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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a totes i totes, començam si vos pareix
aquesta comissió, hi ha algú que vengui per substitució?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, Sr. President, Sebastià Sagreras substitueix Asunción
Pons, ja m’embullava amb Tania, com que he substituït cada
vegada Tania...

EL SR. PRESIDENT:

Perdona?... D’acord, d’acord, no ens hem d’embullar idò.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4281/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a modificació de la Llei de l'atenció i els drets de
la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

Passam a..., bé que veig que hi ha una proposició no de llei
RGE núm. 4281/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a la modificació de la Llei de
l’atenció  i els dret a la infància i l’adolescència a les Illes
Balears.

Els inform que aquesta ha estat retirada a dia d’avui
mitjançant l’escrit RGE núm. 5460/19, és així, no és veritat?

2) Proposició no de llei RGE núm. 4587/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicació mensual i  per i lles de les estadístiques
relatives a sol·licituds de dependència.

Per tant, passam a debatre la Proposició no de llei RGE
núm. 4587/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la publicació mensual i per illes de les estadístiques
relatives a sol·licituds de dependència.

Per tant, donam la paraula per la seva defensa al Grup
Parlamentari Popular... a la Sra. Durán. Molt bé, té un torn de
cinc minuts, gràcies.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bones tardes a tots, Sr.
President, avui presentam una proposició no de llei que ens
agradaria que pogués ser aprovada per unanimitat, és el que
nosaltres esperam, el que nosaltres creim que és just perquè
tots els c iutadans de les Illes Balears, d’una manera fàcil,
entrant just a un portal que és el portal de la Direcció General
de Dependència, pugui saber el nombre de sol·licituds que hi
ha de manera mensual a totes les illes, també evidentment per
diferents poblacions, per tots els pobles de les Illes, el
nombre de sol·licituds que hi ha de dependència, les
sol·licituds tramitades, les sol·licituds que tenen dret a tenir
una paga de dependència, les sol·licituds que ja tenen un PIA
aprovat, és a dir que tenen un pla integral d’actuació damunt
cadascuna i les que queden pendents.

És a dir, és una manera de poder tenir un control, no just de
la demanda que hi ha del Servei de Dependència, sinó també de
les persones que estan esperant aquesta tramitació de la
dependència, vostès saben que evidentment crea molta angoixa
tenir un familiar, que tens a ca teva, que requereix una cura
especial, que requereix tenir una sèrie de persones que
estiguin pendent d’ell les vint-i-quatre hores del dia, i crea
molta d’angoixa que passin quatre, sis, set, vuit i fins a un any
perquè tenguin declarada al final la dependència i cobrin.

Nosaltres el que volem és que hi hagi màxima
transparència -màxima transparència-, com li vaig dir també en
la compareixença de la Sra. Consellera Fina Santiago, no
entenem de cap de les maneres per què de manera sempre
sistemàtica cada mes es publicava aquesta estadística que jo li
deia abans al portal de dependència de la Direcció General de
Dependència, és a dir, tu anaves a la Conselleria d’Afers
Socials i a la Direcció General de Dependència dins el Portal
de Dependència tenies la part d’estadístiques. Bé, idò a partir
del juliol del 2018 deixen de publicar-se, podem trobar les del
2016, del 2017, del 2018, del 2015..., però a partir del 2018
no tenim cap dada.

Jo m’adon d’aquest tema tot d’una que entro a ser la
portaveu d’Afers Socials pel Partit Popular, començ a cercar
les estadístiques per saber quina era la llista d’espera que
teníem, després vaig veure que va sortir damunt el diari una
informació que havia augmentat la llista d’espera a les Illes
Balears i no ho vaig poder comprovar, no vaig poder tenir
accés a aquest tipus d’informació. 

Ho cerc d’una manera, ho cerc de l’altra, perquè a
vegades... dic, tal vegada no ho hauré fet bé i ara tal vegada ho
deuen publicar en una altra banda, començ a cercar, a fer una
recerca activa per tota la pàgina web i sí que és veritat que al
final trob unes dades, a una direcció general on hi ha totes les
dades de la conselleria, però només tenim les dades de les
persones que cobren mes a mes la dependència i les tenim per
graus, les que cobren grau 1, grau 2, grau (...), però no és
l’estadística que es feia. 

A més, l’altra estadística on teníem totes les dades o d’on
podíem saber si hi ha llista d’espera o no, si aquesta puja,
augmenta, baixa... i on la teníem, estava molt ben feta perquè,
apart de per illes, també ho teníem per totes les poblacions,
per tots els pobles i teníem... idò, una sèrie de gràfics
mitjançant unes columnes o mitjançant un cajetín com de
manera molt gràfica tot d’una sabies cada mes quant
augmentava i quant disminuïa la llista d’espera de dependència.

Vaig dir: “bé, idò miraré de telefonar a la Direcció General
de Dependència”, hi vaig telefonar fins que vaig arribar a parlar
amb un funcionari que era la persona que duia la part
d’estadístiques, i aquest funcionari, jo sense dir-li qui era, em
va confirmar que és veritat, que no es publicaven, que aquests
tipus d’estadístiques s’havien deixat de fer.

L’altra dia a la consellera li vaig demanar el per què i ella
em va dir que bé, que si ho volia cercar a través de les
estadístiques de l’IMSERSO ho podia arribar a saber.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904281
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905460
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904567


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 4 / 19 de setembre de 2019 65

Evidentment que jo també havia anat a l’IMSERSO. Ella va dir
que l’excusa... que va posar per deixar-se de publicar és perquè
moltes vegades les xifres que donava l’IMSERSO no
coincidien amb les que ells tenien aquí a les Illes Balears.

Jo crec que això s’ha de depurar. Vull dir, hem de saber
quines són les xifres bones, però no hem de deixar de
publicar-les perquè a més era un servei que s’havia fet sempre
de manera sistemàtica i ara no s’entén que no es faci.

En aquest cas, jo som la portaveu de Serveis Socials i tots
els meus altres companys que estam aquí, que són diputats,
podem tenir accés a aquesta documentació, de fet, jo al mes
de juliol la vaig demanar. Jo he demanat totes aquestes
estadístiques d’agost, setembre, octubre... des del 2018 fins
al juliol del 2019.

Nosaltres hi tenim accés, però el ciutadà del carrer, el que
està esperant per saber quan li  tocarà la dependència a la mare
o a un padrí, li ha de poder ser molt més fàcil, fins i  to t ja
després d’aquesta proposició no de llei hem pensat demanar
que al portal de transparència que té el Govern de les Illes
Balears, que té un portal que varen vendre amb molt d’orgull,
que ha de tenir un portal de les Illes Balears....

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, se li han esgotat els cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

S’ha esgotat el meu temps, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula ara la representant del Grup
Parlamentari Unides Podem, per cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bona tarda, gràcies, Sr. President. Diputats, el dret d’accés
a la informació és el dret que té tota persona a sol·licitar i
rebre informació d’entitats públiques, així com d’entitats
privades en la mesura en què aquestes exerceixen funcions
públiques. En una veritable democràcia només és possible una
autèntica participació per part del ciutadà i si aquesta pot
accedir en igualtat de condicions a tota mena d’informació que
es trobi en poder de qualsevol autoritat pública o qualsevol
entitat privada que realitzi les funcions públiques.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
que fa el Partit Popular, encara que agraïm l’esforç que ha fet
en aquest cas la conselleria amb l’actualització de les dades
que demana la PNL del Partit Popular, d’acord? Ja està,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GUARDIOLA:

Gràcies, president. Nosaltres quan es presenta un text on
es parla de millorar la informació que han de prestar els
serveis públics en qualsevol àmbit, dependència, serveis
socials, educació, habitatge i sobretot el grau d’estat d’un
servei indispensable i que té una llista d’espera important, no
podem fer altra cosa que donar-hi suport, la presenti qui la
presenti, sobretot en un context com entenc jo que està
redactada en constructiu. Per tant, manifestam el nostre suport
a la proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Popular.

Per altra banda, sí és cert que a la consellera l’altre dia,
crec que en la seva compareixença d’objectius, se li va
demanar exactament això, no sé si específicament se li va
presentar... se li va demanar que s’actualitzés o un poc en la
línia d’aquesta PNL, però el cert és que em va semblar que la
consellera, no tenc ara mateix la transcripció del Diari de
Sessions, però em fa donar la sensació que la consellera va dir
que aquesta... hi havia una altra..., és a dir, que no era necessari
donar aquesta informació des de... o el motiu de per què en un
any no estava operativa aquesta informació a la plana... en
aquest servidor o en aquesta plataforma perquè feia ús, si no
m’equivoc, de l’INSS, és a dir, d’una... diguéssim de
l’IMSERSO, això mateix, de l’IMSERSO.

Nosaltres trobam que això és...,  la gestió la dur la
comunitat autònoma, la tramitació  la dur la comunitat
autònoma i els serveis públics d’aquesta comunitat..., per tant,
entenem que ha de ser... o ha de ser... actualitzat i disponible
aquest servei.

Per tant, sí donarem suport tal i com està redactada i
proposada a aquesta proposició no de llei per instar el Govern
al fet que sigui operatiu i actualitzat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ve el torn ara de MÉS per Mallorca i per
tant, actuo jo també en representació del grup, per tant, em
toca davallar i tornar pujar, no és així?

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Ensenyat

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, crec que en el
fons de la qüestió estam tots d’acord, no és així? Crec que és
una qüestió que tant per fer-ne el seguiment com per bé que
els ciutadans puguin fer aquest seguiment, a més en un tema
que és complex, que és espinós, que moltes vegades afecta
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situacions personals que són complexes, no?, per tot el que
comporten, evidentment hi estam d’acord. 

Crec que quan va comparèixer la presidenta ja via pregunta
se li va formular quins problemes hi havia, crec que ella fins
i tot ja va contestar que hi havia uns problemes respecte de
creuar la informació que venia per part d’IMSERSO amb la
informació que tenien des de la Direcció General de
Dependència i que això havia generat tota una sèrie de
problemes, però que en tot cas sí que s'havia publicat a la
pàgina de la Direcció General de Dependència crec que era...,
perdó d’Estadística de la comunitat autònoma, amb la qual
cosa tampoc no és el més oportú perquè, com deia vostè
abans, això un ciutadà ho ha de tenir bo de fer, el cercar-ho, i
no ha de remenar tota la documentació de la comunitat
autònoma, a més especialment en qüestions d’estadística que
moltes vegades són enrevessades.

Crec que en tot cas la informació a dia d’avui ja està
penjada, és a dir, que... si són ràpids abans que s’aprovi la
moció ja s’ha complit; està aprovada segons em diuen, a més
a la pàgina de la comunitat autònoma. Per tant, per part nostra
no hi ha cap problema a donar suport a la moció perquè
entenem que tots hi estam d’acord i per tant, l’important és
que es faci.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula ara la Sra. Ribas per part de
VOX-Actua.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, Sr. President. Nosotros no podemos más que
apoyar por supuesto esta iniciativa del Grupo Popular, de
hecho nos ha llamado mucho la atención sabiendo que este
gobierno siempre ha estado muy... ha tenido en la boca la
palabra transparencia, ya en su momento en la anterior
legislatura... una conselleria de Transparencia, hoy por hoy
tenemos una Dirección General de Transparencia, nos causa
pues bastante asombro que precisamente unos datos así tan
sensibles pues no estuvieran publicados.

Por tanto, consideramos que por supuesto se tiene que
apoyar esta iniciativa y esperamos que ojalá sea por
unanimidad.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Mixt no hi ha
ningú, no és veritat? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó, que m’he botat El Pi? Sra. Pons, mil disculpes. Té
la paraula la Sra. Pons per part d’El Pi.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Bé, nosaltres també hi estam
absolutament d’acord, si ja està penjat ho celebram. Nosaltres
també ho hem mirat i no ho vàrem veure dies enrere, però bé,
en qualsevol cas tot allò que siguin serveis socials, hi estam a
favor, ja li ho vàrem dir a la consellera Fina Santiago al seu
moment. 

Sempre donarem suport a tot allò que millori la qualitat de
vida de les persones que més ho necessiten. I, en qualsevol
cas, efectivament també estam a favor d’aquesta transparència
així que per suposat donaríem suport a aquesta proposta del
Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sr. President. Diputats i diputades, és evident que aquest
exercici si es feia abans del juliol del 2018 i s’ha deixat de fer
no respon a una manca de voluntat política o transparència,
també com alguns grups volen demostrar. De fet, la consellera
Santiago en el si de la seva compareixença ja ens va explicar
que hi havia hagut dificultats en el tema del creuament de les
dades de la conselleria amb les de l’IMSERSO.

En qualsevol cas, sí que és cert que també ens va dir que a
la pàgina d’estadística sí que es trobava tot allò que feia
referència en l’àmbit de Balears.

De fet, a dia d’avui aquestes dades ja han estat publicades
a la pàgina corresponent de Dependència, tal i com sol·licitava
la portaveu del Partit Popular que va fer la petició en aquella
mateixa compareixença.

No obstant això, pensam que aquesta informació és útil i
és necessària tant per a la ciutadania com també per als grups
parlamentaris i donarem suport a aquesta PNL en els termes
establerts.

Ara sí que permeteu-me que també faci una sèrie de
reflexions en matèria de dependència, ja que avui el debat és
aquest. Tant de bo els problemes relatius a l’aplicació de la
Llei de dependència fossin com aquest perquè creim que
també és important posar en valor la tasca que s’ha anat fent
des de 2015 en aquesta matèria. 

És evident que sempre tot és millorable, però no hi ha punt
de comparació quant a la reactivació d’aquest dret de la
ciutadania en relació amb la legislatura del Sr. Bauzá.
Evidentment... no tendria molt a publicar, no?, perquè
evidentment la gestió que es feia en aquell moment era poca.

Però dit això, vull recordar, no sé què provoca tanta rialla
a la portaveu del Partit Popular, però és notori quant a gestió
que passarem de zero places noves residencials a 645, s’han
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posat en marxa nous equipaments, millores en aquests
equipaments, s’ha augmentat el nombre de persones
treballadores i també valoradores, també s’ha duit a terme una
major concertació de places. 

Per tant, per concloure la meva intervenció vull reiterar el
nostre suport a aquesta PNL i evidentment vull dir que no
acceptarem cap lliçó en matèria del que és la gestió de
dependència per part de cap grup parlamentari, en aquest cas
del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. El grup proposant té ara
cinc minuts per tancar el debat, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. I gràcies a tots els partits polítics
que donen suport, que són tots, que... i estic contenta que
s’aprovi per unanimitat.

Miri, jo ara acab la meva intervenció, no he donat cap lliçó
ni una, he fet una intervenció crec... en un sentit positiu, he
anat molt alerta de fer cap ferida i he defensat els drets no
d’aquests diputats, perquè aquests diputats si la demanam, la
informació, la podem obtenir, nosaltres l’havíem demanat. 

Per cert, l’he demanada fa més d’un mes i encara no me
l’han enviada, també és veritat, això sí que és ben cert, vull
dir..., de transparència no crec que puguin estar molt
orgullosos, però, de veritat, estic contenta, primer que s’hagi
aprovat i segon que avui abans d’aquesta compareixença, abans
d’aquesta PNL, abans d’aquesta comissió ja em diguin que està
publicat.

El que deia la consellera..., just per aclarir-ho perquè hi ha
un tema que no és cert, just per aclarir-ho, quan va venir la
conselleria, jo li vaig comentar que havíem presentat aquesta
proposta, el que es publicava, que jo també ho tenia, ho tenia
imprès, no tenia res a veure amb el que es publicava fins a
l’any 2018, no tenia res a veure, no hi havia manera de poder
saber la llista d’espera. No hi havia manera.

I, de fet, és el que jo li vaig dir, que no només ens aturarem
aquí. El Govern, com deia abans, té un portal de transparència,
té una pàgina web de transparència i a part de la transparència
de tot e l Govern té una transparència per àrees i hi ha un
apartat per a educació, hi ha un apartat per a salut i hi ha un
apartat per a medi ambient. Nosaltres demanarem que en
aquest portal de transparència hi hagi també una pipella per
àrea d’afers socials. 

Creim que no és just la dependència, sinó també hem de
tenir totes les dades de manera fàcil perquè el primer que s’ha
de fer en transparència és facilitar-ne l’accés. Si tenim
qualsevol dada a una pàgina web i no és molt bo de fer trobar-
la no és transparent i, de fet, ho sabem en tots els indicadors
de transparència internacional que el primer que et diuen: que
ha de ser molt fàcil trobar-ho.

En tot cas, contenta que el Govern hagi accedit a la
publicació d’aquestes estadístiques que feia un any que no es
feien i a més d’aquesta manera i contenta del suport de tots els
partits polítics.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Durán. Crec que podem donar, per tant,
aprovada la proposició no de llei per unanimitat, no és així?

Molt bé, idò queda aprovada per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió. 

Moltes gràcies a totes i a tots.
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