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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputats i diputades.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, Óscar Fidalgo, Sra. Presidenta, Marga Prohens.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps, Assumpció Pons.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch, Aina Aguiló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions? Bé, l’ordre del dia d’avui
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
10073 i 10134/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10073/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat amb les
minories de l'Orient Mitjà.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 10073/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la
solidaritat amb les minories de l’Orient Mitjà, té la paraula
l’Hble. Sra. Josefina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei té com a objectiu que el Parlament de les
Illes Balears, com a parlament democràtic, es manifesti amb
relació a tots uns esdeveniments que ocorren a l’Orient Mitjà
que vulneren, per totes bandes, els drets humans. En la seva
exposició hi ha dos motius diferenciats, un que fa referència a
la població de Kobane, que està situada a la regió de Rojava, al
nord de Síria, i que des del mes de juny, juliol, agost d’enguany
resisteix d’una forma realment exemplar contra els intents
jihadistes de l’Estat Islàmic de l’Iraq per ocupar aquesta ciutat
fronterera amb Turquia. 

Vostès ja saben que aquests grups jihadistes varen néixer
pràcticament l’any 2011 a l’Iraq, però que es varen
desenvolupar, varen agafar molta força a partir de l’any 2013 a
Síria, tot i que aquests grups es criden així mateixos contra la
Guerra Santa, contra aquelles persones que no són de la seva
religió, en aquest moment no se sap molt bé quantes persones
representen, quantes persones, homes armats, però se situen
entre 6.000 i 15.000 i aquest grup concret se proclama Estat
Islàmic. El seu principal focus d’intervenció és Ar Raqqah, a
Síria, i té com a principal objectiu l’ocupació d’aquesta població
de Kobane que són unes 160.000 persones. Després d’ocupar
part de l’Iraq i part de Síria té com a objectiu central aquesta
població de Kobane. 

Aquesta població de Kobane des de l’any 2010, finals de
2011, realitza una revolució democràtica absolutament pacífica,
absolutament pactada on de forma inaudita en aquella zona es
realitza un projecte secular, democràtic, multireligiós i
multiètnic, allà conviuen tres religions bàsicament i cada una
d’aquestes tres religions està representada a totes les institucions
democràtiques i que han de prendre decisions amb relació a
aquesta zona. Hi ha representants de la població kurda, de la
població àrab i de la població cristiana, sigui de tendència síria
o armènia. A més, una de les coses més importants dins el món
musulmà és l’autèntic alliberament de la dona en aquesta zona,
tant que participa de forma activa a l’exèrcit, tenen, fins i tot,
unitats de dones exclusives a l’exèrcit i algunes d’aquestes
unitats han proclamat o han alliberat determinades persones en
situacions de rapte que havien fet els jihadistes.

És especialment un objectiu dels terroristes d’aquest grup
jihadista, que s’autodenomina Estat Islàmic, perquè precisament
experiències de convivència en el món de l'Islam, experiències
d’alliberament de la dona és un dels objectius a carregar-se
políticament i militarment per aquests grups extremistes i
terroristes.

Per altra banda, no només passa en aquesta zona, a mesura
que avança aquest estat islàmic el feu principal del qual -
insistesc- és a Síria, es produeixen tota una sèrie de
persecucions que provoquen l’èxode i l’exili per no ser
assassinats. Tots coneixem les decapitacions de ciutadans
americans i de ciutadans europeus, un d’ells periodista i l’altre
cooperant, James Foley, Steven Sotloff i David Haines, però
que les matances de civils, tant infants, dones com homes és
brutal, i, a més, de forma, a vegades, molt cruenta, tenim la
mostra de les decapitacions, però fan altres formes absolutament
cruentes.

El seu objectiu principal són els cristians, que representen
unes 300.000 persones en aquella zona, de les quals a la zona
d’Iraq ha hagut d’emigrar, un 95% va haver d’abandonar, i
l’altre 5% hi ha quedat amb la condició de convertir-se, s’ha
hagut de convertir a la religió musulmana, o havien de sortir o
eren assassinats. L’altre focus d’atenció són els yazidites, d’una
religió minoritària però present a la zona 2.000 anys abans de
Crist i per tant molt important, i que també representen una
població de 600.000 persones. I finalment els xiïtes, que són
musulmans però que representen el 15% de la població
musulmana, també són objecte per part d’aquest Estat Islàmic
d’aquesta persecució, perquè ells consideren que només poden
ser musulmans els que ells representen, que són els sunnites. 

Vull dir que estam davant una situació molt complicada,
molts altres parlaments han reconegut aquesta necessitat de
manifestar-se en relació amb aquesta situació, alguns d’ells ho
han fet a través de proposicions no de llei, altres ho han fet a
través de manifest, i el Grup MÉS du a aquesta comissió la
votació, i esper que també l’aprovació, d’aquests tres punts de
la proposició no de llei, que diuen que el Parlament de les Illes
Balears condemna les morts i les persecucions basades en
motius religiosos o ètnics que pateixen les diverses minories,
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especialment la cristiana i la yazidita, de l’Orient Mitjà. El
Parlament de les Illes Balears creu fermament que les diferents
cultures i confessions religioses tenen en comú la recerca de la
convivència i la pau i no pas l’enfrontament. El segon punt, que
el Parlament de les Illes manifesta el seu suport a les iniciatives
promogudes per les institucions internacionals per tal de
condemnar i aturar les morts i persecucions basades en motius
religiosos o ètnics que pateixen aquestes diverses minories a
l’Orient Mitjà. I finalment el Parlament de les Illes Balears insta
l’Estat perquè utilitzi totes les vies diplomàtiques possibles per
influir i demanar a la comunitat internacional que intervengui en
accions d’emergències per aturar el genocidi de les minories
kurda, siriana i cristiana a l’Iraq a mans de l’organització
criminal de l’Estat Islàmic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. I ara, en torn de fixació de posicions,
té la paraula pel Grup Socialista l’Hble. Diputada Conxa
Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja ho ha exposat la portaveu
del Grup MÉS que impulsa aquesta iniciativa, som davant una
situació crítica, més que crítica, que estan davant un genocidi en
tota regla que estan patint les minories de la regió del nord de
Síria, especialment la comunitat yazidita, situada a l’Iraq, per
les forces de l’Estat Islàmic.

Les persones que viuen a la província i a la ciutat citada a la
proposició no de llei tenen els drets bàsics, les necessitats
bàsiques tallades -no poden accedir a l’aigua, no poden accedir
als aliments-, i constitueix aquesta situació una vertadera crisi
humanitària i de drets humans de grans proporcions. Per tant
entenem el sentit d’aquesta iniciativa, li donarem suport en els
tres punts, i manifestam que la desprotecció de la vida de les
persones víctimes de la persecució dels islamistes no és
únicament responsabilitat dels governs de la zona, sinó que
també nosaltres i la comunitat internacional en tenim
responsabilitat. Per tant demanar al Govern de l’Estat que
utilitzi totes les vies diplomàtiques per influir i demanar a la
comunitat internacional que intervengui, ens sembla adequat i
urgent.

Especialment ens preocupa la situació de les dones i dels
infants, ja que són víctimes de segrests, d’abusos sexuals i fins
i tot hi ha constància que hi ha nins que són venuts. Per tant
avui, que celebram el vint-i-cinquè aniversari de l’aprovació de
la Convecció dels Drets dels Infants, ens sembla necessari
destacar la vulneració dels drets de milers d’infants a l’Orient
Mitjà a causa de les violacions massives dels seus drets, que
hem de considerar també com a crims contra la humanitat, uns
crims que ja he dit que la comunitat internacional ha d’aturar i
ha de dur davant la justícia els seus responsables, és el que
nosaltres pensam.

Per aquest motiu els socialistes espanyols del Parlament
Europeu es varen sumar a una campanya llançada fa uns mesos
per demanar a la Comissió Europea i al Consell Europeu que no
tanquin els ulls davant el patiment i el dolor de tantes persones
en tants de llocs com Gaza, Iraq, Síria, i també ara hem d’afegir
Ucraïna. Avui per avui lamentam que les institucions europees
no estiguin a l’alçada de la situació, i exigim -i per això donam
suport a aquesta proposició no de llei- que actuïn davant
aquestes violacions dels drets humans que s’estan cometent, i
també l’assassinat de tantes persones innocents. Nosaltres
lamentam que el president del Consell Europeu no hagués
volgut acceptar el passat mes d’agost la petició del president del
Grup Socialista europeu de convocar una reunió urgent per
presentar una Europa forta, amb una veu alta i potent, que
transformi els desitjos i les esperances de tots en accions
polítiques. 

El valor afegit que pot mostrar Espanya té molt a veure amb
la nostra història, però sobretot amb la nostra capacitat
d’interlocució amb determinats actors, amb la nostra posició al
si de la Unió Europea que únicament amb una Europa
políticament forta i unida es pot fer front als nous reptes, i
esperam que el Govern de l’Estat, encapçalat pel president
Mariano Rajoy, entengui aquesta situació de la mateixa manera
i impulsi vertaderament una acció diplomàtica encaminada a
aconseguir i aturar aquest genocidi. Mirin, la frustració que
sentim pel paper que està jugant la Unió Europea a l’Orient
Mitjà és molt gran, perquè Espanya tradicionalment ha tengut
un paper molt rellevant a la zona, com ja he dit abans; a la
Conferència de pau de 1991 sobre l’Orient Mitjà Espanya va
jugar un paper important, i també pel fet que Espanya avui sigui
la seu de la Unió pel Mediterrani fa que se’ns vegi com un país
que pot jugar un paper actiu, i -torn repetir- esper que el Govern
espanyol prengui consciència també del paper que podem jugar
en aquest conflicte, aquesta guerra, aquest genocidi.

És veritat que el conflicte entre Israel i Palestina avui és
l’epicentre d’una greu crisi internacional, i ho vàrem veure la
setmana passada en una proposició no de llei també aquí que
tenia a veure amb aquesta situació, però també el conflicte a
l’Iraq, la guerra civil a Síria, la situació a Egipte, el desgovern
a Líbia i l’avanç de l’Estat Islàmic són manifestacions d’una
crisi que no acaba mai i que es renova cada dia en la mesura que
van sorgint noves explosions. 

La iniciativa que avui debatem se centra en el genocidi
contra les minories cristianes i yazidites, kurdes, sirianes i
iraquianes a mans de l’Estat Islàmic, que no dubta a utilitzar les
xarxes socials per fer propaganda del seu terror i llança crides
als joves europeus per reclutar combatents i suïcides per a la
seva causa. Avui surt publicat un article al diari El País, i relata
la història d’una mare holandesa que va anar a Síria a rescatar
la seva filla holandesa de 19 anys que havia estat enganxada per
les xarxes socials per un activista islàmic holandès, que se la va
endur a combatre la hipocresia occidental. Aquesta holandesa
es va deixar enganar o seduir per la promesa de lluitar contra les
injustícies que està patint el món islàmic, i va anar a lluitar allà.
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Afortunadament aquesta mare va poder rescatar la seva filla,
però hi ha una constància de la situació que estan patint no
aquesta alAlota, que no és una tota sola, hi ha 15.000 estrangers
que lluiten devora l’Estat Islàmic per combatre, segons el que
diuen ells, la  hipocresia occidental. Per tant crec que és
necessari que el Govern espanyol rebi totes aquestes iniciatives
que es puguin promoure des de les autonomies que vagin
encaminades a demanar accions concretes, i que Espanya jugui
el paper que pot jugar perquè aquest conflicte, aquesta guerra es
pugui resoldre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. I ara pel Grup Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vaya por delante que
nuestro grupo parlamentario dará apoyo a la iniciativa del
Grupo MÉS que hoy debatimos. Tampoco nos vamos a reiterar
en los argumentos que se acaban de exponer de la situación
sociopolítica del conflicto, aunque sí que quisiéramos recalcar
que ante la situación de gran inestabilidad provocada por el
Estado Islámico es importante resaltar que occidente se ha
movilizado, pese a lo que aquí se ha comentado, para frenar el
auge del yihadismo en Irak y en Siria.

Estados Unidos consiguió que la cumbre celebrada en Gales
los pasados 4 y 5 de septiembre forjara una coalición inicial de
nueve estados de la OTAN y Australia para neutralizar a los
yihadistas. Es verdad que el tipo de compromiso de cada país
era y es muy distinto: desde un apoyo militar en diferentes
grados, como ataques aéreos, envío de fuerzas terrestres o
entrega de armamento y equipamiento militar a los kurdos,
hasta el apoyo en donaciones, el envío de ayuda humanitaria o
simplemente el apoyo en el aspecto político. Sin embargo lo que
se valora fundamentalmente en estos casos es la voluntad
política de apoyo a la población civil, que está siendo en este
caso masacrada o esclavizada, como antes ha comentado.

En el caso de nuestro país, parece que no se ha hecho nada
al respecto. Yo no sé si es que..., o no se quiere comentar o
tampoco se quiere..., pero creo que es importante que en este
debate falta un tema fundamental que ha ocurrido hace varias
semanas en el Congreso de los Diputados. En el caso de nuestro
país los militares españoles se limitarán exclusivamente a
entrenar y formar a las tropas iraquíes en el avance del Estado
Islámico en ese país. Con esta operación España, España,
colabora con la coalición internacional en la que participan
activamente varios países europeos para luchar contra este
grupo terrorista que actúa en Irak y Siria y que tiene como
objetivo expansionarse en el norte de África y (...). 

La aportación española a la coalición contra el Estado
Islámico, porque, claro, antes se ha comentado aquí que España
tiene que jugar un papel importante; bueno, es bueno que cada
grupo aclare qué papel tiene que jugar España, pero es que
España en el Congreso de los Diputados ya ha adoptado una
posición, y la aportación de España a la coalición contra el
Estado Islámico se materializará con el envío de 300 militares

a Irak antes de final de año, como ya explicó el ministro de
defensa español Pedro Morenés hace unas semanas, donde se
solicitó en el Congreso de los Diputados, se pidió la
autorización de dicha operación, donde cabe resaltar que en este
caso tuvo un amplio apoyo de los grupos parlamentarios,
incluido el Grupo Socialista, donde en el hemiciclo 314
diputados votaron a favor, en este caso votaron a favor del envío
de 300 militares. La operación, que durará seis meses, como ya
explicó el ministro, tiene como finalidad y no otra, el
entrenamiento y la formación de soldados iraquíes en su lucha
contra el Estado Islámico. España se convierte así en uno de los
veintidós países de la coalición integrada por ochenta estados
que aportan medios militares a la operación. 

Las acciones de la coalición están respaldadas por la
petición de ayuda para combatir a los terroristas realizada por
parte del gobierno iraquí, y están amparadas por dos
resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la
2169 y la 2170, en las que los estados miembros muestran su
preocupación por la acción del terrorismo, en especial del
Estado Islámico, en Irak y Siria respectivamente. 

Tampoco es cierto lo que se ha comentado aquí del tema del
Parlamento Europeo, puesto que el Parlamento Europeo
manifestó su apoyo especialmente en la resolución aprobada el
18 de septiembre de este año, en la que pide -y cito literalmente-
a los estados miembros de la Unió Europea “que asistan a las
autoridades iraquíes y locales con todos los medios posibles,
incluida la asistencia militar y adecuada para contener y repeler
la expansión terrorista y agresiva del Estado Islámico”, 18 de
septiembre, resolución aprobada en el Parlamento Europeo.

Por todos estos motivos tanto en el punto 1 como en el punto
2 evidentemente daremos apoyo, y al punto 3, en la manera que
está redactado, también le daremos apoyo, aunque consideramos
que quizá está un poco desfasado en el tiempo o no lo
entendemos muy bien porque, claro, el 22 de octubre se aprueba
en el Congreso, en este caso, el envío de tropas con un respaldo
amplio de 314 diputados en el Congreso de los Diputados y
luego se presenta, cinco días después, en este parlamento una
PNL en la cual estamos de acuerdo en todo lo que dice, pero
que dice en el punto 3 que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat perquè utilitzi totes les vies
diplomàtiques possibles per influir i demanar a la comunitat
internacional que intervingui en acció d’emergència”, está bien
aclarar a qué se refieren con que se intervenga con acción de
emergencia, para aturar el genocidio de la minoría curda y
seguimos igual. 

Por tanto, es decir, la acción ya se está tomando, esperemos
que tome resultados con el aval de las resoluciones de las
Naciones Unidas, con el amparo también del Parlamento
Europeo y evidentemente todas las ayudas son pocas, de distinto
ámbito y la comunidad internacional tiene que seguir
esforzándose ante semejante situación que todo el mundo
condena.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 85 / 20 de novembre del 2014 1161

 

Por todos esos motivos nuestro grupo apoyará la iniciativa
de la Sra. Fina Santiago, con el objetivo de contribuir dentro de
sus posibilidades, una vez más en ese parlamento, a condenar
cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos
existentes en el mundo y en este caso en el conflicto en el
Oriente Medio.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Ara té la paraula per contradiccions el
grup proposant per un temps de cinc minuts, gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies al Grup Socialista i al Grup
Popular per donar suport a aquesta proposició no de llei del
Grup MÉS. El que passa en aquesta zona del món, Amnistia
Internacional ja ho ha considerat com una neteja ètnica, una
neteja ètnica que té com a objectiu la religió no musulmana i la
religió musulmana no sunnita, vull dir que és realment un
objectiu concret. Totes les persones que no estiguin dins el que
es considera la religió oficial de l’estat i d’aquest anomenat
Estat Islàmic, d’aquest yihadistes anomenat Estat Islàmic és
objecte de persecució.

Estam d’acord també en el que diu la portaveu del Partit
Socialista que no només hem d’aturar, sinó que, una vegada
aturat aquest genocidi, s’ha de localitzar, s’ha d’atendre i s’ha
de jutjar els responsables a un judici als quals els han de donar
totes les garanties perquè nosaltres sí creim en l’estat de dret i
pensam que això és el procés adequat per jutjar les persones.

En aquest moment aquesta neteja ètnica fa que 100.000
persones estiguin no localitzades segons Amnistia Internacional
a un lloc absolutament muntanyós de difícil accés mecànic, vull
dir que no hi poden arribar..., molt complicat per tota la seva
orografia, però de complicat accés per temes mecànics i per
tant, dur allà material bàsic, a vegades de subsistència, és
complicadíssim. 200.000 refugiats dispersos en diferents països,
països que a la vegada són pobres i que tenen escassos recursos
per donar a cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes persones
desplaçades.

Nosaltres estam totalment d’acord..., vull dir, l’únic
objectiu... en el que ha exposat el representant del Partit Popular
que el Govern ja havia iniciat, però crec que independentment
del que hagi fet el govern, el Parlament s’ha de pronunciar. El
Parlament de les Illes Balears fins ara no s’havia pronunciat,
pens que ara amb aquest pronunciament o amb aquesta
proposició no de llei queda manifest d’una forma clara el nostre
posicionament com a Parlament de les Illes Balears.

El tercer punt, que no vol ser objecte de discòrdia,
simplement és que arribi al Govern en aquest cas que la nostra
voluntat..., perquè això s’envia i arriba al Govern, és que
continuï insistint per aquesta via, la diplomàtica. Amb accions
d’emergència? Idò per a nosaltres acció d’emergència ha de ser
el que estableixi la ONU que s’ha de fer, vull dir, no pensam
que hagi de ser un sol estat o en aquest cas el Parlament, l’acció
d’emergència la marca, perquè tengui el màxim de protecció
legal i el màxim reconeixement internacional, l’ONU que

estableix el que és emergència en cada moment. Per això teníem
aquesta expressió tan genèrica com acció d’emergència.

Res pus, vull donar les gràcies i estic satisfeta que aquesta
proposició no de llei es pugui haver aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Entenem que aquesta
proposició queda aprovada per unanimitat de tots els grups.
Gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10134/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la
qualitat dels serveis d'atenció a les persones usuàries del
Centre de Santa Rita de Ciutadella.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10134/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir
la qualitat dels serveis d’atenció a les persones usuàries del
centre Santa Rita de Ciutadella. Té la paraula per tal de
defensar-la l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta. Avui crec que hauríem de
començar amb aquella cançó de Raimon que assenyalava que
quan sembla que s’acaba torna començar, semblava que
acabàvem amb els problemes de qualitat, de manca de qualitat
del Centre de Santa Rita, del centre sociosanitari de Santa Rita,
som a punt d’acabar de resoldre un problema, hi ha hagut un
encontre després de 3.200 signatures entregades al president del
Consell Insular de Menorca, perquè millori l’atenció als malalts
i a les persones que hi ha a la residència sociosanitària de Santa
Rita. Es fan passes per tal d’incrementar aquest personal i
automàticament tornam començar amb un problema, crec que
encara més gran, quan avui visualitzam que el Govern renuncia
a donar ús sociosanitari al Verge del Toro i retorna a Madrid un
edifici que havia de suposar uns serveis sociosanitaris
importants i que duen temps pendents que, tant el consell com
el Govern de les Illes Balears, avancessin en aquesta demanda
ciutadana.

Per tant, repetesc, és allò que quan sembla que s’acaba torna
començar, i retornam una altra vegada a totes les dificultats per
créixer en serveis socials, en places residencials i per tant,
avançar en el que hauria de ser una opció de millora de la vida
de molta gent que en aquests moments ho viu d’una manera més
difícil que altres, que és la gent dependent, la gent tota sola, la
gent que necessita de cures especials.

Així i tot, avui som a Santa Rita, al centre de Ciutadella, i
com hem assenyalat també som conscients que malgrat que
sigui una demanda la millora de la qualitat assistencial per
l’increment de malalts i de persones que han de ser ateses, de
dependents més grans en aquest centre, havia suposat un
problema per manca de personal i per tant, les denúncies de
familiars i de treballadors, de pèrdua de qualitat en un servei i
en un espai i en un centre que evidentment és de referència per
a Menorca.
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Davant aquesta manca de resposta i de resolució, aquest
debat du a Menorca des de fa prop de vuit mesos, davant
aquesta manca de resolució del problema és quan havíem
presentat aquesta iniciativa, perquè el Govern de les Illes
Balears, amb les competències que li dóna la Llei de serveis
socials de la nostra comunitat autònoma, participi i ajudi a
resoldre’l.

Per tant, malgrat que s’ha avançat -repetesc i ho hem de
reconèixer així- per la participació directa del president del
Consell Insular de Menorca, per damunt la consellera de Serveis
Socials la qual no havia donat cap tipus de resposta als familiars
dels malalts que allà hi ha acollits, amb pronunciaments a favor,
a més a més, preocupats per part de l’Ajuntament de Ciutadella,
per unanimitat de tots els grups polítics, és..., repetim, esperam
que el problema de manera puntual estigui resolt. 

Creim, però, que valia la pena continuar avançant en el
desenvolupament de la Llei de serveis socials, de la nostra
comunitat autònoma i a partir d’aquí poder establir el que la llei
preveu al seu article 94, que és una responsabilitat del Govern
de les Illes Balears, que és fer real aquest compromís de la
qualitat del serveis dins l’àmbit social com a un element de
referència obligada en la política de serveis socials a la nostra
comunitat autònoma.

Per tant, preveu aquesta llei la possibilitat o l’oportunitat
d’impulsar i aprovar els plans de qualitat per als centres
sociosanitaris, per als centres residencials, en aquest cas ho
demanam per al centre sociosanitari de Santa Rita, un pla de
qualitat com a instrument bàsic per assegurar el
desenvolupament i l’aplicació d’aquests criteris i requisits de
qualitat dels serveis del centre, així com establir els mecanismes
i els procediments de participació per tal d’avançar-se que no
apareguin els problemes, sinó que es vagin resolent d’una
manera reglada, per tant, comptant amb la participació de les
persones usuàries i de les seves famílies i per tant, tenir
mecanismes d’avaluació i garantia del compliment d’aquests
plans de qualitat. 

En definitiva, es tracta d’utilitzar un mecanisme que la llei
preveu, que dóna aquesta responsabilitat al Govern de la
comunitat autònoma amb la participació evidentment dels
consells insulars i que per tant, es pugui treballar començant -
repetim- amb un servei com el que es dóna al centre
sociosanitari de Santa Rita i que per tant, sigui aquest centre el
que compti el més prest possible amb aquest pla de qualitat,
repetim, que comptarà i ha de comptar, com així marca la llei,
amb la participació d’usuaris i familiars.

Es tracta d’avançar en mecanismes que donin garantia d’un
compromís que totes les institucions estam convençuts de tenir
i de voler exercir, que és aquest compromís amb la qualitat del
serveis sociosanitaris a la nostra comunitat autònoma. Per tant,
esperem que aquí també puguem tenir el suport dels diferents
grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Ara en torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula la diputada
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei, una proposició no de llei que presenta el
Partit Socialista i que tant a la seva exposició com al punt
concret de votació fa referència a una proposta de millora de
qualitat d’un centre, en aquest cas el de Santa Rita de
Ciutadella, i fa referència a la Llei de serveis socials que
efectivament un dels seus eixos principals era la qualitat, tota
una sèrie d’articulat per poder millorar i responsabilitzar les
administracions públiques per a la millora de la qualitat dels
serveis.

No només hem de crear serveis sinó que, a més a més,
aquests han de tenir un mínim de qualitat i, com la Sra. Barceló
exposava, el model que la llei actual, perquè és una llei que està
en vigor, la Llei de serveis socials estableix és que cada vegada
els consells i els municipis havien de tenir més responsabilitat
en els temes de gestió i el Govern havia d’anar reduint la
interinsularitat, vull dir, totes aquelles prestacions o tots aquells
serveis que tenguessin caràcter interinsular i especialment donar
garantia que aquesta qualitat i els mínims de serveis estiguessin
presents a tots els municipis i al conjunt de les illes.

És una llei de serveis socials que està paralitzada, tenim en
debat la llei de pressupostos on un dels eixos principals de la llei
de serveis socials, que era el decret de cartera, s’ha paralitzat
any rere any a través de la llei de pressupostos, ara el tornen
paralitzar, el posposen a l’any 19, per tant és una llei
paralitzada. Una llei que, per exemple..., ens contestaran que
això eren doblers i en fi, que no els pagàvem, però ja hem
contestat suficients vegades aquest tema, però temes com, per
exemple, que no s’han realitzat i que l’any en què va estar en
vigor aquesta llei mentre hi havia el Govern progressista era el
tema del consell de les necessitats socials, que era un consell on
no hi havia participació de l’Administració pública, on hi havia
representants de les entitats i representants de tècnics que
periòdicament explicitaven a l’Administració pública quines
eren les necessitats i quins els canvis de necessitats.

Aquests quatre anys de govern del Partit Popular aquest
consell de necessitats no s’ha constituït, tampoc el de
planificació i tampoc el consell ètic. Això no costa un duro, no
és problema de pressupost, és simplement donar espais de
participació a les entitats i als tècnics en un espai on
l’administració no tingués la majoria per votar ni per limitar la
informació que poguessin provocar aquests espais de
participació ciutadana.
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Ens diu vostè que s’ha acordat aquesta setmana i és cert,
quan avui em mirat la premsa, que sembla que hi ha hagut un
acord per millorar a curt termini aquesta qualitat, era una opció
necessària, però també el que ha succeït era fàcil de preveure,
les primeres accions que fa el Govern del Sr. Bauzá en temes de
serveis socials és modificar el decret de mínims, que era un
decret on s’establien les ràtios mínimes que havia de tenir la
residència dels centres de dia, i el modifica amb la reducció de
les ràtios a la baixa, tant a nivell d’administració pública com a
nivell de privada, però a la privada no li redueix ni cinc cèntims
el cost dia de cada plaça. Després entra el Govern Rajoy a
l’Estat i el primer que modifica, abans de modificar la llei de
dependència, són els acords, acordats per unanimitat entre totes
les comunitats autònomes entre les quals també participaven les
comunitats autònomes dirigides pel Partit Popular en aquell
moment, conjuntament amb el ministeri, on s’establien quines
eren les ràtios i quin era el procés de ràtios de personal que
havien de tenir els diferents serveis de les administracions
públiques, centres de dia, de teleassistència, servei d’ajuda a
domicili, residències, etc., fins al 2020, vull dir que era un tema
progressiu a aconseguir, també aquests acords els anulAla.

Per tant, hi ha hagut una reducció de ràtios i després hi ha
hagut el problema de no substitucions de malalties i no
substitucions a vegades de temes d’estiu. El que passa a la
sanitat pública, el que passa a educació, també passa a serveis
socials, i passa amb una població vulnerable de tema sanitari
com és la població dependent, que necessita pràcticament, molt
d’ells 24 hores d’atenció permanent, des de canvi de bolquers,
des d’evitar que es facin llagues, etc., donar-los el dinar a la
boca..., vull dir és una població dependent realment molt
dependent.

Nosaltres donam suport a aquesta proposició no de llei
perquè el que es demana és que s’asseguin les parts implicades,
les administracions implicades, conjuntament amb els usuaris
que puguin, i si no poden els usuaris les famílies perquè hi ha
usuaris que tenen problemes de demència molt greus que no els
permet el raonament cognitiu necessari per poder participar en
un pla d’aquestes característiques perquè es faci un pla a mitjan
termini i a llarg termini de qualitat per al conjunt del centre
sanitari de Santa Rita, que també podrien ser per a altres. No es
demana més que tenir un projecte de futur de qualitat i que
aquest projecte de futur de qualitat sigui treballar conjuntament
per a les persones afectades.

També vull aprofitar, com vostè ha fet, doncs per lamentar
la pèrdua d’aquesta oportunitat del que podia ser Verge del Toro
com a un espai sociosanitari de futur per a l’illa de Menorca.
Avui hagués estat bé recollir totes les proposicions no de llei
que el Partit Popular a la passada legislatura va defensar en
plena crisi econòmica, la del 2009, 2010 quan ja sabíem que
estàvem en crisi, de l’important que era aquest edifici per a
l’illa, dels sentiments tan arrelats entre la ciutadania en relació
amb aquest edifici, i que era imprescindible aprofitar-lo i era
imprescindible que presentàssim un projecte, i ara es veu que tot
això, aquests sentiments en tres anys han desaparegut de l’illa
i ja no tenen cap interès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ara pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que tots coincidim, tots
tenim el màxim interès que el centre sociosanitari de Santa Rita
funcioni amb la màxima qualitat possible i, és clar, crec que la
feina que ha fet el consell insular en aquests darrers tres anys
precisament ha anat encaminada a aquesta via: aconseguir una
major qualitat, i ha fet possible consolidar el centre Santa Rita,
ha aconseguit fer-lo sostenible i ha aconseguit fer-lo viable
econòmicament. Perquè, és clar, no podem aspirar que Santa
Rita funcioni amb la màxima qualitat si no està ben gestionada.

A l’any 2011 Santa Rita tenia un forat econòmic de 400.000
euros, cada any tancava amb un dèficit de 200.000 euros. Si
haguéssim seguit amb aquest ritme, en aquests moments hi
hauria un deute de més d’1 milió d’euros. Açò el fa inviable, el
fa insostenible i hauria d’haver tancat el Centre Sociosanitari de
Santa Rita, un dèficit estructural -repetesc- de 200.000 euros
anuals.

L’any 2013, i gràcies a una feina rigorosa, seriosa i de
control de la despesa, es va tancar l’exercici amb un superàvit
de 97.000 euros, un superàvit que ha servit per amortitzar el
deute anterior. I enguany, 2014, es preveu també tancar amb
superàvit i fins i tot que aquest superàvit sigui major. S’ha fet un
esforç per tant, s’ha fet un esforç per fer front a aquest deute i
s’ha fet el que tota família faria, intentar incrementar els
ingressos, intentar reduir les despeses. I açò és el que es va fer.
Quan vam arribar al govern del consell insular precisament, el
que va fer va ser baixar la despesa corrent i incrementar les
places de dependència, sempre d’acord amb el comitè
d’empresa. I van passar de 73 residents a 90 residents, del 81%
de la seva capacitat al 92% de la seva capacitat.

La Llei de dependència marca unes ràtios, que el Centre
Sociosanitari de Santa Rita sempre ha complert. I aquestes
ràtios són que hi ha d’haver com a mínim 28 cuidadors per cada
100 residents. Santa Rita té 90 residents amb 29,8 cuidadors, el
que deixa una ràtio de 0,33 clarament per damunt del que marca
la Llei de dependència i per damunt fins i tot del que marca la
legislació catalana que és la més exigent, que marca un 0,32. 

Fa molts d’anys que a Santa Rita es treballa per la qualitat,
s’intenten millorar els processos de feina, s’intenten detectar les
deficiències que genera la pròpia estructura del centre. Santa
Rita ja té un pla de qualitat i el té des que va obrir, un pla de
qualitat que amb els anys s’ha millorat i que es posa al dia
constantment. Enguany per primera vegada el personal tindrà un
pla de formació continu gratuït, açò no havia passat mai.
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I clar, una volta s’han reconduït els números de Santa Rita,
una vegada que només tens superàvit, quan s’han reconduït els
comptes, trobant-se a un moment que es genera superàvit, on ja
podem reduir el deute, també es pot plantejar augmentar el
personal. Si ara hem pogut augmentar dues persones més, pujar
fins al 100% la jornada de tres treballadors, que només tenien el
20% i promocionar dos zeladors, si açò ho hem pogut fer és
perquè ara Santa Rita està ben gestionada. L’any 2011 era
impossible poder-ho fer, era impossible. 

Repetesc, estam completament d’acord amb totes aquelles
mesures i propostes que vagin en favor de millorar la qualitat
del Centre Sociosanitari de Santa Rita. I per açò vull destacar
aquí el treball impecable de la Conselleria de Serveis Socials i
de la consellera Aurora Herráiz. I açò ho demostren les
enquestes de satisfacció entregades pels usuaris, açò ho
demostren determinades cartes publicades; açò ho demostra, per
exemple, com la regidora del Partit Socialista, Mari Cabrisas, a
una visita que va fer a Santa Rita i que va donar la consellera
l’altre dia en el ple del consell insular, va fer una visita en el
centre sociosanitari i va quedar gratament, ella mateixa ho va
dir, gratament sorpresa de com funcionava i de la qualitat que
tenien els serveis que es donaven a Santa Rita. Aquesta és la
realitat.

Però repetesc, tant de bo puguem seguir millorant aquesta
qualitat, estam completament d’acord, tant de bo puguem seguir
millorant aquesta qualitat. 

Però passem a la proposta. M’agradaria fer-hi dues
puntualitzacions: primera, no podem impulsar, aprovar un pla
de qualitat que ja existeix, ja existeix un pla de qualitat i
existeix des del dia que es va obrir Santa Rita. Per tant, no té
sentit aprovar una proposició de llei, que intenta aprovar una
cosa que ja està aprovada des de fa cinc anys.

I una altra qüestió, les competències en gestió de serveis
socials estan transferides als consells insulars. Per tant, tampoc
no veim que tengui massa sentit instar el Govern balear, quan
aquestes competències estan ja transferides als consells insulars.
Per açò nosaltres proposam una esmena, que en tot cas
pràcticament quedaria igual que com està, però canviaria el
principi, i diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Consell Insular de Menorca a continuar treballant en la millora
del pla de qualitat per al Centre Sociosanitari de Santa Rita de
Ciutadella, com instrument bàsic per assegurar el
desenvolupament i aplicació...”. Seria, la resta seria el mateix,
però açò seria molt més precís al que realment hi ha; és a dir,
tenim un pla de qualitat, millorem-lo, perfecte, i instem el
consell insular que és qui té la responsabilitat i les competències
transferides.

És a dir, ens hem de posar d’acord en aquestes qüestions,
perquè són qüestions que, a més..., i l’altre dia ho comentava a
la Sra. Barceló, segurament qualque dia haurem d’emprar
aquest servei. Per tant, ens interessa, encara que sigui
egoistament, que aquest servei funcioni i funcioni bé. Per tant,
tot el que vagi encaminat a aquesta millora de la qualitat,
sempre ha de tenir el vot favorable de tots, i sempre que sigui,
és important haver-ho de dir, viable econòmicament. I per açò
és una llàstima que el centre  que havia de ser sociosanitari de
Verge del Toro no pugui ser una realitat, perquè econòmicament
en aquests moments és inviable, com és inviable el de Son

Dureta. Haurà de ser a un altre moment, és a dir, no hem de
perdre l’objectiu, però en aquests moments econòmicament no
ens podem atrevir a llançar-nos a un aventura, que sabem
perfectament que no la podrem pagar. 

Per tant, hem de ser més prudents, facem bé el que tenim en
marxa i en tot cas en el moment que puguem fer-ho ja entraríem
a poder rehabilitar l’edifici de Verge del Toro, Son Dureta i el
que faci falta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ha proposat una transacció, una
esmena. Voldria saber si els grups hi estan d’acord. Bé, també
es manifestarà supòs en relació amb l’esmena. Per tant, té la
paraula per contradiccions el grup proposant, per un temps de
cinc minuts, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Miri, tot són prioritats, tot són prioritats, per
tant, cada govern marca les prioritats que creu que són més
adients amb els seus objectius socials, econòmics, territorials,
d’infraestructures, etc. En aquest moment? Doncs en aquest
moment, i quant l’apartat del Verge del Toro, el problema és
que si es retorna l’edifici ja no n'hi haurà, d'oportunitat. Per tant,
en aquest moment, doncs sí, voldríem deixar com a mínim
oberta aquesta reflexió i sobretot en un moment que fem unes
infraestructures que ben segur no sumen tant de suports, les
rotondes, per exemple, com el suport que podria tenir un centre
sociosanitari com és Santa Rita.

Dit açò, i en relació amb les propostes que ens planteja, o en
relació primer amb Santa Rita, quina és la realitat? La realitat
és..., jo estic convençuda que tothom vol el millor, aquestes
coses no les pos en dubte, però hi ha una realitat, fins que no
s’han replegat 3.200 firmes el president no les ha rebudes, i que
feia un any que rallaven amb la consellera de Serveis Socials i
no havien resolt el problema. I el president del consell, amb
molt bon criteri, va reconèixer precisament aquestes dificultats
de manca de personal o d’unes ràtios poc ajustades i, per tant,
ha suposat un increment de personal. Per què? Perquè
vertaderament, supòs, que ha entès que vertaderament les
demandes que feien els ciutadans i els familiars eren correctes,
després d’un any, d’un any de manca de resposta per part del
consell insular. I quan s'arrepleguen les firmes i es munta el que
toca, després sí que hi ha una resposta.

Què s’intenta amb açò? Evitar arribar aquí. I que el Pla de
qualitat existeix? Doncs, no existeix, no existeix perquè un pla
de qualitat el que hauria de dur en primer terme és aquest òrgan
de participació, de familiars i de persones ateses, i un òrgan de
participació no és fer una enquesta, és un instrument de
participació, amb tot el que fa referència a la gestió del propi
centre i açò no hi és, no hi és i per açò hem tingut aquest
problema, un dels elements clau.
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Igual que la formació, que diu: ara en farem, però bé, fins
ara tampoc no s’ha fet. 

És cert, a l’any 2011 aquest edifici duia poc temps encara de
rodatge i de funcionament, no duia molts d’anys en
funcionament, començava a avançar i els inicis ben segur que
són difícils. També ho eren en aquell moment molt difícils. Però
bé, vam valorar tots que era important fer una passa endavant i
començar. I evidentment ara hem començat o hem hagut de
millorar la gestió, perfecte. No els llevarem cap mèrit de res, i
a poc a poc es millora. Ara, creim que val la pena fer-ho d’una
determinada manera que és així com marca la Llei de serveis
socials, la qual als articles 34 i 35 estipula què és un pla de
qualitat.

I en relació amb les competències, precisament aquest article
94 assenyala: “Correspon al Govern de les Illes Balears, amb la
participació dels consells insulars, establir els criteris i els
estàndards mínims i òptims de qualitat de les activitats i
prestacions dels serveis socials. També correspon al Govern de
les Illes Balears establir els mecanismes d’avaluació i garantia
del compliment dels criteris de qualitat”. I continua:
“L’instrument és el pla de qualitat”. Per tant, no és estrany que
ho demanem al Govern de les Illes Balears, en aquest cas, no
perquè prenguem cap competència al consell, ni fer-hi a prop,
ni fer-hi a prop, sinó perquè aquesta llei estableix aquesta
responsabilitat. 

Per tant, açò és el que plantejam, que aquests criteris es
treballin dins un pla de qualitat, que dugui com estableix els
mínims que ha de complir un Pla de qualitat, és un òrgan de
participació dels familiars i del personal afectat. Per tant,
cregui'm, ens hem mirat la lletra petita de la llei, precisament
per no trepitjar ni competències dels consells ni per generar més
problemes, sinó per tenir un mecanisme bàsic de resolució de
problemes. I creim que en aquest moment si hi és no ha
funcionat i, per tant, s’hauria de millorar, però evidentment així
com s’estableix aquesta llei, creim que no hi és.

Per tant, nosaltres mantenim la nostra proposta -repetim- en
base al que diuen els articles 94 i 95 de la Llei de serveis
socials, que són vigents, són dos articles vigents i diuen el que
diuen. En aquest sentit, per tant, amb la voluntat de millorar,
creim que hauríem de mantenir aquest text i lamentar, per tant,
no poder acceptar aquestes transaccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per tant, haurem de passar a la
votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10134/14.

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

Moltes gràcies.
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