, en discapacitat no del tot; els
metges viatgen d'unes illes a les altres. Per això s'ha aconseguit
fer aquesta reducció de tants mesos en aquest tan poc temps.

Només, per exemple, perquè, és clar, vostès aquí a
l'oposició demanen, demanen i demanen, però on governen en
aquest cas no. Notícia, 13 de novembre del 2021, no m'ho
invento: “Hasta más de dos años de espera para el
reconocimiento de la discapacidad en Andalucía”; a Madrid,
xifres de la mateixa Dirección General de Atención a las
Personas con Discapacidad, a 31 de desembre del 2020 -suposo
que ara també ja haurà millorat-, una de les xifres: “tiempo de
espera medio de resolución de procedimiento por parte de los
centros base de atención a personas con discapacidad, 396,61
dies de mitjana d’espera.”

Nosaltres entenem que aquí, a la nostra comunitat autònoma
es fa bé la feina. Entenem també que si en el 2012, 2013, 2014
s'hagués fet també bé la feina, perquè també tenc aquí les xifres
en aquest cas de pressupost, en el 2012, pressupost d'atenció a
la dependència, no hi havia un programa específic de
discapacitat, atenció a la dependència 62 milions pressupostats.
Quan s'han gastat? Es van gastar 23 milions d'euros, menys de
la meitat. Si passem ara a xifres actuals del 2021, ai!, del 2020,
ja de pressuposts executats, aproximadament puja a uns 74
milions pressupostats i són uns 65 milions d'euros executats.

Què vull dir amb això? Si haguessin fet la feina en els anys
que es necessitava, ara segurament tindríem uns sistemes
públics més forts on tota aquesta problemàtica, sobretot de
reducció de llistes d'espera, seria molt més àgil que no pas ara.

Tot i així, insisteixo, no estem d'acord amb com ho
presenten vostès, que sembla com si vinguessin els salvadors i
que el Govern no fa absolutament res de res, quan els números
i les xifres ja es veuen, però, tot i així, hi haurà alguns punts
que sí que votarem a favor.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. De vegades dic que és molt millor
directament dir: donarem suport, perquè quan fem segons quins
debats complicat molt més les intervencions de la resta de
grups, almanco del nostre. I els diré per què.

Aquesta proposició no de llei, tot i que en reitera algunes
que, evidentment, com vostè ha dit, és que quasi quasi en dos
punts nosaltres vàrem dir a la proposició no de llei que
Ciutadans vàrem presentar el mes de juliol del 2020, ens
trobam en el mes de desembre del 2021, i la situació està com
està, malgrat un decret, si vostès haguessin dit: “es constata la
mala gestió de...”, entendria el debat que ha vengut posterior,
perquè, és clar, tal vegada aquí hem de fer venir també el
president Antich a veure què no va fer abans de..., i vostès
sempre estan amb la mateixa història, es passen un bot, un bot
de gestió de quatre anys. I no és que faci jo l’al·legat del Partit
Popular, però quan fan segons quins debats, escolti, en els
quatre anys han deixat preparat res perquè s'hagi de fer un
decret per unificar? I precisament el decret que es fa per
unificar és per resoldre aquesta situació.

Però hem de tenir un marc molt més global, que a mi és el
que em fa enfadar un poc, i és, nosaltres hem presentat
pressuposts i esmenes al pressupost per augmentar el personal
i la conselleria ha dit que era suficient, això ens ho va dir l'any
passat en el pressupost de Serveis Socials i en el pressupost de
Sanitat. I, és clar, quan ens diuen això dic, bé, idò funcionarà.
I ara vostès vénen aquí a plantejar, i és el que a mi em sorprèn
del debat, Sra. Mayor, a plantejar que es fa tot el possible... És
que no ho hem qüestionat! Jo estic ben segur i ho hem
manifestat al Govern quan han comparegut aquí, que sabem
que ens trobam en pandèmia, que no ens ho recordi cada
vegada, que ho sabem, i que, a més a més, entenem que la
situació que hi ha és complicada.

Vostè ha citat el tema d'Eivissa, i és veritat, miri quin
finançament li han donat als serveis comunitaris d'Eivissa,
insuficient, li estan dient. A Menorca, què passa amb la llista
d'espera a Menorca, i no hi ha tants de problemes d'habitatge?
Que són elevades. Què passa a Mallorca? Que són elevades,
evidentment. Per tant, m'estranya que venguin vostès aquí amb
un debat de crítica a la situació..., no, de crítica no, de no
reconèixer la situació que vostès gestionen ara des de fa sis
anys. 

Nosaltres li donarem suport, és que si no reformularíem la
nostra proposició no de llei. A més a més, crec que el que diu
aquí és que es constati el que diu un decret i es constati la
situació actual, no diu una altra cosa. Per tant, nosaltres,
evidentment, li donarem suport.

Quant al pressupost, vostè diu aquí, Sra. Durán, diu:
“preveure unes partides pressupostàries”. No, vostè ha fet una
esmena de dotar de més recursos aquest tema. Per tant, no li

demani al Govern que faci una modificació del pressupost,
reformuli ell mateix, és l'únic que..., miri, nosaltres li votarem
que sí, però és un absurd el plantejament d'aquest punt a dia 3
de novembre, però nosaltres tenim termini fix d'esmenes fins
dia 26, nosaltres li hem ficat, crec que més grup ho han ficat.
Fins i tot, fixi’s vostè, està fixant recursos, demanant més
recursos un soci de govern. Podemos ha presentat, Unidas
Podemos, esmenes als pressuposts de la comunitat autònoma,
no sé si deu pensar que la consellera d'Hisenda i Pressuposts no
ha consensuat un pressupost de govern! Perquè si vostè mira les
esmenes que han presentat en temes de serveis socials i en tema
de salut diuen: garantir la qualitat i la igualtat d'oportunitats,
millorar el sistema de prestacions. Fixi’s que ja li dic que li
donarem suport a les esmenes que vostès han presentat i tot,
maldament em semblin amb un caràcter, i ho dic amb tot el
respecte, curiós i tal volta fins i tot cínic.

Sra. Durán, nosaltres li donarem suport. Jo esper que no hi
hagi cap grup de l'oposició que hagi de presentar de bell nou
una proposició no de llei en aquest sentit, perquè quan parlam
de garantir la salut i la qualitat de vida de les persones, això és
una mesura per a aquest tema, és evident, és bàsica, i tots tenim
familiars que estan en llista d'espera, amb una demora, com diu
la consellera de Salut, un problema de demora, que al cap i a la
fi el que fa és engrandir les llistes d'espera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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 diputades, molt
bona tarda a tots. Vull dir al Grup Parlamentari Popular que
nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. 

És cert que crec que s'han avançat passes, però és cert
també que hi ha problemes a l'hora d'aconseguir aquests metges
que fan l'avaluació, perquè no volen venir, com se’ns ha dit en
alguna ocasió o perquè no abasten els qui estarien disposats a
traslladar o estar aquí, a la nostra comunitat. En qualsevol cas,
crec que les 600 o 700 persones que estan pendents d'una
avaluació en matèria de discapacitat no es mereixen ni una
mica de retard més.

Així que el nostre vot serà que sí. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades. És
cert que sobre la millora i l'agilitació del procés de valoració de
la discapacitat ja hem debatut en altres ocasions, entre d'altres

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 71 / 9 de desembre de 2021 1155

coses, perquè és un tema que és molt complex i que tampoc no
té una fàcil solució, però també crec que hauríem de tenir
present que des de l'aprovació de la PNL, a la qual feia
referència la portaveu del Partit Popular, hem viscut una crisi
sense precedents i que això ha generat greuges molt importants
gairebé a tots els col·lectius vulnerables. Avui parlam de les
persones amb discapacitat.

No obstant això, sabem, a més, per a la memòria de serveis
socials del 2020, que durant la pandèmia es varen prendre
mesures per tal de poder atendre aquesta demanda i també per
pal·liar el desequilibri per territoris en les demores en les
valoracions a conseqüència de la manca de tècnics; com
valoracions per informes; convenis amb el Servei de Salut per
accedir a equips de valoració de les dades del Servei de Salut;
també per la col·laboració dels metges i inspectors d'inspecció
dels serveis sanitaris; també amb el Servei de Salut; les
videotrucades; les pròrrogues del termini de revisió de grau de
discapacitat; dues contractacions menors; la d’un metge a
Menorca; la d'un psicòleg a Eivissa; un contracte obert de
serveis de valoració mèdica per a la resolució dels expedients
de reconeixement, que malauradament es va declarar desert a
la primera convocatòria, però que llavors es va poder cobrir; un
nou projecte d'inversió i modificació d'alguns llocs de treball
per fer més competitives aquestes places de metge; i també
s'han dut a terme diverses qüestions com ampliar personal, això
ja al marge de la COVID-19, com ampliar personal, com també
qüestions de mobilitat de professionals i organització. 

És per això que nosaltres, quan vostè apel·la a aquesta
urgència, consideram que hauria de tenir també present tot
aquest bagatge i totes aquestes qüestions que sí que s'han fet i
estic convençuda que si jo hagués presentat una esmena amb
els termes de “continuar” o de “millorar”, vostè no me les
hagués acceptades, i nosaltres consideram que aquesta feina
s'ha de tenir present i, precisament perquè la valoram, no
podrem fer aquest vot favorable al punt 1.

Al punt 2 ens passa tres quarts del mateix, nosaltres pensam
que els pressuposts i, de fet, per això no hem presentat tampoc
cap esmena, contemplen o en aquest sentit disposen partides
pressupostàries necessàries, que evidentment..., i això és el que
sempre de qualque manera també diem, que quan parlam en
termes de serveis socials o en temes de necessitats socials mai
no serà suficient, però és que, és clar, nosaltres ho hem de
valorar, també tenim present un tot i no únicament una
parcel·la, perquè, si ens hi fixam, per a totes les qüestions
demanam partides pressupostàries específiques, amb més
recursos i amb més personal.

Aleshores, nosaltres, en aquest sentit, pensam que són les
que s'han posat en el pressupost, de fet, no hem presentat cap
esmena i hi donaríem suport.

Pel que fa al punt 3, aquest és un tema, jo em pensava que
era molt similar al que vàrem aprovar l'altre dia, que feia
referència als temes de discapacitats d'infants, que vàrem fer
una esmena d'estudiar el tema de les valoracions de discapacitat
en infants de 0 a 6 anys, però no..., pel redactat d'aquest punt 3,
nosaltres el que veiem és que parla de la unificació dels
processos per realitzar aquestes valoracions; processos que, a
més, s'han contemplat a l'aprovació del decret, que ja es va

aprovar també a l'any 2019, i que precisament aquesta aplicació
d'aquest decret on unifica els processos de valoració de
dependència en discapacitat, de qualque manera els resultats
que tenim que, tot i que sempre són millorables, és que hem
passat d’una llista d'espera de 12 mesos, des de fa dos anys, a
cinc mesos.

I per al punt número 4, nosaltres entenem, vostè fa una
reivindicació que s’acompleixi en 135 dies el fet de la
valoració. I jo aquí vull fer una reflexió: si volem ser realistes,
en aquests moments no hi ha cap comunitat autònoma que
compleixi aquest termini de 135 dies hàbils, fins i tot ni els
governs on hi ha en aquests moments el Partit Popular.

Per tant, nosaltres el que proposaríem seria, perquè fos més
real o ser realistes, és reforçar a través de totes les gestions i
mesures possibles per al compliment d'aquests 135 dies;
pensam que així s'ajustaria més a la realitat i, en qualsevol cas,
nosaltres donaríem suport a aquest quart punt. I també
demanaríem la votació separada.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Té ara la paraula per
contradiccions el grup proposant, la Sra. Durán, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, vull agrair el
suport a aquesta proposició no de llei, a Ciutadans i a El Pi.
Moltes gràcies, la veritat és que pensava que així seria, que hi
donarien suport, en la línia de les votacions anteriors i de
propostes presentades per aquests grups i, sobretot per
Ciutadans, que també havia presentat una proposta en aquest
sentit.

He de dir que m'han decebut, i molt, les declaracions de la
Sra. Cristina Mayor de Podemos, que jo diria que és que..., la
veritat, jo esperava aquest cinisme amb una proposició no de
llei d'aquest sentit que, normalment -normalment, en aquesta
comissió, i vostè ho sap, Sra. Mayor-, no tenim aquest to, i, a
més, en coses que sap que són així. 

Vull dir, quan la mateixa consellera, el mes de febrer
d'enguany, diu que reconeix que a Mallorca tenim una llista
d'espera de 15 mesos, i jo ja he dit per endavant que hi ha hagut
una reducció important, i ara ens trobam a 6 mesos, idò,
escolti'm, jo no he al·ludit a cap cosa que no sigui certa. Hi ha
hagut una reducció a Menorca? Sí, és vera, de febrer d'enguany
eren 15 mesos i ara ens trobam a 6; però és que a Eivissa
continuam amb 6 mesos encara. I és injust per a tots aquests
ciutadans de Menorca i d'Eivissa, perquè que jo sàpiga la Sra.
Cristina Mayor és de Menorca, no és vera?, i ella no vol
defensar els mateixos drets aquí, en aquesta comissió, amb
aquesta PNL, per als ciutadans de Menorca, per a aquests 175
ciutadans de Menorca que segueixen esperant una valoració de
discapacitat?
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Jo crec que hi ha per fer una nota de premsa a Menorca i
dir-ho avui mateix, a Menorca fer una roda de premsa que a la
Sra. Cristina Mayor li sembla bé així com va..., que no té cap
problema, que esperin, no passa res, que esperin!

Escolti'm, jo parl aquí a una comissió del Parlament de les
Illes Balears, d'Afers Socials del Parlament de les Illes Balears,
vostès em treuen altres comunitats autònomes quan els
interessa! Escolti'm, parl d'una PNL aprovada en aquest mateix
parlament a l'any 2019, amb uns problemes que, des de fa dos
anys, seguim; que ho hem presentat nosaltres a l'any 2019;
després es va presentar una proposició, com he dit abans de
Ciutadans, a l'any 2020; continuam al 2021; vostès mateixos
han fet un decret, el 91/19 -91/19!- que no s'acompleix, que no
s'acompleix, repetesc, no s'acompleix el mateix decret que
vostès han fet! I ara diuen que no volen votar a favor d'això
perquè hem fet un decret? Bé, idò l’acompleixin i no el
durem!..., miri si és senzill, vostès compleixin el decret i
nosaltres direm: molt bé, l'han complit!

Jo..., i si no es pot acomplir, el modifiquin, té raó el Sr.
Gómez, el modifiquin; però escolti'm, és que jo no sé de què
parlam. Tenim un problema aquí i s'ha de solucionar? Idò
solucionem-lo, perquè si no és important que se sàpiga a
Eivissa que vostès votaran en contra d'aquests punts avui, i és
important que sàpiga a Menorca que els diputats de Menorca
votaran en contra d'aquesta proposició que va literalment a
defensar els drets dels menorquins i dels eivissencs.

Perquè gràcies al sistema i als metges que tenim a Mallorca,
a Mallorca estam per davall d'aquests 135 dies hàbils per tenir
aquesta valoració. És clar, des de Mallorca no diem res, però és
que hem de defensar els interessos..., el Parlament de les Illes
Balears hi és per defensar els interessos de tots els ciutadans de
manera igualitària, i parlam d'això.

Que si abans de no sé què..., és que, escolti’m, que a l'any
2021 em parlin de l'any 2013, diguin-ho a la persona que espera
una valoració que l'ha presentada fa mig any! Contin-li, aquest
rotllo, contin-li a aquesta persona, a veure què li diuen! No
s'atrevirien a dir-li a una persona que espera una valoració de
dependència: no, és que a l'any 2013 també... Però, a veure, de
què parlam?

Realment, els interessen els interessos d'aquestes persones
i defensar els drets d'aquestes persones que vostès haurien de
representar? M'és igual si és un poblet petit de Menorca, m'és
igual si és un poblet petit d'Eivissa, m'és igual si és un poblet
petit de Mallorca, reconeixem-ho.

Crec que a la meva intervenció, i crec que fins i tot a
l'exposició de motius no he fet gens de mal, he reconegut el que
s'ha fet bé, he dit que els contractes menors no han sortit efecte;
que els inspectors no han sortit efecte; que els contractes
majors que s'han fet per solucionar aquests problemes han
quedat deserts. Però tenim videoconferències, tenim molts més
sistemes i hem d'anar a una solució.
 

Fins i tot, a la meva primera intervenció he dit que si a
qualque moment qualque punt el volen transaccionar, podem
transaccionar; però no!, no, no, no, els és més fàcil recórrer a
Madrid, Andalusia, no sé on, perquè van fixant... Quan, al

mateix temps, de manera hipòcrita, presenta Podemos esmenes
al pressupost. Per favor, de què anam!

Quan jo aquí, al segon punt faig aquesta PNL i deman que
hi hagi una partida pressupostària encara en aquest parlament...,
i, a més, encara no s'havia fet el pressupost...

(Remor de veus)

... quan jo present aquesta PNL encara no s’havia fet el
pressupost, o almanco no havia entrat, per això presentam això. 

Bé, he acabat. Esper, que fins i tot amb un recés es pugui
arribar a un acord, perquè crec que aquesta PNL mereix que
arribem a un acord. El nostre partit polític, el Partit Popular,
estam d’acord a fer transaccionals per arribar a un acord. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per ordenar el debat, crec que hi havia, més o manco, al
quart punt sí que s'ha produït una transacció, Sra. Durán, no és
així? Que m'hauria de dir si accepta o no. L'accepta?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, per ordenar les votacions, si us sembla bé,
votaríem els punts 1, 2, 3 i el quart, per... 

Sra. Gamundí?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reforçar
amb totes les mesures i gestions possibles per complir amb el
termini...

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Passam a votar, per tant, els punts 1, 2 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 5 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

 Punt 4.

Vots a favor?, amb l'esmena in voce. Unanimitat.

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 71 / 9 de desembre de 2021 1157

EL SR. SECRETARI: 

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei.

I no havent-hi ... No, tot, eren sis punts, ha sortit tot aprovat.

(Remor de veus) 

No... la senyora de Podemos, que vostè...

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