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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, presidenta. Eulària Llufriu substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

1) Proposició no de llei RGE núm. 3230/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a tenir cura del
curador.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 3230/13, del
Grup Parlamentari MÉS, sobre tenir cura del curador. Per
defensar la proposició no de llei intervé, per part del Grup
Parlamentari MÉS l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei té quatre punts, tots referits a la situació
dels familiars curadors, els familiars que tenen cura de totes
aquelles persones que per la seva situació de salut o de
discapacitat necessiten tenir una atenció específica pràcticament
24 hores.

Segons les darreres dades a la nostra comunitat autònoma a
31 de març de 2013 hi havia 6.764 persones que podien ser
considerades curadores. Són persones que se’ls havia reconegut
aquesta funció de curadora a través de la Llei de dependència i
a través del pagament d’una ajuda econòmica al dependent
perquè pugui mantenir-se atès a la llar.

Totes aquestes cures o tots aquests curadors tenen com a
característica comuna que es produeixen dins l’àmbit privat,
dins l’àmbit domèstic, que a més a més aquests curadors poden
ser de dues característiques: que sigui un familiar cuidador
directe, per tant hi ha una relació d’afectivitat; normalment els
curadors, el perfil del curador és una dona, major de 60 anys, i
normalment té una relació amb la persona que necessita aquesta
dependència d’afectivitat molt propera perquè sol ser la dona o
sol ser la filla. 

Nosaltres, tot i que la Llei de dependència considera vital, i
nosaltres hi estam d’acord, que s’ha de desenvolupar cap a una
capacitació i uns serveis professionals d’atenció a la
dependència, perquè així ho necessiten els dependents i perquè
és una font de generació de llocs de feina, la realitat és que, no
a aquesta comunitat autònoma, a totes les comunitats autònomes
i des de l’any 2007, s’ha vist una demanda molt important per
part de les persones amb dependència de voler estar a casa seva,
que sigui un familiar que en pugui tenir cura, encara que aquest
necessiti després ajudes puntuals que puguin ser a través de
contractacions de serveis o de contractacions d’altres persones
per tenir cura o per ajudar el curador principal.

Això és a causa bàsicament que la majoria de persones
dependents, sobretot si parlam de persones majors, són majors
de 85 anys i que el curador és major de 60 anys. Per tant són
persones que no coneixen o no viuen d’una forma positiva que
puguin anar a una residència, fins i tot a un centre de dia, i el
curador principal és normalment una dona que no té feina i que
ha estat educada en la cultura de tenir cura de les seves persones
majors, i a més a més una situació que no és tan estructural sinó
que és més conjuntural, com la crisi econòmica, fa que moltes
persones hagin perdut la feina i poden tenir cura de la seva
persona major o de la seva persona amb dependència.

Per tant aquesta proposició no de llei va dirigida a aquest
conjunt de cuidadors que són informals i no professionals. I la
Llei de dependència, a part de donar-los una ajuda econòmica,
a totes aquelles persones reconegudes com a persones amb
dependència i que volguessin quedar a ca seva, havia fet una
cosa que jo crec que per a les dones, i sobretot per a la generació
de les nostres mares o per a la generació de la meva mare, havia
estat molt important, que és el reconeixement social que això té
un valor, que si això ho duguéssim a una residència o a un
centre de dia seria tres o quatre vegades més costós per a
l’administració pública, i per tant aquest reconeixement social,
i per tant econòmic, com ha de ser, que tenir cura d’una persona
té un valor, no només és una obligació o és una responsabilitat
colAlectiva sinó que a més té un valor social i per tant se li presta
un valor econòmic, es va reconèixer a la Llei de dependència
per primera vegada a l’Estat espanyol, i es va reconèixer pagant
als familiar cuidadors menors de 65 anys i que no tenguessin
feina una alta a la Seguretat Social especial com a curadors.

Això pensam que és important, perquè per a moltes persones
podia ser el complement d’una pensió, i en tot cas si no
arribaven a aquesta situació de poder cobrar per aquesta via una
pensió, per exemple tenien targeta sanitària i sobretot aquesta
importància de reconeixement del valor social i econòmic que
tenia aquesta feina. Això malauradament va ser derogat
mitjançant reial decret llei pel govern del Partit Popular, que va
considerar que aquest pagament a la Seguretat Social per tenir
cura de les persones dependents no tenia aquest valor que
nosaltres li consideram i va derogar aquest pagament a la
Seguretat Social.

A més a més, a part d’aquesta situació, el que tenim és que
moltes vegades el curador o la curadora no ha rebut un mínim
de formació estructurada per atendre les necessitats de les
persones a les quals té aquesta atenció. Moltes vegades un
curador ho és quasi progressivament, a mesura que la malaltia
de la persona amb dependència es va desenvolupant, com pot
ser un alzheimer, però a vegades és de sobte, perquè el teu fill
ha tengut un accident i ha quedat amb problemes de tetraplègia,
o perquè el teu home o ton pare ha tengut qualsevol problema,
o ta mare ha tengut qualsevol problema: un accident, un atac de
cor, qualsevol problema, i de cop i volta, d’un dia per l’altre et
converteixes en curador. Per tant és fonamental que aquestes
persones tenguin una atenció i una formació.
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Estudis de persones que durant molt de temps han estat
curadores, i a més longitudinals, vull dir que han estat fent el
seguiment de la mateixa persona durant molt de temps
conclouen tots, i són diversos a l’Estat espanyol i per tant són
diversos els que arriben a la mateixa conclusió, que entre un
57% i un 60% no tenen cap estudi, vull dir que són persones,
sobretot dones, majors de 60 anys, insistesc, que no han pogut
acabar els seus estudis primaris. Per tant tenen un nivell de
formació baix. Amb un nivell d’estrès molt alt, perquè és una
atenció pràcticament de 24 hores la que molts d’aquests malalts
necessiten; que el seu nivell d’estrès tots coincideixen que es
reduiria amb tres eixos: un, el suport social, la necessitat de
suport social, que hi hagi per exemple persones que els puguin
substituir temporalment o persones que els puguin substituir
puntualment, o serveis de respir, que puguin anar de vacances
15 dies, un mes, i puguin atendre la seva persona a una
residència; la formació, necessitaven -ells mateixos apuntaven-
la formació com un element important per poder baixar el nivell
d’estrès; i després aquest reconeixement social, que per a moltes
persones el fet que es reconegués la feina que es fa, no només
socialment sinó a vegades fins i tot familiarment, era un element
per desestressar-se.

Per tant nosaltres pensam que tenim davant una situació
d’un colAlectiu molt important a la nostra comunitat autònoma,
reconeguts 6.764; per tant pensam que el Parlament de les Illes
Balears ha de reconèixer aquesta tasca diària que realitzen els
familiars cuidadors, que és importantíssima i que té un valor
social i econòmic que beneficia tota la societat. Si s’haguessin
de pagar aquests 6.764 en residències o centres de dia la Llei de
dependència seria molt més costosa.

Lamentam la derogació d’aquest article de promoció de la
Llei d’autonomia que possibilitava que els curadors i les
curadores que no tenguessin feina i estiguessin en edat laboral
poguessin donar-se d’alta a la Seguretat Social com a curadors;
això ja no deman que es rebutgi, simplement deman que es
lamenti, a veure si és possible arribar a un acord amb el Partit
Popular que lamentam que hagin hagut de fer això. Ja no entram
en valoracions polítiques però pensam que això és un retrocés
i que s’ha de lamentar. 

Instam el Govern de les Illes Balears a organitzar els cursos
dirigits als familiars curadors de persones amb dependència que
englobin una vessant formativa i de coneixement i una altra per
treballar tots els aspectes lligats als aspectes emocionals, perquè
nosaltres pensam que és molt important també; no només s’ha
de donar una formació tècnica a aquests curadors, sinó que
també s’han de treballar tots els aspectes emocionals, són
persones que moltes vegades se senten culpables o tenen
sentiments ambivalents, que són incapaços de deixar el seu
familiar tres o quatre dies perquè se’n senten responsables, fins
i tot sentiments de culpabilitat si no ho fan absolutament bé. Per
tant, aquesta necessitat també de tenir cura emocional a vegades
te l’han de formar, perquè no totes les persones poden tenir el
mateix nivell d’exigència o d’autoexigència.

I després, finalment, instam el Govern de les Illes Balears a
potenciar els programes de respir dirigits a famílies curadores:
places residencials per descansar els familiars, assistència
telefònica, grups d’autoajuda. Això no suposa cap esforç
econòmic o cap pressupost suplementari, això significa que les
actuals places residencials que hi ha, que ja n’hi ha, que ja
sabem que n’hi ha per a descans de familiars, potser que es
puguin potenciar més, seria dedicar-ne un grapat més.
L’assistència telefònica pensam que és important, a vegades un
treball de contenció en moments de crisi emocional va bé,
desestressa, tranquilAlitza. Grups d’autoajuda, que per
l’experiència que hi ha són molt importants, es podrien realitzar
des de la Direcció de Dependència, o crear o promocionar-los
des del treball comunitari.

Són quatre punts que pensam que dos d’ells són per facilitar
altre tipus de servei, altre tipus de programa, sense que suposi
un sobrecost, i dos més de caràcter polític, que, insistesc, ho
hem fet amb la voluntat de poder-los aprovar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Conxa Obrador per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, començaré
dient que donarem suport als quatre punts de la seva proposició
no de llei perquè consideram de justícia donar suport a les
persones curadores i a les persones dependents. Ja no és una
qüestió plantejada des del punt de vista econòmica i del
pressupost i d’una despesa, sinó un reconeixement a donar
suport tant als curadors com als dependents, com he dit abans.

Tots sabem el paper que juga la persona curadora, que
tradicionalment ha recaigut sobre l’esquena de les dones a la
conca mediterrània, que han assumit tradicional aquestes
tasques, i quan a una família hi ha una persona que entra en
dependència o entra en discapacitat totes les mirades es
dirigeixen a les dones i les fan responsables de la cura d’aquest
familiar. No hi ha cap contracte, no hi ha cap expressió de
consentiment acceptada per part de ningú expressament, sinó
que tradicionalment s’accepta que siguin les dones que hagin
d’assumir aquesta tasca. Les dones es cuiden dels seus, però
quan les dones han de rebre aquesta atenció no són els homes de
la família els que se’n cuiden d’aquestes dones, sinó que són les
filles o les nores les que se’n cuiden de les dones que tenen
dependència o tenen discapacitat. 

Per tant consideram que és de justícia reconèixer la tasca
diària, moltes vegades amb moltes hores diàries i moltes hores
setmanals, renunciant a la seva vida personal, a la seva vida
professional, al seu desenvolupament com a persones per tenir
cura dels seus familiars d’una manera que sempre ha estat
desinteressada, sense rebre cap contraprestació econòmica i
sense rebre aquesta formació que evitaria moltes vegades
assumir aquesta tasca d’una manera més penosa perquè no tenen
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aquesta formació tècnica a l’hora d’agafar una persona amb
discapacitat de llit, aqueixes dones -normalment són les dones
les que aixequen del llit als seus malalts- no saben com fer-ho
i es causen lesions d’esquena que si tenguessin la formació no
tendrien.

Per tant és de justícia, i així nosaltres també ho reconeixem
i donam suport a aquest punt. I també he de dir que aquesta
situació, aquesta realitat va ser reconeguda pel govern socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero, que va impulsar la Llei de
dependència precisament per donar suport a les famílies que
tenien persones amb dependència i persones amb discapacitat
dependents, que de qualque manera reconeixia aquest esforç,
aquesta dedicació, i va arbitrar, va articular tot un sistema
d’atenció a aquestes persones. El servei d’atenció es va
concretar a rebre recurs assistencial, a rebre un recurs en forma
de plaça residencial, un servei d’ajuda econòmica per servei, o
un servei d’ajuda econòmica per tenir cura en l’entorn familiar.

Des que el 2007 va entrar en vigor la Llei de la dependència
el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials també es va fer càrrec
de la cotització de les persones curadores en l’entorn familiar.
Un 92% són dones, i ho va fer com un complement precisament
per a aquelles dones que hagueren de deixar la seva feina o que
no en tengueren per tenir cura dels seus majors o familiars amb
discapacitat. Així, d’aquesta manera, aquestes dones varen
poder pensar que accedien a completar un període de cotització
que els permetés tenir una pensió, de la mateixa manera que
reconeixia aquesta dedicació com un procés de formació que
podria obrir portes al futur i en la recerca de feina en el moment
en què el seu familiar dependent morís. 

Però de tot això poca cosa queda. Avui en dia la Llei de
dependència està sofrint molts de canvis que li fan perdre la
potència que tenia en el moment en què es va contemplar i crear
aquesta llei de dependència i va entrar en vigor en el 2007, i
contemplam que des de fa més d’un any el Govern de l’Estat ha
reformat la Llei de dependència en tres ocasions: una, per
retallar drets, i aquí incloguem l’endarreriment del calendari de
dependents moderats fins a l’any 2015; l’altra, per retallar la
despesa del nivell acordat, deixant d’ingressar 283 milions
d’euros a les comunitats, recordem que 5 varen ser deixats
d’ingressar a la nostra comunitat; i la tercera, la tercera reforma,
va ser mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012, del passat estiu,
per reformar 14 articles de la Llei de dependència, i dins aquest
articulat de 14 punts és on trobam la decisió d’extingir la
cotització de les dones, de les persones que estaven assegurades,
que l’Estat pagava la seva cotització per poder tenir dret a una
pensió i a una jubilació -ho trobam aquí, ho lleven-, i també és
en aquest reial decret on trobam la rebaixa de la quantia de les
prestacions econòmiques per tenir cura en l’entorn familiar d’un
15%, una reducció que ha afectat més de 400.000 persones, que
han vist reduïdes les prestacions que rebien.

Per això pensam que aquest retall, que es va justificar en la
necessitat d’anar canviant aquestes prestacions econòmiques per
serveis d’atenció professionals no s’ha complit; no s’ha complit
perquè a les Illes Balears l’ofegament econòmic del sistema de
la dependència no està proporcionant als usuaris un servei
residencial alternatiu a l’ajuda econòmica. A les Illes Balears hi
ha un 70% de prestacions que són ajuda econòmica, del total;
per tant molta gent es decanta per aquesta línia d’ajudes no tan
sols per tenir aquest suport econòmic, sinó perquè volem tenir
els seus familiars dins ca seva, dins el seu entorn i que no
s’hagin de desarrelar d’aquest medi que coneixen i on es troben
segurs. A la nostra comunitat no hi ha serveis residencials
suficients, ni voluntat del govern autonòmic d’augmentar el
nombre de places residencials públiques, ni tampoc voluntat de
concertar places residencials privades, perquè el pressupost del
2012 i el pressupost del 2013 han estat de zero euros, tot i que
en la actualitat hi ha més de 800 persones que estan esperant
una plaça residencial.

Amb les pagues retallades un 15% i sense cotització de la
Seguretat Social són les dones curadores les que han estat el
colAlectiu, un dels colAlectius més greument perjudicats, i també
culpats pel Partit Popular, que les va assenyalar en un moment
donat com a tramposes dient que aquesta tasca que estaven
desenvolupant no era una tasca d’ocupació, i d’aquesta manera
varen justificar l’extinció de la cotització de la Seguretat Social.

Les mesures preses pel Govern de l’Estat han estat, han
significat un retall de drets, la disminució de la qualitat de les
prestacions socials, i un retall del finançament de l’Estat
superior al 30%, augmentant també el copagament dels usuaris.
Nosaltres pensam que és necessari cercar fórmules que
garanteixin el finançament de la llei, i a la vegada abordar una
reforma que ens permeti una major i millor coordinació
sociosanitària per sumar esforços entre les distintes
administracions públiques, amb l’objectiu d’enfortir el
desenvolupament i l’aplicació de la Llei d’autonomia i de la
dependència. No podem consentir que el pes de les retallades
recaigui sobre les persones més vulnerables i sobre les persones
que en tenen cura. Defensam la salvaguarda dels drets de les
persones amb dependència i de les persones que els atenen,
perquè és de justícia, perquè és de justícia que tota persona
pugui desenvolupar el seu projecte vital amb dignitat i amb
perspectives de futur, per curt o limitat que tenguin aquest futur.
És de justícia que es cuidi i es doni tot el respir possible a les
famílies que assumeixen la immensa i impagable tasca de tenir
cura dels seus. 

I vull recordar que en els pressuposts del 2013, el Govern,
en el programa d’atenció a la dependència hi figura un
programa de respir, m’agradaria que es posàs en marxa i que
pogués arribar a les persones que tenguin cura dels seus
familiars i que necessitin respir de qualque manera. Per tot això,
donarem suport als quatre punts d’aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Palau, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
bones tardes a tots. La Llei de dependència de desembre de
2006 va suposar a Espanya el naixement de grans esperances
per a milers de persones que no es podien valer per si mateixes,
però la seva aplicació ha frustrat moltes d’aquestes esperances.

Les expectatives generades inicialment no s’han pogut
cobrir per diverses dificultats des de la seva aprovació, per
insostenible, per disfuncions, per errors, per poc impacte en la
creació de llocs de feina, per inseguretat jurídica, etc. I tot això
agreujat per la crisi econòmica que ja fa uns anys que ja patim.
És obvi que des del primer moment aquesta llei va tenir
dificultats d’implantació, especialment a les comunitats
autònomes que es van trobar amb unes obligacions normatives
sense precedents i sense el finançament adient per poder
assumir-les. Això va provocar que se sacrificassin les polítiques
socials per poder atendre a la dependència.

El Govern d’Espanya del Partit Popular està compromès
amb les polítiques socials i molt especialment amb el
desenvolupament i l’aplicació de la Llei de dependència. I per
això en el 2012 el 61% del pressupost del ministeri es dedicà a
atendre les persones dependents, exactament 6 de cada 10 euros
varen ser destinats a aquesta funció. Es destinen 1.400 milions
a finançar el sistema per a l’autonomia i l’atenció a la
dependència. El govern actual ha augmentat el nivell mínim de
dependència un 18,7%, el que equival a 203 milions i també ha
demanat a les comunitats autònomes que prioritzin en els seus
pressuposts la dependència. I vull recordar que l’any 2011 la
despesa en dependència del Govern Zapatero s’havia reduït en
236 milions d’euros.

Per tant, els fets constaten que el Partit Popular i el seu
govern tenen un compromís ferm en atendre les persones
dependents i que creuen en un sistema de dependència just,
solidari, sostenible, equitatiu, eficient, transparent i eficaç i que
ha fet esforços en millorar la viabilitat d’aquest sistema. I per
això el juliol de 2012 el Govern d’Espanya i les comunitats
autònomes adoptaren un gran acord per millorar la dependència,
per assegurar i fer front a tot el territori nacional el
desenvolupament de la llei, ja que després de més de cinc anys
des de la seva aplicació, totes les administracions públiques
implicades havien detectat aspectes avaluables, revisables i
millorables.

La mateixa llei ja preveia inicialment una revisió als tres
anys de la seva aplicació, però el govern socialista mai no va
efectuar aquesta revisió. El govern actual sí que l’ha feta,
detectant disfuncions en la seva aplicació, fruit d’objectius i
previsions errònies des del primer moment. Per exemple,
1.173.000 persones era la xifra inicial sobre la qual es van fer
els càlculs econòmics, però a finals del 2011 la xifra de
persones beneficiàries era d’1.500.000. Per tant, la previsió era
molt equivocada pel que fa a les persones i absolutament errònia
pel que fa als costs i a les previsions pressupostàries,
sobrepassant a finals de 2011 en més de 2.700 milions les
estimacions econòmiques inicialment previstes.

També hi ha un altre aspecte a destacar, la Llei de
dependència preveia la creació de llocs de feina derivats dels
serveis professionals i considerava els cuidadors familiars una
excepció. Idò no ha estat així, el 2011 s’havien produït més de
18.300 baixes en afiliació a la Seguretat Social, de professionals
de serveis socials i el 63% de les altes produïdes corresponien
als cuidadors familiars, les quotes dels quals abonava a la
Seguretat Social la mateixa administració de l’Estat, provocant
un forat de 1.000 milions de deute, ja que en els pressuposts de
l’IMSERSO no es consignava anualment la partida suficient per
afrontar aquesta despesa.

Tampoc no vull deixar d’esmentar les diferències de tracte
entre les persones dependents a les diferents comunitats
autònomes, per exemple, les grans divergències que hi havia en
els procediments de valoració d’aquestes persones. Tota aquesta
problemàtica ens explica la necessitat i el sentit de la reforma
articulada des del Govern del Partit Popular i el gran acord
institucional aconseguit fa uns deu mesos entre Govern central
i autonomies. Un acord que persegueix una aplicació més
coordinada de la Llei de dependència i la seva sostenibilitat; un
acord que persegueix quatre objectius fonamentals. 

Primer, simplificar els nivells de dependència, això ha reduït
les llistes d’espera de quasi el 25% en un any i ara mateix se
situen en el 23%, el percentatge més baix des del 2007. Segon,
la rebaixa d’un 15% de les prestacions per a cura familiar, ja
que com estableix la llei, aquest tipus d’ajudes ha de ser una
excepció i no una norma; el Tribunal de Comptes ja alertà de
què seguir estenent aquestes ajudes, el sistema de dependència
podria transformar-se en un sistema de subsidis. Tercer, la
suspensió del pagament de les quotes de la Seguretat Social, la
cura en l’entorn familiar s’ha generalitzat i haver de cobrir
aquestes quotes suposa un cost molt elevat; quan el Partit
Popular arriba al Govern el deute era de 1.000 milions que es
van haver de solucionar durant el primer any. I en quart i darrer
lloc, la modificació de l’aportació de l’usuari per fer sostenible
el conjunt del sistema i evitar les desigualtats entre comunitats
autònomes en la seva aplicació, i això ja estava recollit per la
llei, però l’anterior govern socialista no ho va desenvolupar.

Pel que fa a la nostra comunitat autònoma, també podem dir
que tenim un govern compromès amb la dependència i amb el
benestar social dels ciutadans. En els pressuposts de la CAIB
per al 2013, s’ha destinat a dependència 135 milions d’euros i
ara mateix tenim una nòmina de 3 milions d’euros mensuals, el
que representa un increment anual de 5 milions d’euros. Això
suposa que l’acció de govern per a la dependència és la de
consolidació pressupostària i augment de les partides que s’hi
destinen. 

Quant als punts que engloba aquesta proposició no de llei.
En el primer de tots volem dir que consideram les persones que
dia a dia tenen cura d’altres persones que pateixen algun tipus
d’incapacitat funcional fan una feina extraordinària, que és un
gran esforç a tots els nivells físic, psicològic i humà i que és una
feina impagable. Per tant, al nostre grup parlamentari, als
nostres diputats ens agradaria que també avui aquest Parlament
arribàs a un acord per reconèixer públicament i
institucionalment aquest gran esforç de totes aquestes persones
que dediquen pràcticament totes les hores del dia a cuidar dels
seus familiars que tenen algun problema greu de dependència.
Per tant, hi donarem el nostre vot favorable.
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Al punt número dos, no el votarem a favor, ja he explicat les
nostres motivacions.

Pel que fa al punt número tres, referit a organització de
cursos adreçats a familiars curadors d’aquestes persones, sabem,
i crec que la diputada proposant també ho sap, que des de l’any
2011 s’estan fent cursos d’aquest tipus. Actualment
s’organitzen, gestionen i executen els tallers per a persones
cuidadores no professionals, com autocura i atenció a persones
dependents que es realitzen a totes les illes i que tenen una
durada mínima de 15 hores i que el Servei Balear de Salut,
mitjançant els centres de salut, aporta el seu personal per a la
docència dels tallers, així com les instalAlacions on es realitzen.
Per tant, hi votarem a favor, però ens agradaria que en lloc de
solAlicitar al Govern que organitzi, posàssim que continuï
organitzant, perquè no estam parlant de fer una acció nova, sinó
una acció que ja es desenvolupa des de fa dos anys i per tant,
voldríem demanar que el Govern doni continuïtat a aquesta
acció.

I pel que fa al darrer punt, al número quatre, relatiu a
programa Respir dirigit a familiars de curadors també li
donarem suport des del Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula la Sra. Santiago per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Gràcies a la Sra. Obrador i a la Sra.
Palau i als respectius grups pel suport, en el cas del Grup
Socialista de tota la proposició no de llei i en el cas del Grup
Popular de tres punts, dos talment com estan i un condicionat,
podem mirar d’arribar a un acord.

Com deia vostè, Sra. Obrador, efectivament, nosaltres
crèiem que era important aquest reconeixement, però aquest
reconeixement no només ha de ser de caràcter emocional o
social, sinó també ha de ser econòmic. Jo pens que és el
reconeixement real. Això és una feina i es paga per fer aquesta
feina. Vostè s’ha referit al sud d’Europa, en el nord d’Europa
també passava el mateix, eren les dones les encarregades fins
que se va desenvolupar l’estat del benestar social i en aquests
moments les places residencials, sobretot l’ajuda a domicili,
perquè països del nord d’Europa tenen un problema de clima i
no poden crear tants de centres de dia, en canvi residències i el
servei d’ajuda a domicili està absolutament estès. 

Nosaltres insistim que la formació, com vostè deia, ha de ser
de caràcter tècnic, però també emocional. No només hem de
donar informació tècnica, sinó que també ha de tenir un
contingut emocional, perquè aquesta gent -insistesc- té
sentiment de culpabilitat, té dificultats de manteniment de
distància amb la persona depenent, és una gent que té una gran
reducció del seu temps lliure, amb una complicació diària per
fer qualsevol cosa, com per exemple anar al metge. Hi estam
totalment d’acord.

Vostè s’ha referit al passat a allò que ja ha succeït. Els vull
informar, supòs que vostès ja ho saben, que en el document
titulat “Documento de las futuras reformas del Reino de
España”, una de les propostes és tornar reduir l’ajuda a la
dependència, tornar reduir la prestació econòmica que en aquest
moment ja s'ha reduït un 15% i tornar valorar el cost dels
serveis perquè els usuaris paguin més. Per tant, era un objectiu
del Partit Popular de no potenciar aquesta llei.

En relació amb la Sra. Palau, jo pens que quan un crea
esperances i quan crea expectatives, estic d’acord amb vostè que
es varen crear unes expectatives jo crec que excessives, record
perfectament l’anunci que es va fer, es varen crear unes
expectatives, però el que no es pot fer és reduir i que és allò que
ha fet el Partit Popular, ha reduït els serveis, ha reduït les
prestacions econòmiques. Vostè parla que efectivament la llei,
en això tots hi estam d’acord, ha de procurar la prestació
professional, però digui'm vostè quantes places residencials té
previstes obrir el Govern del Partit Popular durant aquesta
legislatura, si vostè critica tant les ajudes econòmiques
familiars, haurà de donar una alternativa. Quantes places de
centre de dia té previstes obrir? Si el Partit Popular considera
que a nivell estatal s’han de reduir les ajudes econòmiques,
digui'm quin pla de creació per ajudar les comunitats autònomes
de noves places residencials i noves places de centres de dia,
perquè si reduïm les ajudes econòmiques a les famílies, però
tampoc no cream places de dia ni cream centres residencials...,
perquè vostè ha parlat de l’evolució de la comunitat autònoma
i vostè parla de 3 milions d’euros de l’ajuda econòmica? 

Miri, 31 de març de 2013, cuidadors familiars, 6.764, 3
milions d’euros segons vostè. Situació de març del 2011, dos
anys abans, cuidadors familiars 7.683. Hi ha mil cuidadors
familiars menys i vostè diu que paga mig milió més? No és cert,
no és cert, perquè  a més a més vostè, a través del Partit Popular
de l’Estat, ha reduït un 15% aquesta ajuda econòmica, no els ho
ha augmentat. Hi ha mil persones manco, no hi ha més places
residencials, són les mateixes, 1.870. Hi ha menys vinculats a
serveis, 270 i 461 fa dos anys. I curiosament un servei que aquí
va ser criticat perquè no hi havia demanda, segons una
parlamentària del Partit Popular, és l’únic que ha crescut,
passam de 600 a 800, perquè durant la legislatura passada es
varen crear places de centres de dia, això que no hi havia
demanda i no era necessari, idò és l’únic que ha crescut perquè
es varen crear centres de dia. Vostès tenen dues residències
aturades, vostè ho sap, no volen donar ajuda econòmica a les
famílies i no volen crear serveis. Realment posen en una
situació d’impossibilitat que aquesta llei de dependència avanci.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, un minut. Substitueix o posa com a sinònim de
sostenibilitat, reduir. Cada vegada que ens parlen de
sostenibilitat, darrera ve una proposta de reducció. La
sostenibilitat del medi ambient passa per reduir tota una sèrie de
productes tòxics, però la sostenibilitat d’un servei no passa per
reduir necessàriament aquest servei.

Per tant, jo estaria d’acord amb els punts 1 i 4, i l’altre seria
que el Govern de les Illes Balears mantengui i promocioni com
a mínim, perquè és veritat que a finals de 2010 es varen posar
en marxa aquests cursos, conjuntament amb les conselleries de
Salut i Afers Socials, però s’han reduït, se’n fan menys segons
les informacions que nosaltres tenim. Per tant, si a vostè li
pareix bé, que es continuï i que es promocionin els cursos
dirigits a familiars cuidadors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entonces tenemos que el primer punto entendemos que se
aprueba por asentimiento, igual que el cuarto. Puntos 1 y 4 por
asentimiento.

El tercero, si se acepta la transacción, también se aprueba
por asentimiento.

Entonces pasamos a la votación del punto número 2.

Votos a favor del punto número 2? 5.

Votos en contra? 9.

En consecuencia queda rechazado el número 2.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3233/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei
d'emergències per a les illes.

Passam idò al següent punt de l’ordre del dia d’avui que és
la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a servei d’emergències per a les
illes. Per defensar la proposició no de llei intervé la Sra.
Diputada Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. De forma molt breu perquè és instar el
Govern a restituir i quan dic restituir no concretam la forma,
perquè pensam que el Govern ha de tenir autonomia de donar un
servei d’atenció a les víctimes d’emergència que ha estat molt
útil a la nostra comunitat autònoma desgraciadament, perquè ha
estat necessari a situacions realment molt traumàtiques i molt
doloroses. Fa funcionar aquest servei d’atenció a les víctimes
d’emergències i als seus familiars. 

Funcionava mitjançant un conveni del Govern amb el
ColAlegi Professional de Psicòlegs, era un servei que exigia un
alt nivell de qualitat, els professionals que havien d’atendre les
víctimes que estaven en aquestes circumstàncies havien de
passar per uns cursos especialitzats, per tant, donàvem un servei
de qualitat. Va funcionar fins l’any 2013, se va posar un
concurs, el colAlegi professional no es va voler presentar perquè
el pressupost era excessivament baix i no garantia que es pogués
donar un servei de qualitat. 

No fa falta que insisteixi sobre la importància que pot tenir
en una situació pràcticament traumàtica aquesta ajuda
psicològica, no només en el moment que succeeix, que pot
reduir ansietat, sinó sobretot de caràcter preventiu per poder
afrontar processos de dol o altres processos psicològics i
emocionals davant una pèrdua o davant d’una situació molt
traumàtic. Aquest servei va estar valorat sempre positivament
per tots els governs de totes les legislatures, tant del Partit
Popular com governs progressistes, però en aquest moment
aquest servei no es dóna.

Nosaltres vàrem ser conscients que aquest servei no es
donava el mes de març quan hi va haver un accident, uns joves
varen caure a la mar i varen morir ofegats, després de molts de
dies de cercar els cossos varen aparèixer i ens vàrem assabentar
que les famílies d’aquests joves no varen poder rebre aquesta
atenció psicològica i que alguns membres del servei
d’emergència, que eren més de servei d’emergència de caràcter
de la guàrdia civil o de suport civil, ho varen qualificar de
vergonyós en el sentit que ells sí que sabien, havien tengut
experiències positives que en la seva tasca, la guàrdia civil o el
cos civil d’ajudes en emergències, havien vist la situació
d’ajuda que donaven aquests psicòlegs.

Per tant, són dos punts molt concrets, un és expressar el
condol a les famílies d’aquests dos joves, pensam que havent
tractat el tema d’aquest accident s’ha de donar el condol,
lamentar que el Govern de les Illes no hagi pogut proporcionar
ajuda psicològica en aquesta situació tan difícil, és en aquest
sentit que no hagi pogut proporcionar, no és en el sentit que hem
debatut aquesta setmana en el plenari ahir, la setmana passada,
que hi ha una responsabilitat política, aquí hi ha diferents
circumstàncies que no han pogut proporcionar segons l’esforç
que ha fet el Govern per poder treure aquest concurs, i demanar
al Govern que restitueixi el servei d’atenció a les víctimes, que
ho restitueixi de la manera que ho consideri més adequat, però
que ho garanteixi, no té perquè ser a través d’un conveni, pot ser
a través del pagament del servei; pensam que ha de tenir
autonomia el Govern per poder-lo fer, depenent de les
possibilitats pressupostàries i, a més, sabent que no és un servei
que es necessita 365 dies 24 hores sinó davant fets concrets,
però sí que pensam que és un servei altament necessari quan es
produeix alguna d’aquestes desgràcies. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tots i a totes. El Govern del Partit Popular, un
cop més, prioritza un aspecte econòmic per sobre d’un servei als
ciutadans, i crec que s’ha de remarcar que no és un servei
qualsevol ni que es necessita a qualsevol moment, parlam de
donar un suport psicològic en un moment molt determinat com
és una emergència, una situació que cada un de nosaltres vivim
poques o cap vegada al llarg de tota la nostra vida. I dic això
perquè realment són situacions molt determinades i és en
aquells moments quan es necessita aquest suport.

Crec que fa uns dotze anys que es donava aquest servei i
durant molts d’anys tècnicament es va donar a través del
ColAlegi de Psicòlegs que va dur la gestió d’aquest programa, va
atendre més de 4.500 persones amb un total de 1.772
intervencions, intervencions que crec que és important
contextualitzar, perquè parlam d’accidents de trànsit, de rescat
de ferits, de temptatives de suïcidis, d’episodis de violència
domèstica, d’agressions sexuals, d’accidents nàutics, de segrests
i retencions, abandonaments de menors, comunicació de males
notícies i que per citar només a més d’aquests que es constaten
a la proposició no de llei, doncs, recordar el fet de quan va caure
un edifici d’habitatges a Palma fa un parell d’anys o el suport
que va rebre una família que una filla seva va desaparèixer en
unes inundacions a la Xina.

L’important és que al llarg d’aquests dotze anys es va
consolidar un grup de professionals, psicòlegs bàsicament, que
estaven interessats a continuar amb un programa d’atenció, i
això suposa persones que es formen d’una manera molt
específica i que aprenen a prestar un servei que -torn a dir- és
molt determinat en un moment molt concret i que, per tant, ha
de ser un servei adequat, i parlam de situacions d’emergència o
de catàstrofe. 

Necessitam una resposta molt adequada per minvar, doncs,
a vegades, com s’ha comentat aquí, símptomes d’angoixa,
d’ansietat, etc., però evidentment científicament està demostrat
que la intervenció en aquests moments precoços evita
problemes que puguin sorgir a mig i a llarg termini, com és un
dels fets més freqüents si acaba amb una mort és després fer una
situació que patològicament es diu un dol patològic, que a
vegades és una malaltia que pot durar dies, mesos o anys.

És a principis d’enguany, 2013, que la Conselleria
d’Administracions Públiques convida diverses entitats a
participar a un procediment negociat, convocat per dur a terme
precisament aquesta prestació de suport psicològic a persones
en situació d’emergència. I, desgraciadament, totes les entitats
que estudien el plec de condicions arriben a una conclusió, que
el plec de condicions no té les mínimes condicions perquè algú
s'hi pugui presentar. Ho interpreten quasi com una convidada a
no participar.

Evidentment, quan una administració pública convoca un
concurs ha de tenir aspectes tècnics, ha de tenir aspectes
econòmics i ha de tenir aspectes de qualitat de servei i hauríem
de pensar per què, per exemple, el ColAlegi de Psicòlegs pensa
que aquest plec de condicions era denigrant per als professionals
i suposava una important baixada de la qualitat del servei. És
evident que entitats com el ColAlegi de Psicòlegs ha de defensar
interessos professionals, però també ha de defensar la dignitat
de la seva feina i evidentment si assumeix una atenció
psicològica ha de pensar que la pugui fer en unes condicions
adequades. És veritat que el darrer contracte estava formalitzat
a través de la Creu Roja i va finalitzar el febrer de 2013.

Si veim les dades, l’any 2012 aquest servei tenia un
pressupost de 80.000 euros i va fer 171 serveis, i evidentment es
tracta que hi hagi uns equips de guàrdia 24 hores a les quatre
illes. La conselleria diu que el cost per servei era de 470 euros
i, clar, el plec de condicions, la partida econòmica per a
enguany era només de 50.000 euros. Evidentment, el cost que
té un servei no es pot mirar només per la xifra freda d’una
quantitat, en aquest cas de 470 euros per servei, perquè això no
és allò que normalment es mira o només el que es mira en altres
aspectes de serveis públics que té l’administració.

Nosaltres consideram que no és correcte i lamentam que la
Conselleria d’Administracions Públiques, per una banda, i ho
diu en el seu comunicat, que aquest servei no és obligatori
perquè no està regulat a cap normativa. Si vostès tenen
l’oportunitat de llegir la Llei d’emergències de l’any 2006,
probablement troben més d’un punt on podríem afegir aquest
servei. Consideren inassumible 470 euros per servei? Com a
mínim això és discutible perquè a més, com s’ha dit ara fa un
moment, sempre, si hi ha voluntat, es poden cercar altres tipus
de solució, com pagar d’una manera diferenciada si has prestat
servei aquell dia o no l’has prestat, qüestions que es fan en
molts altres àmbits quan les necessitats tenen una baixa
prevalença, però el que és clar és que sembla que el Govern va
tenir poca voluntat de fer-ho perquè la solució que ha donat i
que aplica és traslladar els afectats o familiars a rebre atenció
psicològica a les urgències de psiquiatria d’un hospital, qüestió
més que discutible.

Per tant, nosaltres demanam que el servei es restitueixi,
evidentment amb una dotació econòmica justa i coherent per a
allò que es demana, perquè es demana formació, professionalitat
i disponibilitat, i això té un cost. Si aquest servei és necessari,
i sembla que ho és, ha de tenir la dotació pressupostària adient.
Ningú no discuteix que els bombers han d’estar a la seva
caserna esperant si hi ha o no hi ha un incendi, si han de sortir
o no han de sortir. Per tant, evidentment si necessites un servei
d’emergència aquest servei ha de poder ser activat ràpidament.

Per tant, vull dir que també ens preocupa perquè el
comunicat de la conselleria diu que suspèn temporalment aquest
servei. Ja sabem què va passar amb el CES, que també varen fer
una suspensió temporal de forma indefinida quan el CES era un
organisme fins i tot estatutari.
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Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei que
transmet el condol a la família de les dues persones
desaparegudes i mortes, lamentam que el Govern no hagi donat
aquest servei a aquestes persones que ho necessitaven i
evidentment és un servei que nosaltres consideram que s’hauria
de restituir perquè al llarg de tot el seu servei ha demostrat que
quan és necessari les persones que ho feien estaven preparades,
donaven un bon servei i el resultat era positiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Asunción
Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Dia 28 de febrer va finalitzar el contracte que tenia subscrit el
Govern de les Illes Balears amb Creu Roja per donar suport
psicològic a persones que s’havien vist implicades o immerses
en alguna emergència. Amb l’objectiu de donar continuïtat a la
prestació d’aquest servei la Conselleria d’Administracions
Públiques, a través de la Direcció General d’Interior,
Emergències i Justícia, va mantenir unes setmanes abans,
concretament durant el mes de desembre de 2012, reunions amb
les empreses susceptibles de poder concórrer a un nou contracte.
A la vegada també es va dur a terme una anàlisi en profunditat
de les feines prestades per la Creu Roja al llarg d’aquests
darrers anys. Gràcies a aquesta feina de revisió va ser possible
detectar diferents actuacions que podien ser cobertes o ateses
per altres mitjans i fins i tot procedir a la seva substitució amb
altres mitjans de què disposa la comunitat autònoma.

Una vegada finalitzat aquest estudi, i d’acord amb els
criteris econòmics que aplica l’actual govern per garantir
l’atenció amb eficàcia i eficiència per a tots els ciutadans, es va
adoptar la decisió d’ajustar la partida pressupostària assignada
a uns preus de mercat més reals i també més acords amb el
servei a prestar. Aquesta determinació es va prendre a partir dels
informes tècnics que garantien la cobertura del servei amb una
altra organització i uns nous criteris. D’acord amb aquestes
decisions els serveis jurídics de la conselleria varen redactar el
plec de condicions i varen convocar el concurs per procedir a
l’adjudicació d’un nou contracte, però un cop transcorreguts els
terminis legals establerts va ser declarat desert. 

El govern no va quedar aturat perquè manté la ferma
voluntat de mantenir i millorar, fins i tot, aquest servei i per
aquest motiu va convocar noves reunions amb les empreses del
sector, i aquí va ser quan es va esbrinar el motiu pel qual el
concurs havia quedat desert, la raó no és una altra que la
impossibilitat de donar cobertura d’una forma permanent a l’illa
de Formentera amb psicòlegs de servei per dos motius
principalment: primer, per manca de psicòlegs qualificats en
atenció d’emergències, i per l’import al qual es va ajustar. Cal
recordar que cada intervenció en aquesta illa representa devers
6.000 euros, mentre que ara es pretén ajustar a una estimació de
3.000 euros per intervenció.

Vull destacar que la memòria d’actuacions duites a terme
recullen que a Formentera hi ha una mitjana d’una o dues

intervencions durant l’any. L’interès i la preocupació del
Govern per cercar una solució queda de manifest quan la
Direcció General d’Interior ha estudiat i ha valorat altres
opcions i possibilitats. En aquests moments la conselleria
finalitza la documentació per a un nou contracte que amb uns
nous criteris tècnics permetrà donar assistència de suport
psicològic a totes les illes amb la mateixa eficàcia, però amb un
menor cost.

Crec que això constitueix una molt bona notícia que ens ha
de satisfer a tots els grups parlamentaris, però conscients de
l’actual situació i fins que s’hagi formalitzat aquest nou
contracte el Govern ha establert uns protocols d’actuació de
manera que el servei d’atenció psicològica és atès pels
professionals de la cadena assistencial mèdica dels serveis de
salut de les Illes Balears. Són aquests professionals als qui
correspon valorar i avaluar cas per cas cada emergència o
situació en la qual cal actuar i determinar el tractament o el
suport que els cal donar. 

En definitiva, l’assistència psicològica per a persones i
famílies que es vegin afectades per una emergència a les Balears
està garantida, i una vegada s’hagi formalitzat aquest nou
contracte, com he dit en aquest moment en tramitació
administrativa, el servei es prestarà amb diligència i sense cap
dificultat, però amb una reducció de costs significativa. 

El Grup Popular valora el sentit i el contingut d’aquesta
proposició i en compartir els seus objectius vol proposar a la
diputada, la Sra. Santiago, unes esmenes in voce de manera que
l’apartat número 1 quedaria aprovat amb la supressió de
“lamentar que el Govern de les Illes Balears no hagi pogut
proporcionar ajuda psicològica”. Compartim, evidentment, i
com no pot ser d’altra manera, expressar el condol a les famílies
d’aquests dos joves. Pel que fa a l’apartat número 2, hem
redactat una nova redacció que podria ser: "el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a formalitzar,
a la major brevetat possible, un nou contracte de servei per a
l’atenció psicològica a les víctimes d’emergència amb la
mateixa eficàcia i una menor despesa". 

Per tant, Sra. Presidenta, li demanaria, si fos possible, un
recés de dos minuts per tal de poder-nos posar d’acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen dos minuts per acordar el text.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, vull donar les gràcies als dos portaveus, el del
Grup Socialista i el del Grup Popular, per donar suport a aquesta
proposició no de llei, amb algunes matisacions, idò podem
acceptar les esmenes del Partit Popular. 
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Vull mencionar el nom de les dues persones a les quals ens
dirigim perquè no han estat esmentades i pens que els noms són
importants perquè sempre darrera els noms hi ha una història
personal, aquestes persones varen ser el Sr. José Luís Giraldo
Iriarte i el Sr. Brahiar Eliezer Hernández Angarito que varen
morir joves per un accident. 

El que li proposaria, si els sembla bé, seria: “El Parlament
de les Illes Balears expressa el condol a les famílies del jove
José Luís Giraldo Iriarte i de Brahiar Eliezer Hernández
Angarito i lamenta que no s’hagi pogut proporcionar ajuda
psicològica en aquesta situació tan difícil”, vull dir sense
especificar.

L’altre punt seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a formalitzar en la major brevetat
possible un nou contracte de servei per a l’atenció a les víctimes
d’emergència”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ens els poden passar redactats. Si hi ha consens, s’aprova
per assentiment. 

Molt bé, idò queda aprovada la proposició no de llei.

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