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EL SR. PRESIDENT:
Molt bones tardes, diputats i diputades. Començam la sessió
d'avui i en primer lloc correspon demanar si es produeixen
substitucions.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Perdoni, president, estava despistat. Sebastià Sagreras
substitueix Antoni Fuster. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, no n’hi ha més?
En segon lloc, atès l'escrit, RGE núm. 2901/22, presentat
pel Sr. Joan Mascaró, mitjançant el qual es comunica la seva
renúncia al càrrec de secretari de la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports, vull proposar, si cap grup
parlamentari no s'hi oposa, un canvi d'ordre del dia d'avui, en
el sentit d’afegir un nou punt que sigui l'elecció d'un nou
secretari o secretària. Qualcú s'hi oposa?
Elecció de secretari o secretària de la comissió.
Així, doncs, en primer lloc procedirem a l'elecció del nou
secretari o secretària. Es proposa la Sra. Irantzu Fernández -que
ja ho era abans d’una feliç maternitat- i, per tant, ara que ja ha
acabat..., bé, que imagín que continua sent una feliç maternitat,
però ara ja es pot incorporar una altra vegada, si ningú no hi té
objeccions..., no?
Per tant, Sra. Fernández, li demanaria que ocupi el seu lloc.
Passam a la deliberació de l'ordre del dia d'avui relatiu al
debat i votació de les proposicions no de llei RGE núm. 779/22
i RGE núm. 917/22.
1) Proposició no de llei RGE núm. 779/22, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d'urgència, relativa a reconeixement automàtic de la
condició de beneficiari de l'abonament social d'electricitat,
l'abonament social tèrmic i el futur abonament social als
serveis de comunicacions dels receptors de l'Ingrés Mínim
Vital.
Començam amb la RGE núm. 779/22, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa al reconeixement automàtic
de la condició de beneficiari de l'abonament social
d'electricitat, l'abonament social tèrmic i el futur abonament
social als serveis de comunicacions dels receptors de l'ingrés
mínim vital. Per a la seva defensa i 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. Molt bones tardes a tothom. El Grup
Parlamentari Ciutadans va presentar dia 7 de febrer aquesta
proposició no de llei. El context era un context, continua sent
un context -no ho hem d'oblidar- de crisi social i econòmica

arran d’una pandèmia, per tant, una crisi sanitària severa, greu,
de la qual ja duim dos anys i de la qual no hem sortit.
En aquesta situació de crisi, i no era en aquell moment la
proposició no de llei, evidentment, tot i que hi havia un
augment important de la inflació -estàvem a prop dels 7 punts
en aquell moment- no hi havia la crisi sobrevinguda a més per
la invasió de Rússia a Ucraïna i les conseqüències que això
encara suposa per a les famílies, per l'elevat cost dels preus,
que afecten la senalla bàsica i, evidentment, amb la inquietud
que s’està donant en el que pot ser l'economia europea i, per
tant, l'economia d'Espanya i de les Illes Balears.
Durant aquesta crisi econòmica i social arran de la
pandèmia, l'ingrés mínim vital és en aquests moments i ho ha
estat -i així ho hem reconegut- un dels instruments més
importants dins la política general a nivell del Govern central,
del ministeri, per fer front a la pobresa que pateixen milers de
famílies al nostre estat, a Espanya. Les dades de què es
disposen és que prop de més de 800.000 persones es beneficien
actualment d’aquesta prestació adreçada a preveure a minvar el
risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen totes
soles o que estan integrades a una unitat de convivència.
Evidentment, les famílies ja han patit una sobrecàrrega de
responsabilitat, sobretot els padrins i les padrines en haver
d'assolir moltes vegades la manutenció i l’allotjament, fins i tot,
de molts de familiars.
Per part nostra, per part del Govern de les Illes Balears, es
va posar en marxa la renda social garantida i s'ha demostrat que
s'ha hagut d'ampliar, no tan sols en l'import de la quantia, sinó
també en el nombre de usuaris. Nous perfils de beneficiaris han
estat, entre ells, persones autònomes que regentaven o que
regenten petits comerços i, sobretot també, la figura de fix
discontinu.
El que sí s'ha constatat és una manca de coordinació amb
les diferents prestacions i ajudes que encara, decret rere decret,
s'estan intentant solucionar.
Nosaltres hem entès que el reconeixement automàtic de les
condicions del beneficiari de l’abonament social de
l’electricitat, l’abonament social tèrmic i el futur abonament
social als serveis de comunicacions dels receptors d'aquests
beneficiaris de l'ingrés mínim vital, era necessari,
complementari i, per descomptat, ara més que mai, urgent.
Aleshores, la proposta -tot i que sabem que és un una
competència del Govern d'Espanya-, es demana el suport de
tots els grups parlamentaris per aprovar instar el Govern de les
Illes Balears a impulsar les modificacions normatives adients
i urgents necessàries, per facilitar aquest reconeixement
automàtic de la condició de beneficiari de l'abonament social,
elèctric, l'abonament social tèrmic i el futur abonament -com
s’ha anunciat- social, als serveis de comunicacions de receptors
d'aquest ingrés mínim vital.
Vostès saben també que hem duit altres proposicions no de
llei, per exemple per als que pateixen la necessitat d'estar
connectats als sistemes energètics, és a dir, persones que
pateixen la malaltia del MPOC o que estan connectats a una
màquina de diàlisi o a alguns altres dispositius a casa seva,
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també hem presentat iniciatives perquè es reconegui aquesta
prescripció sanitària i, per tant, l'exempció en tema de
l'abonament de la tarifa o les ajudes directes. Entenem que hi
ha molt per fer, però que aquesta és una de les passes
necessàries.
El debat del cost energètic, vostès saben l'increment de
preus que hi ha, reconeixem que s'han fet certes mesures per
pal·liar-lo, però entenem que aquesta és una estratègia
transversal i, a més, integral d'una mesura, d'unes necessitats,
que reclamen ara mateix les famílies, especialment les famílies
més vulnerables.
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sinó perquè és un sistema que ja s'implanta, perquè tenim una
problemàtica estructural.
De fet, aquí, a les Illes Balears, a les mesures de diàleg
social de les Illes Balears per fer front a l’impacte social
generat per la guerra d'Ucraïna i en el seu punt 8.9 ja demana,
no?, aquesta petició que fa el partit Ciutadans, concretament
diu “sol·licitar al Govern totes les prestacions a l'ingrés mínim
vital, les rendes socials autonòmiques, la RESOGA de les Illes
Balears que atenguin la resolució del reconeixement del grau de
dependència o discapacitat estiguin exemptes de tramitar les
certificacions administratives per al reconeixement del bo
social elèctric”.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Marí, per un temps màxim de cinc minuts.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies Sr. President. Bones tardes, senyors i senyores
diputades. Des del Grup Parlamentari Popular votarem a favor
de la proposició no de llei que ha presentat i defensat el Grup
Ciutadans.
Consideram necessari que l'ingrés mínim vital s'implementi
i es coordini, com ha explicat, amb altres polítiques públiques
destinades a protegir persones i famílies amb menors recursos.
Per això trobam que és necessari impulsar els canvis
legislatius i reglamentaris per facilitar el reconeixement
automàtic de la condició de beneficiari del bo social de
l'electricitat, el bo social tèrmic i el futur bo social als serveis
de comunicació als perceptors de l'ingrés mínim vital.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.
LA SRA. MAYOR I ABAD:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, volia posar
en valor que tant el Partit Popular com el partit Ciutadans, en
aquest cas, alabin els beneficis de l'ingrés mínim vital. Ja era
hora, després d'un temps de posada en marxa, sobretot, per part
del Partit Popular, que sempre escoltam tot allò negatiu que
comporta.
Bé, parlant de la proposició no de llei que avui ens presenta
el partit Ciutadans, nosaltres votarem a favor d'aquesta
iniciativa, com no pot ser d'una altra manera, bàsicament
perquè ja tot està encarat perquè així sigui, perquè els
perceptors de l'ingrés mínim vital... estigui també coordinat
amb tots els diferents... abonament, prestacions i ajudes que
s’estan fent no només per pal·liar la crisi generada per la guerra
d’Ucraïna o també la crisi generada per la per la COVID 19,

Aquest mateix dimarts, el Congrés dels Diputats, el Consell
de Ministres també ha aprovat el bo social, o sigui, les mesures
socials i i verdes a l'escut social per protegir també la gent de
les conseqüències econòmiques, i una de les mesures és
precisament la millora d'aquest bo social, perquè tinguin...
suposa aproximadament, aquest bot que s'amplia, el bo elèctric
suposa aproximadament entre el 60% i el 70% de l'energia que
consumeixen les llars més vulnerables, arribarà a tota aquesta
gent.
També hi ha una pujada de l'ingrés mínim vital que
aproximadament serà d’entre unes 500.000 i 600.000 persones
que es puguin beneficiar també de la pujada i nou accés a
aquesta prestació.
Per tant, totes les polítiques que s’estan fent a nivell
autonòmic, com que a nivell estatal van encaminades en aquest
sentit votarem favorablement a aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes la Sra. Pons, per un temps màxim de
cinc minuts.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari El Pi votarà a favor d'aquesta iniciativa. Vull
recordar en qualsevol cas que és cert que dimarts la
vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica va
anunciar que tots els beneficiaris de l'ingrés mínim vital
passaran a ser automàticament beneficiaris del bo social
elèctric i tèrmic, entre d'altres mesures. Nosaltres ho veiem bé,
pensam que era absolutament necessari.
Vull també reflexionar sobre aquest dany estructural que ja
té la nostra societat que va més enllà, com s'ha dit també per
part de la Sra. Mayor de Podemos, que va molt més enllà de la
crisi d'Ucraïna o que va més enllà de la crisi de la pandèmia,
que ja arrossegam des de fa massa anys i que no acaba
d'arreglar-se, ben al contrari.
Avui hem sentit o llegit les darreres xifres de Càritas que
parla de 6 milions de pobres a l'Estat espanyol. La nostra
comunitat, com saben, també pateix cada vegada més
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desigualtats i pensam que hem d'anar en aquest camí de pal·liar
els danys estructurals que ja patim i el dolor de tantes famílies
i tantes persones.
Gràcies.
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
minuts.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Moltes gràcies. Seré molt breu per dir bàsicament que
donam suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
la Sra. Gamundí per un temps màxim de cinc minuts.
LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
en relació amb la proposta que avui duim a debat del Grup
Parlamentari Ciutadans, bé, hi ha qüestions en relació amb
l'exposició de motius... quan parla de... diu: “la rapidez con la
que se destruye el empleo en nuestro país durante las etapas
de recesión económica en comparación al tiempo que necesita
nuestro tejido productivo ...”, a mi m’agradaria dir que en el
cas de la nostra comunitat autònoma, les darreres dades o les
darreres enquestes que tenim de població activa, en concret,
estan baixant les dades atur, i que, evidentment, el govern
progressista encapçalat per Pedro Sánchez jo crec que ha pres
mesures encaminades a pal·liar aquesta situació que vostè
exposava a l'exposició de motius, com la pujada del salari
mínim interprofessional i també la modificació de la reforma
laboral, no?
Llavors, hi ha un altre aspecte que valor molt positivament
de la seva exposició de motius com és quan diu “el ingreso
mínimo vital es en estos momentos uno de los instrumentos más
importantes de los que disponen los poderes públicos para
hacer frente a la pobreza que sufren miles de personas en
España”; vostès com a... social liberals, no?, com
s’autodenominen, nosaltres consideram que vostès valorin
aquesta mesura positivament en la complexitat que ha tengut i
en les crítiques que hem hagut d'escoltar en diverses ocasions
per altres grups de la dreta i sobretot de l'extrema dreta que,
evidentment, no creien en aquesta mesura per precisament
combatre aquesta pobresa que -coincidesc també amb les
aportacions de les companyes que m'han precedit d’Unidas
Podemos i d'El Pi-, que és una pobresa estructural i que s'ha de
combatre d'arrel, però que en qualsevol cas és una mesura que
ha vengut per quedar-se, l’ingrés mínim vital, i que la tendència
és aquesta: que cada vegada pugui anar comportant majors
beneficis a la ciutadania, com en aquest cas, a la sol·licitud a la
qual es demana el bo social elèctric, el tèrmic i els dels serveis
de comunicacions.

Evidentment, aquesta tendència no es farà d'un dia per
l'altre, sinó que necessita de tota una trajectòria que crec que el
temps acabarà per donar la raó a tota aquella gent que
defensàvem aquesta mesura. Evidentment, venim d'un context
de postpandèmia, que... quan d’alguna manera albiràvem la
sortida d'una crisi ha vengut aquesta crisi de la guerra
d'Ucraïna; aquí, a les Illes Balears són beneficiaris d'aquest
ingrés mínim vital de l'ordre de 14.500 persones, de les quals
hi ha un 40% que són menors, i fa dos dies es va aprovar el
reial decret de mesures on hi ha 1.200 milions de crèdits
extraordinaris per a l'acollida de les persones refugiades
ucraïneses, amb mesures també de liquidesa per a empreses i
per a persones treballadores, i em centraré en les mesures que
vostè demana en aquesta iniciativa, que són les del bo social i
l’ingrés mínim vital.
El que s’ha demanat en aquest reial decret és estendre
aquest bo social als beneficiaris de l'ingrés mínim vital i, a més
a més, el que ha fet és incrementar de manera temporal un 15%
la quantia de la prestació que reben els beneficiaris d'aquest
ingrés mínim vital, i aquest augment s’efectuarà damunt
l’import mensual de la nòmina.
Això què vol dir?, que també s’inclourà l'ajuda..., els que
percebin aquesta ajuda també de la infància, que també es va
donar a totes aquelles famílies que tenien infants, i inclou un
tractament especial per a dones víctimes de tracta i la derivació
als recursos assistencials. I tot això complementat amb una
política europea, una política europea que també s'ha impulsat
pel president Sánchez i que el que ha cercat és que es permeti
una rebaixa dels preus de l'energia i que ha culminat amb unes
dures negociacions i amb el que s'ha conegut com
l’excepcionalitat ibèrica, que crec que tampoc no hem de
perdre de vista; així com també s'ha complementat, en el nostre
cas, a la nostra comunitat autònoma amb tota una sèrie de
mesures, amb la RESOGA, la companya d'Unidas Podemos li
feia menció de les mesures del pla autonòmic, aquest pla
autonòmic que... amb vostès ja veníem treballant des de la
pandèmia i darrerament s'hi ha sumat en les mesures d'Ucraïna
el Partit Popular, que benvinguts a aquesta suma, perquè entre
altres coses hem pogut acordar una sèrie de mesures que
pensam que són bones, com són l’augment de la RESOGA
també a aquest 15% durant aquests tres mesos; s'ha habilitat
una partida extraordinària per a les entitats...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Gamundí, hauria d’anar acabant.
LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
Acab, Sr. President-, per a les entitats socials, també per al
tema de les partides de repartiment d'aliments, i tot això -i ja
acab, Sr. President-, esperam que a tots els indrets que també
estiguin governats per la dreta a les comunitats autònomes i per
l'extrema dreta i també hi hagi Ciutadans, idò pugui (...)...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Gamundí...
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Gamundí. Torn ara per contradiccions, Sr.
Gómez, per cinc minuts.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies president. Jo m’alegro que vostè s’alegri quan
reconeixem tots.., evidentment que quan un grup parlamentari
de l'oposició..., i no som l’únic que quan hi ha hagut una
mesura que entenem que ha estat adient i efectiva, diguem que
estam contents. Però vaja, que aprofitin les intervencions per a
una retroalimentació enorme que s’ha fet aquí, a mi, clar..., em
permetrà que matisi una sèrie de qüestions, sobretot perquè
nosaltres hem manifestat sempre que hi estam d’acord, no
només per escrit, sinó a les intervencions parlamentàries, amb
el tema d’ingrés mínim vital i amb el complement que va haver
de posar aquesta comunitat autònoma amb pressupost propi, de
la renda social garantida per la nefasta gestió i insuficient de la
campanya propagandística que s’havia fet de l’ingrés mínim
vital. I això no ho diran, evidentment no ho diran ni els seus
socis d’Unides Podemos, ni ho dirà el Govern de..., ni el Partit
Socialista tal.
Miri, per què hem posat nosaltres el..., evidentment que
s’han pres mesures ara i estam satisfets d’aquestes mesures.
Hem manifestat avui de matí un parell de diputats i diputades
a una tertúlia i ja ho vàrem manifestar la setmana passada a
Canal 4 i és que..., clar que estam d’acord amb mesures per
pal·liar la pobresa greu, sostinguda que hi ha en aquest país i en
aquesta comunitat no en som aliens. Quan nosaltres hem posat
aquí “automático” és per evitar que passi el que va passar amb
l’ingrés mínim vital, que, per cert, va ser la consellera Santiago
d’aquest govern, la que va criticar com s’estava gestionant
l’ingrés mínim vital. Nosaltres vàrem dir a la consellera, sí, i
que ha de menester vostè a part de pressupost, perquè això
millori?, i li vàrem dir.
Del que es tracta aquí, és que aquest sistema automàtic, que
és en coordinació entre les comunitats autònomes i els recursos
que tengui el ministeri, sigui immediat i, per tant, la prestació
pugui arribar per una resolució immediata. Un sistema
automàtic de reconeixement i de creuada de dades que ja ha
adaptat per cert i que també nosaltres hem avalat com a positiu,
el Govern de les Illes Balears -recordi vostè- amb les
modificacions del decret llei, perquè puguin ser beneficiaris el
més immediat possible molts de col·lectius que havien quedat
fora. Per tant, m’alegro que vostès s’alegrin que nosaltres ens
n’alegrem també. És un joc de paraules, però crec que m’ha
entès, Sra. Gamundí.
Però crec que és important també i no hagués tocat aquesta
línia, evidentment si no s’haguessin obviat unes deficiències...,
una disfuncionalitat que va tenir l’ingrés mínim vital i que crec
que és important. Jo no volia tocar aquesta crítica, però crec
que és important quan parlam dels èxits, també parlem de les
coses que s’han de millorar.
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Me n’alegro i he d’agrair, no el meu grup parlamentari
perquè dugui..., tregui endavant una iniciativa, sinó perquè la
ciutadania de l’Estat espanyol, és a dir, el conjunt de la societat
de l’Estat espanyol, amb aquesta podem instar el Govern
d’Espanya que tengui en compte la necessitat que sigui aquest
reconeixement automàtic i integral de totes aquestes
prestacions que estaven fora i que ara estan en aquest decret,
però també pugui ser d’una manera eficient i eficaç, que és com
ha de ser, i àgil, l’administració a l’hora de prestacions, en una
situació crítica com la que tenim ara, amb el que suposa i que
estan patint moltes famílies.
De bell nou, en nom del grup parlamentari, a tots els
diputats i diputades que hi donau suport, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gómez. Crec que es pot donar aprovada
per unanimitat de tots els partits, no és així?, de tots els grups
parlamentaris?
Queda, idò, per tant, aprovada la proposta per assentiment.
2) Proposició no de llei RGE núm. 917/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Mixt, relativa a impuls a la creació
d'habitatges compartits per a persones amb discapacitat
intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i alta fragilitat
relacional.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
917/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls a la
creació d'habitatges compartits per a persones amb discapacitat
intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i alta fragilitat
relacional.
I respecte d'això, volem donar la benvinguda, una càlida
benvinguda a Eva i Joana, que ens acompanyen avui horabaixa
aquí, en aquesta sala, elles vénen de la Plataforma TEA de les
Illes Balears. Per tant, molt ben arribades i molt benvingudes.
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Gamundí, per un temps màxim, màxim de cinc minuts.
Gràcies.
LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Em vull sumar a les paraules de benvinguda que ha
fet el Sr. President a la Plataforma de TEA Baleares, que està
conformada per TEA Menorca, Asperger Eivissa i Formentera,
Autisme Baleares i Asperger Balears.
La iniciativa que presentam avui des del Grup Parlamentari
Socialista, conjuntament amb el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, el que pretén és impulsar la
creació d'habitatges compartits per a persones amb discapacitat
intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i amb alta fragilitat
relacional. Quan parlam de persones d'alta fragilitat relacionat,
parlam de persones amb trastorn d'espectre autista. Nosaltres
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pensam que són persones que són capaços de prendre decisions
per si soles si se’ls dóna l’oportunitat de decidir lliurement des
de la seva pròpia iniciativa i que també han de tenir la
possibilitat de poder exercir el control de la seva pròpia vida.
A més a més, pensam que el model de l’habitatge compartit,
és el model més idoni per poder adquirir aquesta formació
necessària per a una vida independent i que els habitatges
compartits són un model formatiu per una vida autònoma,
perquè, a més, està comprovat que adquireixin coneixements,
habilitats i que adquireixen una experiència que els fa créixer
i que, a més, l'objectiu de tot això és arribar, quan finalitzi
aquest procés, que la pròpia persona pugui decidir on, com i
amb qui vol i desitja viure; treballar per la promoció d'una vida
autònoma i independent, que és el que ens importa de bon de
veres.
Per altra banda, la Llei d'habitatge de les Illes Balears,
introdueix la figura dels allotjaments dotacionals i que després
desplega en el Decret llei 3/2020, on defineix que aquests es
destinaran preferiblement a col·lectius especialment
vulnerables.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears demana al
Govern de les Illes Balears, en coordinació amb els consells
insulars, que es reguli la figura de l'habitatge compartit, com a
sistema de suport per a la vida independent i es desenvolupin
mesures d'impuls a l'habitatge compartit per a persones amb
discapacitat intel·lectual, persones amb diagnòstic de salut
mental i persones amb alta fragilitat relacional, que s’inclogui
en el catàleg de prestacions dels serveis socials la figura del
habitatge compartit, com a prestació del sistema públic de
serveis socials i que s’estudiï el seu cost i la seva futura inclusió
pressupostària: i també que es creï un grup de treball, amb les
associacions més representatives de persones amb discapacitat
intel·lectual, persones amb diagnòstic de salut mental i
persones amb alta fragilitat relacional, per a l'estudi de la
regulació, posada en marxa i desenvolupament de mesures que
impulsin habitatges compartits de les Illes Balears.
Per tant, per tots aquests motius, demanaria el suport de tots
els grups de la cambra.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

TEA, el trastorn d'espectre d'autisme. Sobretot a la part de
Menorca, que és la que jo més conec, tots els infants i tots els
joves tenen una problemàtica molt important, perquè no tenen
accés a un habitatge. Per tant, aquesta iniciativa és molt
important i esperem que així s'aprovi.
M'agradaria matisar, sobretot m'han fet bastant incís, en
aquest cas les entitats, que quan aquí parlam de fragilitat
racional, estem fent referència explícita al principal diagnòstic
que tenen les persones amb TEA, diagnosticades amb TEA. Per
què volen que es faci aquest incís i que es remarqui?, perquè,
si no, normalment tots els recursos i totes les prestacions, al
final acaben anant per a trastorns mentals en general per a les
persones i no tant per a les persones amb autisme, en aquest
cas.
S’ha de dir que l’autisme no té una categoria concreta, és
molt divers, de fet hi ha tantes categories d'autisme com
persones, en aquest cas, que pateixen aquest trastorn. Per tant,
es fa molt difícil tenir una..., és molt ampli, llavors és molt
difícil en aquest cas quadrar-ho només en un aspecte. Això fa
que les famílies se sentin ofegades perquè hi ha pocs recursos
per a ells. Sobretot també pel que fa a l’autisme femení, és el
que més tard es diagnostica i és el que més tard d’alguna
manera es posen els recursos al seu abast. Això fa que les
persones, sobretot de cara als infants, no es pugui atendre
adequadament a mesura que es va atenent, es posin més
impediment i, bé, per portar una vida vital.
Per això, són molt importants aquests habitatges
col·laboratius perquè a mesura que es van fent grans aquestes
persones amb autisme puguin desenvolupar una vida plena i
activa; habitatges col·laboratius, en aquest cas, també amb
personal especialitzat, que els puguin acompanyar en tot el seu
procés, perquè puguin tenir una vida totalment saludable i
activa, que els formin per poder entrar en el món laboral, que
és molt..., bé, hi ha moltes traves per a ells poder entrar i,
sobretot, és un alleujament també per a les famílies, en aquest
cas, poder tenir les persones i els seus infants que puguin dur
una vida plena.
Volem només remarcar, dels tres punts que proposem en
aquesta iniciativa, és molt important incloure en el catàleg de
les prestacions socials aquesta figura d'habitatges col·laboratius
perquè puguin entrar dintre del sistema -insisteixo-, sobretot,
les persones amb TEA i, en especial, els joves amb TEA, i
crear aquest grup de treball amb les associacions més
representatives de les persones, però també que es compti amb
les associacions de les famílies com a tals, no només amb les
associacions, en aquest cas, que treballen amb persones amb
discapacitat.

LA SRA. MAYOR I ABAD:
Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar la
benvinguda en representació de TEA Balears, que són
absolutament de totes les illes. Benvingudes aquí a la vostra
casa.
La veritat és que nosaltres, Unides Podem, estam molt
contents de dur aquesta iniciativa i esperam que s'aprovi per
unanimitat, ja que és una de les reivindicacions clares que tenen
les famílies amb infants i amb adults, sobretot amb trastorns de

És molt important donar aquest suport a aquests tipus
d’iniciatives i, sobretot, és per millorar la situació de les
persones amb TEA i de les famílies.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Jo també em vull unir a la
benvinguda a les representants de TEA Baleares. Moltes
gràcies per acompanyar-nos avui.
Jo crec que aquesta iniciativa va fins i tot més enllà. Primer
de tot, vull dir que les meves companyes han fet una gran
exposició del que és la iniciativa. Jo voldria fer una altra
pinzellada, i és que crec que aquesta iniciativa fa que siguem
millor societat, si realment queda aprovada; només viurem en
un país just, orgullós de si mateix, quan puguem garantir la
plena igualtat de tota la nostra ciutadania, hem de ser capaços
d'incloure la mirada inclusiva en la planificació que fem,
l’aposta no és només per a aquestes persones amb discapacitat
intel·lectual, amb problemes de salut mental i/o amb fragilitat
emocional, és una aposta clara per seguir creixent com a una
societat oberta, inclusiva i respectuosa amb les diferents
condicions humanes.
Aquesta iniciativa, crec que jo també podem posar aquest
accent, pretén promoure un model d'habitatge centrat en la cura
de les persones, pensat per desenvolupar al màxim l'autonomia
i basat en el dret a decidir com conviure. En resum, volem
mostrar que es pot viure d'una altra manera, que hi ha
alternatives possibles que trenquen amb l'individualisme de
l’habitatge tradicional, i serà la manera d'aconseguir una
societat -insistesc- que sigui més inclusiva i més cohesionada.
Per açò volia fer una miqueta l’esment..., les meves
companyes havien posat l'accent en aquests col·lectius, però jo
crec que també revertirà positivament a la resta de personal, per
què?, bé, perquè en principi ens ha de fer ser millors persones,
més inclusives i, sobretot, més respectuoses.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Font. Torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Marí, per un temps
màxim de cinc minuts.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputades.
Compartesc les paraules que acaba d'expressar la diputada Font
i, en primer lloc, m'agradaria agrair que avui ens acompanyin
les representants de TEA Balears. Gràcies a la feina d'aquestes
associacions ens arriben iniciatives com aquesta que debatem
per millorar la vida de la nostra ciutadania.
Tal i com reflecteix l'exposició de motius d'aquesta
proposició no de llei, els serveis d'habitatge, ja siguin serveis
d'atenció residencial, habitatges tutelats o altres allotjaments de
suport per a la inclusió, tenen com a objectiu promoure
l'autonomia i la vida independent de les persones amb
discapacitat a través de la convivència, així com afavorir la
seva inclusió social.
El model de l'habitatge compartit és una bona opció per
adquirir la formació necessària per a una vida independent, per
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a una major integració social del col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i alta
fragilitat relacional, són positius models diferents als existents
i més si faciliten -com han comentat- que aquestes persones
vagin agafant autonomia i independència.
Per tant, votarem a favor de regular la figura d'habitatge
compartit com a sistema de suport per a la vida independent,
també de desenvolupar mesures d'impuls, així com d'incloure
en el catàleg de prestacions dels serveis socials la figura de
l’habitatge compartit i crear un grup de treball amb les
associacions més representatives.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Avui es presenta una nova iniciativa dins
la línia d'aquesta estratègia d'impulsar millores en les
institucions públiques que es duguin entre administracions,
però també amb la participació de la iniciativa de les
associacions i institucions privades per a l'àmbit de la salut, la
salut mental de les persones.
I, per tant, com que és una estratègia complementària a la
que nosaltres ens hi hem sumat i hi hem donat recolzament en
tots els àmbits, nosaltres, evidentment, li donarem suport.
Vull aprofitar també, com han fet altres companys i
companyes, de saludar al públic present, representants,
precisament, d’aquestes associacions que moltes vegades és la
iniciativa d'elles, del tercer sector la que duen propostes que
ens permetran que el Legislatiu..., que insti el Govern, tant del
govern de diferents administracions com el mateix Govern de
les Illes Balears, a impulsar programes i polítiques públiques
per a la millora de les condicions de les persones i, per tant,
agrair-los-ho de bell nou.
Afavorir l'habitatge a les persones amb capacitats diferents
o a persones que tenen diagnòstic de salut, qualque diagnòstic
en tema de salut mental, és afavorir l’autonomia, l'autonomia i
la vida activa de les persones i, sobretot, a un dret fonamental
i que nosaltres debatrem d'aquí a poc en aquesta mateixa
comissió, especialment per al col·lectiu jove, que és el dret a
l'emancipació amb totes les garanties; l'habitatge no és aliè a
aquesta situació i, ateses les dificultats que tenim per aquest
accés a l'habitatge, per garantir-lo vinculat a l'emancipació, com
és a la nostra comunitat autònoma, amb més motiu. Per tant,
compartim aquesta estratègia i li donarem suport.
L'habitatge compartit i supervisat permet dues coses: una,
afavorir a uns col·lectius aquest recurs i aquest acompanyament
necessari també; però sobretot també permet donar sortida a
una necessitat que té poc suport i de la qual estava mancat un
col·lectiu important i que havia de viure, evidentment, amb un
únic model de família, en el context, no es podia permetre
l’emancipació i, sobretot, no tenia o no té encara, i el tendrà,
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veig un compromís important en estudiar una via
pressupostària, i això és fonamental, aquest diagnòstic; i fins i
tot les ajudes que puguin anar per a la possible adaptació de
material a les llars d'aquest habitatge compartit.
I, per tant, la satisfacció nostra de donar suport avui és que,
també, els partits que donen suport al Govern i que formen part
del Govern, plantegen a un dels punts estudiar aquest cost i la
seva futura inclusió en els pressuposts; una inclusió que,
evidentment, nosaltres esperarem que sigui visualitzada en el
projecte de pressuposts que es pugui dur a terme en aquest mes
d'octubre, novembre, d'enguany, de cara a l'aprovació del
pressupost de 2023, i que nosaltres, evidentment, si el veim
insuficient o veim que el podem millorar, hi aportaríem
propostes i esmenes.
En tot cas, reiter el nostre suport a la iniciativa aquí
presentada, i la idoneïtat d'haver-la presentada, també, tal i com
va reconèixer també en aquesta línia d'actuació, la mateixa
consellera Fina Santiago envers aquest tipus d'habitatges i
d'actuacions públiques.
Gràcies.

donar les gràcies, no?, a tots els grups pel suport unànime de la
cambra.
Sí dir que és ver, que fa poc, la consellera Santiago va posar
en valor el model d'habitatge supervisat a les Illes Balears,
davant la delegació de la Generalitat de Catalunya, i es varen
posar en comú projectes i estratègies sobre aquest canvi de
model en l'atenció d'aquests habitatges pel que fa a les persones
en salut mental.
Ens explicava en aquella compareixença que es va fer que
hi havia hagut un total de 234 persones amb diagnòstic de salut
mental que han estat ateses entre el servei d'habitatge
supervisat, iniciat des de 2017, i el suport a l'habitatge, el 2018,
i més de 800 persones han rebut atenció dels diferents serveis
de la xarxa de salut mental des de l'any 2016.
Una de les reivindicacions, que la Sra. Mayor ha apuntat i
que crec que em vull sumar i que hauríem de fer tots els
esforços i arribar també a la conselleria, és que també en aquest
tipus d’habitatge hi puguin caber persones amb alta fragilitat
relacional, que obrim un poc aquest espectre -mai més ben dita donar més cobertura a aquest tipus d'habitatge. Crec que
estaria bé. Per això també va aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part d’El Pi Proposta per les
Illes, la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Saludam
les dues representants avui de TEA Balears. Nosaltres, des del
Grup Parlamentari El Pi, a qualsevol cosa que suposi, que
contribueixi a la igualtat de drets, a la dignitat i a l'autonomia
de les persones, el nostre vot és favorable.
A més a més, pensam que és una idea extraordinària per a
aquells que tenen una discapacitat intel·lectual, però també per
a aquells que no la tenen i que, de qualque manera poden
engrescar-se en aquesta aventura de compartir vida amb
persones que són diferents, tant per a uns com per als altres,
pensam que és absolutament extraordinària aquesta iniciativa.
A més a més, hi ha altres comunitats autònomes que ja la
tenen, que ja l'han posada en pràctica des de fa una vintena
d'anys -és el cas de Múrcia, per exemple- amb molts bons
resultats.
Així és que, per suposat, la nostra votació serà favorable.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Pons. Pel grup proposant, la Sra.
Gamundí, per un temps màxim de cinc minuts.

Si bé és cert que també hem de continuar amb les persones
que tenen un diagnòstic en salut mental perquè, entre altres
coses, també participen d’aquest model d'habitatge supervisat,
i tenen una molt bona resposta, i s’ha de potenciar, com no pot
ser d'una altra manera, i persones amb discapacitat intel·lectual.
Això ha de ser així.
Avui me’n vaig a casa nostra o crec que tots ens n’anam a
casa nostra, amb la satisfacció d’haver aportat o d'haver
contribuït a fer -els que som romàntics de la política, almanco
jo m'hi consider-, d’haver contribuït a fer una passa més en el
valor de l'equitat que tots, o crec que tots els que som aquí,
defensam i que almanco des de les administracions puguin
veure i puguin posar també els esforços per continuar endavant
perquè aquesta equitat pugui ser possible.
Per tant, ja només em queda dir que moltíssimes gràcies a
la plataforma TEA Baleares, especialment a Eva, la seva
presidenta, i a Joana, la seva secretària, per fer-me veure i per
traslladar-me totes aquestes inquietuds i poder canalitzar-les a
través del Parlament, i també que demà els vagi molt bé aquesta
primera jornada que celebraran aquí a Mallorca, a través
d’Asperger Baleares, que seguirem molt atentament i que tenen
vostès entre els parlamentaris uns grans aliats.
Així que, moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
LA SRA. MAYOR I ABAD:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades. Només em queda expressar i tornar de bell nou a

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, també agrair perquè
aquesta iniciativa sortirà per unanimitat. Volia dir només una
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dada que la Sra. Pons ha fet referència d’habitatges compartits
i col·laboratius, que hi ha casos d'èxit. Sense anar més lluny a
Aragó -és que he trobat una xifra que trob que és molt, molt
important-, a Aragó hi ha un centre residencial precisament
amb un equip especialitzat en TEA i en trastorns de conductes
greus. He de ressaltar que també a la meva primera intervenció
he dit que el TEA precisament és una de les problemàtiques
que té, que és molt ampli, no es pot catalogar només en si és
greu, moderat o mig; però en aquest cas només de greu treballat
només amb vuit pacients, d’acord?, han estat els resultats molt
positius. L'administració farmacològica s'ha reduït en un 75%
i els brots de conducta s'han reduït en més d’un 80%. Això
demostra clarament que si es dóna el suport de comptar amb els
recursos especialitzats i amb l'atenció especialitzada alleuja
molt, molt, en aquest cas tant les famílies com les persones que
tenen Asperger.
Vull recordar que aquest dissabte 2 d'abril és el Dia mundial
de la conscienciació sobre l'autisme i, tal com ha dit la Sra.
Gamundí, jo també m’hi sumo i faig una crida aquí perquè tant
nosaltres, els diputats, com la resta de companys i tota la gent
que ens pugui seguir per streaming i la ciutadania que
assisteixin a les jornades que es fan des de les diferents
associacions de TEA aquest cap de setmana i tota la resta de la
setmana, arreu de tot Espanya, no només aquí a Balears sinó
també a Catalunya i a Madrid he vist que fan diferents
formacions per a conscienciació i sobretot per formar els
professionals sobre aquest trastorn.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mayor. Sra. Font, per part del grup
proposant, si vol afegir alguna cosa?
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Només una cosa, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Són dues aquestes.
(Rialles del president)
O són moltes. Aleshores, entenem que podem donar
aprovada la proposta per assentiment de tots els grups polítics;
idò, així ho fem.
Moltes gràcies a tots i a totes.
I sense haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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