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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió de la
Comissió d'Assumptes Socials.

Deman, en primer lloc, si hi ha qualque substitució.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, Antoni Pascual per Josep Ramon Balanzat.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Avel•lí Casasnovas substitueix Carlota Alberola.

EL SR. ROVIRA DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència
per tal d'explicar les accions de govern que pensa dur a terme
(RGE núm. 4000/96).

LA SRA. PRESIDENTA:

Com vàrem anunciar a la sessió, d'ahir, en primer lloc
intervendrà l'Hble. Sra. Consellera de Presidència per tal
d'explicar les accions de Govern que pensa dur a terme en relació
amb les direccions generals d'Acció Social, Joventut i Família,
que varen quedar adscrites a l'esmentada conselleria. Té la
paraula l'Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.  Tal
com vàrem quedar a la darrera Junta de Portaveus, atesa la
diversitat de funcions que té la Conselleria de Presidència, ahir
vaig comparèixer davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
per informar sobre els assumptes relatius a les direccions general
de Patrimoni, de Tecnologies de la Informació i Comunicació i
la Secretaria General Tècnica, que va assumir les funcions que
antigament duia la Vicepresidència i les funcions que han quedat
en el si de Presidència. Les altres direccions generals que
quedaven, la Direcció General de Joventut i Família i la Direcció
General d'Acció Social, vàrem pensar oportú que es poguessin
debatre i de les quals fer l'exposició davant la Comissió
d'Assumptes Socials, atès que era la més adient per poder
entendre d'aquests temes. Dit això, començaríem, idò, amb
aquesta part de la Conselleria de Presidència, i començaríem, si
els pareix bé, per la política en matèria de joventut.

La Direcció General de Joventut i Família, en tenc aquí el
director general i ens acompanya el gerent de l'ISBJ, té dos grans
departaments: el Servei de joventut i el departament de la
gerència de l'ISBJ, que tenen una sèrie de funcions importants,
com són la coordinació i  instal•lació, l'activitat i l'àrea de
família, dins el que seria el Departament de joventut, i dins
l'IBSJ tot el tema d'oficines d'informació juvenil, àrees de Ràdio
Jove, gestió directa d'instal•lacions, àrea del carnet jove i l'àrea
de gestió interna.

Vejam quins són els objectius que ens hem marcat en
matèria de joventut, objectius concrets i orientacions
bàsiques de la Direcció General de Joventut per a aquesta legislatura.

Diríem que hi tenim tes eixos bàsics: Un primer seria la
potenciació de l'associacionisme juvenil com a escola de
formació i de servei a la societat de les Illes Balears. Un
segon eix bàsic seria facilitar vies i motivacions per a la
participació dels joves no associats, aquells que no estiguin
immersos dins una associació. I practicar una política que
assumeixi i atengui la globalitat de la situació  juvenil i que
suposi una actuació globalitzada per part del Govern.

El primer objectiu seria un compromís de servei cap al
món associatiu, idò, en oferir un ampli catàleg d'informació
als joves. Es tracta de qualque manera que pugin tenir un
protagonisme dins la societat i que es pugui prevenir
qualsevol forma de marginació.

També hi tendríem com a objectiu debatre i reflexionar
sobre el món dels joves mitjançant plataformes de diàleg i
de reflexió i d'intercanvi d'opinions, que puguin ser una
bona base per elaborar polítiques de joventut i per orientar
sobre les actuacions de les associacions el dia de demà.

Un altre dels objectius seria assegurar la presència i la
dinamització juvenil a les Illes. En aquest sentit, l'aspiració
del Govern balear seria arribar a tots els joves, siguin els
que siguin, visquin on visquin, i només serem capaços
d'aconseguir això intentant implicar-hi totes les
administracions (ajuntaments, consells insulars) i, sobretot,
sempre les administracions que siguin més a prop dels
joves.

Un altre objectiu seria la formació, ocupació i creació
d'empreses. En aquest sentit, diríem que un dels reptes
fonamentals de l'etapa juvenil és formar-se
professionalment per tal de poder desenvolupar un treball i
ser independent, la qual cosa li facilitat de qualque manera
l'autonomia i la inserció social. En aquest sentit, volem dur
a terme una acció de promoció de tot allò que representi
entre els joves un al•licient per a la formació, per a
l'autoocupació i per a la creació d'empreses.

Un altre dels objectius que ens hem marcat en aquesta
nova estructura de la direcció general serà el camp de la
salut i la prevenció, la salut com un dels eixos prioritaris de
tot individu i de tota societat. En aquest sentit, afrontarem
una acció específica adreçada a la prevenció que afecta tant
el tema de drogues i altres temes en el camp juvenil, atès
que aquest col•lectiu és especialment susceptible de ser
afectat per problemàtiques concretes i, per tant, haurem
d'intervenir també en tota l'àrea educativa i la part sanitària
d'una forma efectiva, a fi de poder fer la labor de prevenció.
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Com veuen, a base de dir objectius, veurem que la matèria de
joventut es converteix en una matèria interdepartamental, en el
sentit que la direcció general assumeix la política de joventut,
però hi haurà d'estar implicat tot el Govern, en les polítiques de
joventut perquè tots i cada un dels departaments hauran de
contemplar, igual que hauran de contemplar polítiques d'igualtat
d'oprtunitats per a les dones, polítiques per als joves.

Un altre dels objectius serà fer feina en el tema del medi
ambient, perquè necessitam un canvi urgent i profund en la
relació entre l'home i el medi ambient; necessitam inculcar-los
això des de joves. Aquest canvi, per tant, comportarà la
modificació tant del fil del desenvolupament com d'hàbits i
actituds personals, i en concret, en aquest camp, ens proposarem
engegar una àmplia educació educativa conjuntament amb els
grups a aquest efecte i entitat que, partint del coneixement del
medi natural, del medi ambient i de la consciència de la fragilitat
del seu equilibri, convidin a modificar actituds i hàbits personals
i col•lectius.

Un altre dels objectius que ens marcarem serà, que ja els
venim desenvolupant des de fa molt de temps, el dels serveis i
activitats per a joves. Aquí hi hauria una amplia oferta de
serveis; recordem, sinó, els camps de treball, les activitats
juvenils, els campaments juvenils, serveis juvenils, residències
d'estudiants, punts d'informació juvenil, etc.. Després, si de cas,
hi entrarem més de ple.

Es tracta de fer una oferta ampliada i variada, plantejada en
funció dels joves i emmarcada dins la voluntat d'oferir el
protagonisme i la participació juvenil, procurant evitar qualsevol
forma de marginació.

Per a aquest tema haurem de posar en marxa tota una sèrie de
mecanismes per analitzar bé la realitat juvenil actual i, com a
conseqüència, redefinir el catàleg dels serveis oferts als joves.
Serà absolutament necessària una coordinació entre totes les
institucions perquè la informació arribi a temps i perquè els
serveis es pugin donar d'una manera ordenada.

En darrer lloc, com a objectiu general, ens plantejaríem
marcar unes actituds i uns valors dins la joventut, allò que
definiríem com una identitat nacional del poble de les Illes
Balears. Hauríem d'aprofundir en el debat dels valors que
orienten la nostra societat i enfortir les actituds socialment
compromeses de servei de tants i tants de joves i entitats
juvenils, diríem  que enfortir aquests valors seria una actitud
prioritària del Govern. Aquí podríem dir que hauríem de reforçar
la consciència d'uns valors culturals i una identitat col•lectiva
com a poble, que la tenim ben definida, i que haurem de fer
moltes accions perquè sigui més ferma dins el col•lectiu de
joves.

Explicaríem un poquet que la direcció general, per poder
dur a terme això, té una sèrie d'instal•lacions juvenils que en
aquest moment gestiona l'Institut balear de serveis a la
joventut, que són l'alberg Playa de Palma, a Alcúdia,
campament d'Alcúdia, Biniparratx, Cala Jondal, Torre des
Ganxo, Lloret i Es Torretó.

Com saben, tenim el compromís d'extingir l'empresa
pública Institut balear de serveis a la joventut dia 31 de
desembre d'aquest any, estam fent feina en aquesta feina
d'extingir aquesta empresa pública. És prioritat per a
aquesta extinció conservar els drets i els deures, protegir els
drets i els deures, com no seria d'altra manera, de tots i cada
un dels treballadors, i fem feina també perquè totes i cada
una de les activitats que duia a terme aquesta empresa
pública quedin subsumides dins la direcció general, de tal
manera que l'extinció d'una empresa pública representi una
minva de despesa pública, en volen un major control per
part de les institucions a través de la direcció general, però
que no representi en cap cas una minva d'activitats cap als
joves.

Hi tenim l'àrea de coordinació, aquesta àrea de
coordinació és la que s'encarrega de qualque manera de tots
els temes d'ocupació juvenil juntament amb el Consell de la
joventut, de les guies, i coordina d'alguna manera la
Comissió interdepartamental de joventut. Aquesta comissió
integra tots els membres de distintes conselleries, és
importantíssima pel que hem dit abans de fer polítiques
generals integrades dins cada una de les conselleries,
tramita també el tema dels objectors de consciència, és
present en les reunions de l'Ibavi, on en som com a
membres, i coordinarà també, en el pacte que presentarà el
conseller de Treball i Formació, que tengui el pacte por el
empleo, que serà un dels programes importants d'aquest
Govern, tengui present aquest pacte por el empleo o
col•lectius que tenen dificultats per incorporar-se al mercat
de treball, com és el col•lectiu dels joves, i que té una
contemplació especial en aquest pacte; també aquest
servei... Tenim els punts d'inforamció juvenil, en aquest
moment en tenim 32 oficines, hi ha un esperit i un ànim de
poder implantar oficines a tots i cada un dels municipis,
amb convenis diversos amb els ajuntaments, i a totes i cada
una de les illes, perquè és la manera que le jove tengui un
accés a tot el que significa l'abast de la societat, un jove
informat és un jove que té més possibilitats d'independència,
més possibilitats de no caure en una marginació.

Ens marcarem, en relació amb aquesta legislatura, una
prioritat o unes prioritats en aquells nuclis de població on hi
hagi més manca quant a informació juvenil.

Diré també que tenim el Departament de publicacions,
distints cursets que fem amb la Universitat de les Illes
Balears.
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Detectam que no s'ha fet mai un estudi psicològic del jove, de
quina és la realitat del jove en aquestes illes. En qualsevol cas,
les dades que en tenim manquen de poder veure i fer un estudi
exacte de quina és la realitat. Per tant, ens comprometem a fer
aquest estudi psicològic, de quines serien les necessitats del jove,
per finalitzar amb un pla del jove, un pla que marcaria unes
actuacions concretes en relació amb l'estudi que s'hagués fet
sobre el món juvenil.

Tenim també, com hem dit, tot el tema d'activitats, camps de
treballs, propis i camps de treballs afectes a l'Injuve; recordem,
si no, el camp de treball a La Trapa amb el GOB o Menorca.

Tenim tot el tema d'escola de temps lliure i els programes de
joves a Europa i tot el programa del carnet jove. (...) jove té una
vigència fins l'any 97 i el renovarem segurament amb una nova
estructura però amb els mateixos objectius.

I he de donar compte a aquest parlament, un cop tenguem
enllestit allò que serà el decret de dissolució de l'Institut balear
de serveis a la joventut, volem que vagi abans al Consell
Consultiu i que passi tots els entrebancs jurídics necessaris,
perquè pensam que és un decret importantíssim perquè afectarà
tot un col•lectiu, de quina manera s'hja plantejat aquesta
dissolució, amb quines condicions i com volem dur a terme
després la inserció d'aquestes activitats a través de la Direcció
General de Joventut.

Passaríem ara al Departament de la política en matèria de
família. En aquest sentit he de dir que és un departament de molt
recent creació i que hem d'estructurar d'alguna manera, l'hem de
fer créixer, és molt jove, té aproximadament dos anys, i
diguéssim que el que volem fer amb aquest departament és
avançar cap a uns fins generals que serien promoure el
desenvolupament integral de les persones i de la comunitat a
nivell familiar, construir una societat, en definitiva, més justa i
més cohesionada, respondre al repte de fer una comunitat
autònoma on la llibertat i la solidaritat siguin els valors
permanents de la convivència i del progrés social i implicar tota
la societat en aquesta labor permanent de fer política de família;
com a objectius concrets, promoure una política integral de
família i cercar autonomia i capacitat a l'hora de donar resposta
a la família; en aquest sentit hi hauria una preocupació important
sobre el tema de l'habitatge i també hi hauria implicacions aquí,
com en el tema dels joves, de totes les conselleries perquè es
pogués fer front a aquests reptes. En definitiva, enfortir les
famílies, millorar la seva qualitat de vida i incrementar el seu pes
específic dins la societat.

Evidentment, el departament s'adreçarà a totes les famílies i
serà un projecte al qual es puguin acollir sobretot aquelles
famílies amb més dificultats, pensem ara en el cas de famílies
monoparentals.

Objectius; com he dit, seria el primer objectiu d'habitatge i
família, intentar fer una referència al Pla d'habitatge de les Illes
Balears, que pogués donar una resposta seriosa i actual als
problemes que presenta l'habitatge, pel tema de famílies, haurem
de tenir aquí..., fer tota la feina que puguem dins el tema de
promoció pública d'habitatges, que constituirà l'eina bàsica per
satisfer les necessitats de la població. També haurem de fer
molta feina en el camp del pacte por el empleo per aconseguir un
objectiu fonamental, que és el treball.

Pensam que la incorporació de la dona al mercat de
treball ha estat una reivindicació i una necessitat. S'ha fet
extensiva. Això comporta que els dos membres de la família
tenen responsabilitats familiars i responsabilitats fora de la
llar. Això ens obligarà a fer polítiques perquè es puguin
compatibilitzar aquestes feines i, per tant, polítiques que
condueixin a un repartiment equitatiu de la responsabilitat
familiar a base de canviar estructura social. Aquí anirem
coordinats, com no, amb la Comissió interdepartamental de
la dona, per tal que això pugui ser possible. I després
contemplarem tots els temes del que serien les
responsabilitats familiars, atès que entenem que la
responsabilitat familiar és permanent per a les persones que
integren una família, com una responsabilitat envers la
pròpia família, és una responsabilitat que esdevé cap a la
societat i cap al país on es desenvolupa. Per tant, intentarem
de qualque manera potenciar el protagonisme de la família
dins la societat a través de l'educació, a través de la cultura
i a través de la salut, on hauran de col•laborar d'una manera
molt directa aquestes tres conselleries perquè es puguin
aconseguir els objectius bàsics en relació amb aquest tema.

També haurem de contemplar famílies específiques i
realitats socioeconòmiques específiques, com poden ser
famílies rurals ambdós membres de les quals fan feina en el
camp i, per tant, són famílies on hi ha no tan sols una
implicació familiar, sinó que al mateix temps s'ha traspassat
un ofici. Per tant, també hi ha unes implicacions
professionals. En aquest cas, aquest tipus de família va més
enllà del que són unes relacions purament humanes i, per
tant, haurem de contemplar també aquests casos.

En aquest sentit, he de dir que tenim el programa,
després el veurem en els temes d'acció social de primera
infància, que contempla aquest tipus de problemàtica
familiar. Per tant, és un programa que s'ha dut a terme a
Menorca amb molt d'èxit; és un exemple que haurem de
veure a l'hora de contemplar aquestes realitats
socioeconòmiques específiques i fer feina també amb els
departaments d'acció social en el tema de tercera edat i amb
els departaments de joventut per al tema de la família i la
responsabilitat intergeneracional, per intentar fer allò que
dèiem d'intentar que la gent gran pugui participar en
l'experiència que pot aportar d'una manera ferma a tots el
nucli familiar i que es pugui aconseguir, d'alguna manera,
que el paper de padrí  es converteixi en un paper fonamental
que determini en una gran mesura la seva relació amb la
família, cosa que contribuirà, sense dubte, a una major salut
i a una prevenció de moltes malalties cap a la gent gran.
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No podria acabar aquest apartat sense reafirmar famílies en
situació de risc social. Aquí haurem de fer tota una sèrie
d'iniciatives per donar suport a aquestes famílies en situació de
risc, i una labor de prevenció per intentar evitar aquests tipus de
riscs. En aquest sentit, també es col•laborarà amb altres
departaments del Govern que fan feina amb aquests tipus de
famílies, en situació de desestructuració o de risc social, hi
haurem de compaginar la labor preventiva amb la labor
educativa.

Volem fer una difusió dels drets civils de les nostres Illes
Balears cap al tema de família perquè es tengui consciència que
tenim unes característiques pròpies aquí, a les Illes Balears, en
relació amb  aquest tema. Es farà en col•laboració amb altres
departaments i, sobretot, he de recalcar una vegada més que
haurem de fer unes polítiques integrals interdepartamentals, no
tan sols dins el Govern, sinó amb altres administracions, i que
haurem de cooperar amb estaments socials, com pugin ser
l'Església, els mitjans de comunicació, sindicats, patronals,
cambres, etc., organitzacions de voluntariat, perquè aquest
programa ambiciós es pugui dur a terme.

Dit això en matèria  de família i joventut, passaríem a la
Direcció General d'Acció Social, que és la darrera de les
direccions generals que ens queda aquí per exposar. Faré en
principi una breu anàlisi de quins són els col•lectius que duim
per, després, veure quins reptes ens hem posat amb vista a aquest
any. Pensava en la Direcció General d'Acció Social, té per
objectiu principal l'aplicació de la Llei d'acció social de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la
planificació, ordenació i coordinació dels recursos socials i
assistencials existents a les nostres illes, evidentment en
col•laboració amb les altres administracions i entitats, tan
públiques com privades, que tenguin competència en les matèries
pròpies de la direcció general.

La població que nosaltres atenem des de la direcció general
és diversa, des de la població en general passant per minusvàlids
-després veurem col•lectiu per col•lectiu-, tercera edat, persones
majors, infància, marginació i minories ètniques. Amb
l'estructuració antiga, drogaaddicció estava dins el marc
d'aquesta direcció general, drogaaddicció ara no està dins la
Direcció General d'Acció Social, sinó que està dins la
Conselleria de Sanitat, cosa que no vol dir que no tenguem tot
tipus de reunions i comissions perquè puguem aportar la art
social tan important en tema de drogaaddicció, però la publicació
del tema de drogues és matèria del conseller de Sanitat, que
després (...) i la seva exposició. 

Els diré que tractarem ara col•lectiu per col•lectiu per veure
quins reptes ens hi hem marcat, però abans voldria explicar un
poquet els programes i els convenis de col•laboració que duim a
terme amb administracions i amb entitats sense fi de lucre.

Quant a convenis amb administracions, hi tenim el Pla
concertat de prestacions socials bàsiques a través de les
corporacions locals. És un pla que coneixen pràcticament
tots els diputats i diputades perquè afecta totes les
administracions (consells insulars, ajuntaments i el propi
ministeri). Aconseguim així desenvolupar tota una xarxa
social important a les nostres illes. També hi ha el Programa
nacional gitano, al qual després em referiré, dins el conveni
marc que hi ha amb el Ministeri d'Assumptes Socials. El
Programa de primera infància, al qual després també em
referiré. El Conveni d'informació de serveis socials i el Pla
gerontològic; pel que fa al Pla gerontològic, diré que va ser
retirat d'aquest parlament perquè se'n va presentar un pla
integral, però al qual mancava un calendari, unes
actuacions, en definitiva, faltava el pla estratègic d'aquest
Pla gerontològic; estam fent aquest pla estratègic, i em
compromet que entre gener i març de l'any que ve hi pugui
entrar aquest Pla gerontològic més el pla integral, pla
estratègic més pla integral, amb un calendari, uns
pressuposts i unes actuacions que marcarien allò que serien
els reptes en tercera edat, amb tota la tramitació posterior
que duria aquest pla, de debat en aquest parlament.

Quant als programes i convenis de col•laboració amb
entitats sense ànim de lucre, hi ha, com saben, l'aportació
que fem al centre Son Tugores, al consorci Aprop, consorci
important perquè soluciona un problema quant a
discapacitats físiques..., quant a profunds en aquesta
comunitat, també ens referirem a aquest col•lectiu; un
conveni de manteniment amb els centres de la UNAC,
importantíssima entitat que alberga en el seu si gran part
d'entitats que es preocupen pel tema de les discapacitats; un
conveni també amb el coordinador dels minusvàlids, i un
programa de distribució d'aliments amb la Creu Roja.

Quant a prestacions econòmiques, hi tenim i gestionam
totes les prestacions no contributives de jubilació i
d'invalidesa, les pensions del FAS i també les pròrrogues de
beques a minusvàlids atesos a centres especialitzats.    

HI tenim també una sèrie d'ajudes no periòdiques a
institucions sense ànim de lucre, i desenvolupam allò que va
establir el decret del dia 28 d'abril de l'any 88, pel qual es
creava el registre d'associacions, de centres, serveis i entitats
que desenvolupin activitats en el camp de l'acció social;
actualment s'ha convertit en el registre d'entitats d'acció
social, i que s'ha integrat i que, en diguéssim, es coordina
amb el departament que ahir vaig explicar a la Comissió
d'Assumptes Institucionals, general d'associacions. Hi tenim
un registre específic d'entitats per a acció social, però que va
coordinat amb el departament que va ser transferit per
Delegació de Govern de registre d'associacions.
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Diré que hi ha quatre centres propis, que són el menjador de
transeünts; tres guarderies, una a Maó, una Ciutadella i una a
Palma, evidentment el desig del Govern seria que cap d'aquestes
instal•lacions estigués en mans del Govern. Hem entrat en
negociacions amb l'Ajuntament de Palma perquè es pugui
transferir el menjador de transeünts a l'ajuntament; pareix que hi
ha distintes doctrines per les quals es pensa que hauria de passar,
aquesta transferència, per la via del consell insular abans d'anar
a l'ajuntament; en qualsevol cas, estam estudiant la via que
pogués anar directament a l'ajuntament perquè fos una realitat,
en el sentit que la major part dels usuaris d'aquest servei són de
Palma; mirarem de quina manera jurídica ho podem estructurar.
I quant ales guarderies, com saben, les de Menorca varen ser
rebutjades en la darrera transferència, mirarem de quina manera
pot ser una realitat en aquesta legislatura la transferència
d'aquestes guarderies, socials i laborals, que haurien d'estar en
mans dels consells insulars, i també el mateix en relació amb la
guarderia infantil Verge de la Salut.

Passaríem ara a veure col•lectiu per col•lectiu, quins són un
poquet els reptes que ens marcam pel que fa a aquesta
legislatura.

Començaríem pel tema de tercera edat, de la gent gran, mal
anomenada tercera edat. Els diré que quan s'aprovi el Pla
gerontològic, amb el pla estratègic i el pla integral, quan el
duguem a aquest parlament, tendrem ocasió de veure quins
reptes s'han marcat. Jo passaré un poquet per damunt d'aquest
tema, hi faré menció, però crec que serà un debat ric en aquest
parlament en mesos.

Quant a actuacions en matèria d'assistència primària,
intentarem una ubicació dels centres d'atenció primària. Hi ha
una proposta d'utilització conjunta dels centres de salut per als
serveis socials. Aquí tenim com a reptes l'elaboració d'un
programa marc d'atenció domiciliària, l'elaboració del
desenvolupament de la normativa reguladora dels serveis
d'assistència a domicili i, en definitiva, que hi hagi aquesta
ubicació de centres d'atenció primària, que es puguin dur a terme
totes les actuacions en aquest tema.

Quant als centres de dia, com saben, el Govern va impulsar
allò que es coneixia per Pla 10, i el Pla 10 era un pla ambiciós
que consistia en fer un poquet una elaboració del mapa dels
centres de dia que necessitam a les nostres illes per poder donar
cobertura a tota aquesta problemàtica. En aquest sentit, es farà
també un estudi de quins centres queden per fer, en quins
terminis i de quina manera es faran. En qualsevol cas, també el
director general els podrà donar compte, si així ho demanen, de
la situació actual en què es troben i de les peticions que hi ha en
relació amb aquest Pla 10 i les peticions de centres de dia que hi
ha per part de distints ajuntaments.

Quant a orientacions quant a la institucionalització, el pla
contempla la situació idònia d'una societat que pugui assumir el
compromís tant d'assistir com no de no assistir en relació amb la
gent gran, evidentment marca la situació òptima a què haurà de
tendir aquest Govern, cosa que, evidentment, no són
compromisos quant a residències que es puguin fer únicament en
tres anys, sinó que són a llarg termini, però sí que es donaran...
Intentarem des de la direcció general i des del Govern donar
compliment a tot allò que puguem quant a aquests reptes que ens
marcarem.

Quant a les transferències de l'Inserso, el tema d'assistits
amb el recurs de la Bonanova, el recurs de Felanitx i
l'ampliació que hi hauria a Manacor i a Inca, les residències
de Manacor i d'Inca, creim que seria la situació òptima. Ens
comprometem en aquests tres anys a donar sortida al tema
de Felanitx, a reconsiderar el tema de la Bonanova, que serà
fruit d'un estudi de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria
de Presidència. D'aquesta manera hi hauríem pal•liat gran
part dels problemes quant a assistits.

Evidentment, el pla contempla tot el tema del que seria
la projecció social de la gent gran, el manteniment de
programes, molt ben encaminats ja per part del Consell
Insular de Mallorca quant a gimnàstica, recuperació d'oficis,
recuperació de tradicions, continuarem col•laborant en
aquests programes i crec que va ser un encert posar-los en
marxa perquè donaven una projecció social activa al
col•lectiu de gent gran. Continuarem amb els programes,
evidentment d'informació quant a recursos, quant a dret i
quant a programes. S'hauran de fer accions quant a la
preparació per a la jubilació, quant a l'educacio i promoció
per a la salut, animació sociocultural i sobretot cooperació
interterritorial nacional, que és un departament que he
explicat abans quan parlàvem de família.

Hi haurà també un apartat dedicat a aquest pla quant a
avaluació, formació i investigació. formació per arribar a
l'envelliment, formació també per al professorat, formació
per a les famílies, formació per als professors, i evidentment
tot el que siguin estudis envers la gent gran quant al temes
sociològics, temes mèdics, psicològics, epidemiològics, de
detecció de necessitats, suport econòmic, etc., i una
avaluació sempre sobre quins han estat els objectius, quin
ha estat el compliment d'aquests objectius, avaluació sobre
els recursos i sobre l'aplicació del pla.

Passaríem ara al que seria... En qualsevol cas això serà
objecte d'un debat, perquè són objectius per als quals hi
haurà d'haver un calendari a través del pla estratègic, un
calendari i un pressupost, i crec que serà el moment en què
aquesta cambra podrà discutir amb mes dades si això es pot
complir, si s'hi poden fer aportacions per part de tots els
grups i arribar a un acord sobre aquest tema.

Anem al camp dels discapacitats. En el camp dels
discapacitats hi ha una sèrie de col•lectius psíquics i físics.
Diguéssim que les prioritats d'actuació seran intentar una
integració d'aquests col•lectius i que la nostra comunitat
pugui donar recursos a aquests col•lectius.
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Dins el camp dels psíquics hi ha tres col•lectius, un seria el
de discapacitats lleus i moderats, un altre seria el col•lectiu dels
discapacitats moderats amb trastorns caracterials i el darrer
col•lectiu seria el de discapacitats severes i profundes.

Ens hem plantejat aquí en el primer cas, en el del
discapacitats lleus i moderats, accions adreçades a aconseguir
una major integració social, que haurem de potenciar durant la
fase d'escolarització obligatòria, integració en aules
normalitzades juntament amb les aules de reforçament, i això és
una cosa que haurem de fer juntament amb programes
d'integrtació escolar del Ministeri d'Educació i Ciència. Una
vegada arribam a l'edat adulta, aquest col•lectiu s'haurà de
beneficiar de tota una sèrie de programes d'integració
sociolaboral que estan desenvolupats avui, actualment, per ONG,
per Administració central i per autonòmiques, i en aquest cas el
que proposarem és que hi hagi sempre a les ofertes d'ocupació de
les distintes administracions un tant per cent, com ja venim fent,
de places per a persones portadores de qualque tipus d'aquesta
discapacitat.

Si ara anam a les discapacitats moderades amb trastorns
caracterials, hi veurem que el que proposam és un recurs
residencial específic que, complementat amb els recursos
normalitzadors, pugui ser gestionat per ONG, sense afany de
lucre, seria com finançat amb recursos propis d'aquestes ONG,
la fundació ONCE i l'aportació del Govern de la Comunitat
Autònoma donaria resposta a aquest problema, és a dir, es
tractaria d'un cofinançament entre ONG, ONCE i Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per crear un recurs residencial
específics per a aquells discapacitats moderats amb  trastorns
caracterials. Pràcticament està enllestit aquest acord i, per tant,
serà un compromís d'aquesta legislatura, que això s'hi pugi dur
a terme.

Quant al tercer col•lectiu de discapacitats, que tenen
discapacitats severes i profundes, col•lectiu ja més difícil i més
problemàtic, les accions aniran adreçades d'una banda que
aquells que no necessitin recursos residencials, perquè es trobin
dins l'entorn familiar i necessitin únicament recursos de dia, i
d'una altra, a aquells que per les seves conductes diverses
necessiten d'una supervisió continuada i, per tant, necessitin ja
d'uns recurs residencial. En aquest sentit tenim diversos
objectius; en primer lloc, els pisos tutelats d'integració, que
haurien d'estar a prop de la residència dels assistits i que es
complementi amb activitats de dia, però aquí el repte també
d'aquest Govern i d'aqueta conselleria serà fer residències
específiques, en aquest cas, en primer lloc, podríem
complementar i descongestinar el centre de Son Tugores perquè,
com saben, el centre de Son Tugores té avui una llista d'espera
d'unes setanta persones, pensam que això es podrà
descongestionar amb les transferències de l'Inserso, atès que
vàrem signar un annex pel qual se'ns donaven 163 milions al
llarg de set anys que podrien fer minvar la llista d'espera en deu
places cada any, de tal manera que s'aniria rebaixant aquesta
llista d'espera, però, a més a més, ens proposam una habilitació,
una primera fase d'habilitació i ocupació del centre ubicat a Ses
Garrigues d'Amunt; com saben el centre Ses Garrigues d'Amunt
d'Inca va ser un centre que (...) un recurs que es va programa en
principi per a drogaaddicció, hem fet un estudi, evidentment de
l'estudi es deriva, fet per la direcció general, i fetes tota una sèrie
de consultes en el camp d'acció social, que és prioritari, és una
necessitat, poder donar sortida a aquestes discapacitats en llista
d'espera, que no hi ha aquesta problemàtica tan greu en llista
d'espera per drogaaddicció, que hi ha els recursos de la
Comunitat, i, per tant, faríem a Ses Garrigues d'Amunt una
habilitació i una ocupació del centre, on hi hauria un recurs
residencial i al mateix temps un centre de dia, es podria estimar
en una capacitat de..., no podria dir encara la capacitat que podria
tenir aquest centre, però donaria cobertura a aquest greu
problema que tenen les famílies que tenen un discapacitat amb

una discapacitat important i profunda, amb això donaríem
una sortida a aquestes famílies.

També hauríem de fer front als centres residencials
d'Inca i de Manacor, concretament al Joan XXII, al centre
Joan Mesquida, en aquest sí que podríem parlar d'unes 25
places. Vostès saben que el centre Joan XXIII té uns recurs
diürn, es tractaria de reconvertir-lo també en centre
residencial, a part també que hi hagi el recurs diürn, i també
s'ha d'intentar fer el mateix a la comarca de Manacor. Són
reptes que ens proposam complir al llarg d'aquesta
legislatura, tant el que seria (...) les competències de
l'Inserso, de la llista d'espera de Son Tugores com el que
seria el tema de Ses Garrigues d'Amunt, que el consideram
prioritari, com el tema del centre Joan XXIII, perdó, del
centre Joan Mesquida i el centre de Manacor.

Quant a l'illa de Menorca, pensam que per poder..., la
situació òptima per aquest tipus de problemàtica, ho farem
amb un pla 10, seria posar en condicions la remodelació de
l'actual centre residencial Trepucó i del centre ocupacional
(...) dels pressuposts presentants en aquest sentit, tant un
com l'altre, s'elevarien a uns 70 milions. Pensam que amb
un pla 10 estudiam la possibilitat de poder-ho dur a terme,
sempre tenint com a centre de referència Son Tugores però
alleugeria la problemàtica dels minusvàlids profunds a l'illa
de Menorca.

Quant a l'illa d'Eivissa, es plantejaria l'habilitació d'una
ala de l'actual residència geriàtrica d'Eivissa per adaptar-la
a atenció residencial de minusvàlids psíquics, severs i
profunds que utilitzaria pràcticament el 80% dels serveis
d'aquesta pròpia residència. Aquests serien un poc els
objectius. És un programa ambiciós. És un compromís a tres
o més anys, però s'haurà..., si hem de ser seriosos, cada anys
haurem de demostrar que sobre tots aquests compromisos
hem fet tot el que hem pogut, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, però, en aquest sentit, podríem aconseguir
que el problema dels minusvàlids, en aquest cas els
profunds, després passarem als físics, tengués una situació
òptima dins aquesta comunitat. Vull dir que en tot això
també habilitaríem i es destinaria un mínim d'un 7% de les
places com a unitat de respir, només per a 15 dies, per
aquelles situacions d'extrema urgència.
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Quant als minusvàlids físics, és important dir que hi ha una
absència total de recursos assistencials en aquesta comunitat per
aquest col•lectiu, però dir que si comparam la nostra comunitat
amb la resta d'Espanya és on hi ha més organització en aquest
tema, perquè hi ha moltes entitats, ONG, que han establert tota
una xarxa, pensem en Aspace o en altres ONG que tenen...,
diguem que és la comunitat que està més estructurada en aquest
tema i no consideram que està en situació òptima. Aquí el que
hauríem de fer, com un plantejament pel futur, és l'ampliació de
les dependències actuals de l'Aspace per habilitar un centre de
dia pels lesionats cerebrals o medul•lars profunds, juntament
amb una mini residència que funcionaria com a unitat de respir.

Evidentment, hi ha unes prioritats. Les prioritats, jo les
marcaria en els discapacitats severs i profunds, Trepucó, (...),
l'ampliació d'Eivissa, el que hem dit en relació a Manacor i Inca,
Ses Garrigues d'Amunt i el tema de l'Inserso, Son Tugores.

Passam al tema de la immigració. Com saben, aquest
parlament va aprovar una proposta per la qual ens havíem
compromès a elaborar un projecte de coordinació de tots els
punts d'atenció a l'immigrant internacional, públics i privats.
Abans de dia 31 de desembre, presentarem aquest projecte de
coordinació i, abans del mes de juny, presentar el pla integral
d'atenció a la immigració internacional a les illes, que hauria
d'anar relacionat amb el pla de treball del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials. Hem començat a fer feina en relació a aquest
pla, hem tengut els primers contactes amb el responsable dels
assumptes socials del Consell Insular de Mallorca. Farem tota la
coordinació, perquè pensam que ha de ser un pla fruit del
consens en un tema tan important com és la integració a la nostra
comunitat, que és complex moltes vegades, de tot aquest
col•lectiu. Un cop tenguem el pla, el durem a aquest parlament.
Vull dir que de les tasques que ha fet la Direcció General d'Acció
Social en aquesta matèria, ens hem marcat unes línies bàsiques
d'actuació que serien entendre que el procés d'integració és un
procés per procurar la participació dels immigrants a la societat
receptora. Haurem de partir d'un reconeixement i d'un respecte
a les diferències culturals, ètniques, religioses, etc. Per tant,
haurem de posar l'accent en el desenvolupament d'una política
d'igualtat de drets i igualtat d'obligacions de tots els ciutadans
donant a cadascun la possibilitat de poder formar part d'aquest
teixit social. Haurem d'entendre la interculturalitat com un
concepte actiu, de transformació, de relació i interacció. Haurem
d'anar construint una societat dinàmica i viva que pugui
consolidar unes senyes d'identitat compartides per tots. Haurem
d'entendre, també, els conceptes de globalitat i normalitat partint
dels drets que tenen tots els immigrants de tenir accés, en igualtat
de condicions, a les diferents prestacions socials, serveis i
equipaments existents. També haurem de vetllar perquè les
administracions i les institucions puguin moure els obstacles que
impedeixen a aquest col•lectiu el gaudiment d'aquests recursos
i d'aquests serveis públics. Haurem d'entendre la necessitat de
desenvolupar aquí polítiques integrals i de cooperació
interadministrativa, haurà de ser una feina de totes les
administracions, no tan sols d'aquesta consellera, i haurem
d'entendre que haurem de fer una feina important quant a la
participació i la sensibilització de la ciutadania, dels nostres
ciutadans, d'aquestes illes, quant a poder potenciar la participació
activa d'aquests immigrants de la vida social dels pobles i de les
ciutats. Per tant, haurem de desenvolupar unes polítiques
d'informació, de formació i de sensibilització per a tota la
població, que puguin permetre el coneixement i el respecte mutu
de les diferents cultures que convertiran, sense cap dubte, tot
això en una situació més rica.

Podria parlar més d'aquest tema, de les feines que hem
fet, també pens que serà un debat que podrem tenir en
aquesta cambra a partir del mes de juny quan presentem el
pla, confi i deman a tots els grups que pugui ser, també, fruit
del consens ja que és un tema de sensibilització social, jo
crec que és fàcil que tots ens podem entendre.

Acabaria la meva exposició dient que també hi ha el
compromís del Govern, donant suport al (...) transitori
comunitari, juntament amb les entitats, els consells insulars.
En aquest sentit, també deman que es faci un seguiment
d'aquest suport en el sentit que podem veure uns resultats,
com sabem sempre en els temes socials a llarg termini, però
que es puguin tenir uns resultats.

En relació al tema del voluntariat, vull dir que aquesta
consellera va rebre el tema del projecte de llei del
voluntariat social, hem fet un plantejament, crec que ha
estat ben acollit per tots els grups, crec que tots els grups
han fet aquesta petició, crec que ha sortit un poquet de tots.
Vull dir que hi ha una reivindicació de la diputada Joana
Vidal molt encertada, crec que és un moment de reflexió, ha
estat positiu que ens veiéssim abans d'entrar, en el sentit que
aquesta llei, fruit d'una proposta del PSM, amb un text
alternatiu del Grup Popular, han passat els terminis
d'esmenes, però intentarem demanar als serveis jurídics un
ajornament perquè es pugui veure en el període
extraordinari i que, durant aquest temps, tots els grups ens
podem reunir per poder completar aquesta llei de voluntariat
social, no només amb la part social sinó ampliar-la a tots els
tipus de voluntariat, no tan sols social, esportiu, juvenil,
protecció civil, medi ambient, tots els camps, de manera que
no ens veiem obligats a fer quatre lleis sobre el voluntariat.
Intentaré tenir un document base perquè els grups puguin
començar a fer feina, també demanaré als grups que pugui
ser fruit del consens, la discussió quant al tema de
voluntariat, perquè pens que també és una manera de
demostrar que som una societat sensible i una societat
sensibilitzada pels temes socials, que els grups que estam
aquí ens podem entendre en aquests temes. Moltes gràcies,
estic a disposició de tots els grups per donar compte de totes
les preguntes. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Deman als distints grups si
volen suspendre, per un temps, aquesta sessió o volem continuar.
Sí, se suspèn la sessió per un temps de 10 minuts.

Senyors diputats, recomençam la sessió. Abans de donar el
torn de la paraula als distints grups voldria presentar, perquè no
ho he fet abans, als senyors que acompanyen a la consellera, el
Sr. Antoni Amengual, director general de Joventut i Família,
Miquel Àngel Martín Soledad, director general d'Acció Social,
Bartomeu Mora i Martí, secretari general tècnic, Josep Pizà,
gerent de l'Institut Balear Social de Joventut.

Passam a la intervenció dels distints grups. Per part del Grup
Mixt, té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair la compareixença de la
consellera i dels alts càrrecs de la conselleria, també vull agrair
les explicacions que ens ha donat, les línies i el programa de
govern que té la seva conselleria.

Un dubte que teníem era si els serveis socials s'ubicarien a la
Conselleria de Presidència o a la de Sanitat. Jo, de la seva
intervenció, he entès que Presidència assumeix els serveis
socials, m'agradaria saber si totalment o si queda compartida
alguna d'aquestes competències. Si és així, si aquesta conselleria
assumeix aquestes competències, li demanaria quines inversions
concretes té previstes la conselleria en matèria de serveis socials
a Mallorca i, especialment, a les illes menors de Formentera,
Eivissa i Menorca.

També pensavem presentar alguna suggerència sobre el tema
del traspàs de competències de l'Inserso, però, a la comissió
anterior, ens han anunciat que hi haurà una compareixença
monogràfica de les dues conselleries, per tant, esperarem aquesta
comissió de dia 9. Res més, com he dit al principi vull agrair
aquesta compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. La Sra. Consellera em comunica
que contestarà en bloc a totes les preguntes que li facin. Per part
del Grup d'Esquerra Unida, té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. També vull agrair la compareixença
de la Sra. Rosa Estaràs. Com dèiem ahir, realment, és una
conselleria amb moltes competències, amb moltes accions per
fer, amb molta capacitat. Esperam que es pugui dur a terme com
cal.

Respecte a l'Inserso, he vist ara i m'han comunicat que
hi haurà una compareixença especial, però hem vist a la
premsa..., crec que va ser ahir, el president del Govern, el
Sr. Matas, va parlar que es dividiria Inserso, les
competències, llavors la Bonanova passaria a la Conselleria
de Sanitat. Voldríem que, independentment que després hi
hagi una compareixença més àmplia, al manco avui, ens
donàs una raó d'aquesta divisió. Sabem que encara no s'ha
aprovat pel Consell de Ministres, que les transferències
seran el 1 de gener del 97, si dins la discussió dels
pressupostos del 97 ja tenen prevista la necessària
homologació salarial de tots els treballadors transferits
d'Inserso a la Comunitat Autònoma, per tant, si ja aniran
fent números, del que significa dins el pressupost per al 97
aquesta homologació salarial. Respecte a altres coses
concretes de l'Inserso, ho deixam per a la compareixença
vinent.

Passant als temes concrets que hem parlat avui, respecte
a joventut, la Sra. Consellera sap que la setmana que ve,
dimarts, hi ha una interpel•lació presentada pel nostre grup
sobre la política de joventut. Per tant, no en parlaré, pens
que el debat es durà a terme dimarts proper, ja hi haurà més
concreció dels temes. Però, respecte a família, dins les línies
generals de bones intencions, diria jo, de temes de família,
volia destacar que quan ha parlat de compartir les
responsabilitats familiars o de les noves famílies
monoparentals, tota aquesta atenció, que es considera que
s'ha de fer una acció per part del Govern, si no té previst
posar mitjans necessaris perquè tot això sigui possible. En
aquest sentit, el tema de la necessària incorporació de la
dona en el món del treball ha de dur implícit el que hi hagi
uns serveis socials bàsics que es puguin oferir per poder
sortir de la família amb aquestes garanties, per exemple, una
xarxa d'escoles infantils, si en aquests moments existeix
dins la xarxa privada, fins a quin punt el Govern balear
considera que no és adient que ho dugui ell, al manco,
establir col•laboració amb altres institucions que sí puguin
oferir aquesta xarxa que, per altra banda, pensam que seria
imprescindible dur endavant i que ens sorprèn que el mateix
Partit Popular que està governant una altra institució, com
és l'ajuntament de Palma, precisament, du una política
contrària en aquest sentit, el manteniment de les escoles
infantils de l'ajuntament, etc. Però, com a mínim, com que
parlam del Govern balear i de la Direcció General de
Família, al manco, li vull recomanar que, des del nostre punt
de vista, aquest servei..., tenir un servei d'escola infantil
amb preus adients, amb preus adequats a les necessitats de
les distintes famílies, hauria de ser una de les preocupacions
per aconseguir que les famílies..., per poder dur a terme
aquests grans objectius.

Respecte a acció social, és cert que..., clar, ens han
explicat els convenis que es tenen en aquests moments i la
situació, les funcions que ha de dur a terme la Direcció
General d'Acció Social. La pregunta és si el conveni de
marginació que fins ara s'havia duit amb altres institucions,
amb el Consell Insular de Mallorca i l'ajuntament de Palma,
que va ser denunciat l'any passat, com es tornaria establir,
quin treball pensen dur. Sobre el pla nacional gitano, quina
concreció ha de tenir dins la direcció general? Pensen una
línia d'acció, de col•laboració amb altres institucions o
pensen fer-ho directament o, a la vegada, han tengut
contactes amb associacions i organitzacions gitanes per
discutir tot el pla d'acció d'aquest pla nacional gitano.
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Per altra banda, sobre el tema del pla gerontològic,
evidentment, no en podem parlar, estic d'acord amb vostè, ho
hem de deixar per la discussió dins del pla estratègic, per tant, no
val parlar ara. Només, si està previst un calendari de gener a
març del 97, si esperam que dins els pressupostos del 97 hi hagi
la partida corresponent i podem discutir, si no el pla, al manco
les línies concretes dels pressupostos.

No ens ha quedat molt clar, la veritat és que no he entès molt
bé, la solució dels discapacitats psíquics profunds a Eivissa. Ha
semblat que deia que es destinaria una ala de la residència
psiquiàtrica actual. Crec que a Eivissa hi ha vertadera
preocupació sobre aquest tema. Demanam si, dins les
transferències de l'Inserso i dins els augments pressupostaris, hi
pot haver una partida destinada en aquest problema, a Eivissa, i,
en aquest sentit, aclarir què significa "una ala", quanta gent
podrien acceptar, etc.

Respecte al cofinançament, al programa dels minusvàlids o
dels discapacitats moderats, les relacions amb les ONG, amb un
cofinançament, etc., m'agradaria que es pogués concretar molt
més. A quin tipus d'acord volen arribar? Quan ha parlat que hi
hauria un acord entre el Govern balear, ONG, ONCE,
exactament, això, quin tipus de cofinançament, quin tipus d'acord
podria ser per atendre aquest tipus de discapacitats?

Senzillament, com que han quedat moltes coses a l'aire,
pendents dels plans que es presentaran, res més, agrair la seva
presència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la diputada Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair la
compareixença de la consellera i del seu equip tècnic. També
volíem comentar la nostra preocupació per la dispersió dels
temes socials dins del nou govern, tenim menors dins Funció
Pública, drogaaddicció dins Sanitat, després, la direcció d'Acció
Social dins la seva conselleria. No ens preocupa, però, que sigui
vostè qui dugui endavant el tema d'acció social perquè crec que
el seu talant obert farà possible desbloquejar els temes que
teníem pendents amb l'anterior director general d'Acció Social.

Ens ha donat molta informació, però molt condensada.
Crec que serà oportú esperar iniciatives dels distints grups
que estam a l'oposició per dinamitzar aquesta àrea sempre
contextualitzada sobre..., tenint en compte els diferents
projectes polítics que defensam cada grup parlamentari. Ara
bé, li volia comentar diferents aspectes. Li volia demanar
més informació, si no la pot donar avui, a altres
compareixences, una sobre les transferències de l'Inserso,
crec que ja ho concretarà quan ens informi sobre aquest
tema, és si es preveu un augment de places residencials,
bàsicament a Palma, si tenen previst crear habitatges
tutelades, també bàsicament a Palma, ja que és un dels
temes que és cert que durant uns anys varen donar prioritat
a les residències amb un nombre de places molt elevat. Ara
pareix que els habitatges tutelats és una opció més concreta,
dirigida a gent de la tercera edat, gent gran, i que és un món
més humà que no les residències. També si hi ha previsions
d'augment del servei d'ajuda domiciliària. Un altre tema que
teníem és parlar sobre el pla gerontològic, però ja ens ha
anunciat que hi fan feina i, a més a més, preparen el pla
estratègic, teníem notícies, no sabíem si estava aparcat, li
volem agrair que hi facin feina. Un altre tema és si ens pot
informar sobre l'estudi de les necessitats d'adaptar..., sobre
els centres de dia, ha comentat que ens ho podria (...).
També li volen agrair que seguirà fent feina sobre el salari
social, es contempla una partida específica sobre aquest
tema, ara bé, crec que el suport no ha de ser només moral
sinó també amb una partida econòmica important. També
agrair-li com a partit polític PSM que s'hagin donat compte
que el text alternatiu que varen presentar al Parlament sobre
el voluntariat no tenia els mínims bàsics de qualitat. Per
tant, agraïm la proposta que ha fet a la comissió perquè hi
ha hagi un altre debat, hi hagi un altre element de discussió,
i sempre que sigui per afegir contingut de qualitat, tendrà el
nostre suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta. Sra. Consellera i equip tècnic o polític,
les dues coses són, moltes gràcies, per la seva
compareixença.

Jo simplement voldria donar unes pinzellades, amb més
detall i, tal vegada, amb ànim més polèmic ho veurem a la
interpel•lació sobre política social del Govern, perquè
encara que es digui acció social no reuneix tota la part
social, hi ha l'àrea de toxicomanies, menors, etc., que estan
a altres conselleries. Si ens centram en la intervenció i en les
competències que estan en mans de la presidenta de la
Conselleria de Presidència, en primer lloc, la pregunta en
política és: què volem fer? Ens ho ha explicat la consellera,
ho ha explicat extensament i jo crec que si hem de fe tot
això, la veritat és que no li faltarà feina, el que faltarà, tal
vegada, seran recursos. Una altra qüestió és qui ho ha de fer.
Aquí ja no ens entendríem tant. De totes les accions que
s'han anunciades, n'hi ha que, evidentment, han d'estar en
mans del Govern balear, però, altres, clarament,
corresponen, ja haurien d'estar en mans dels respectius
consells insulars i s'hauria d'haver ultimat un procés de
transferències que està pràcticament estancat des de fa molt
de temps. Encara més interessant, una vegada explicat el
que s'ha de fer i qui ho ha de fer, seria amb quins recursos
s'ha de fer tot això. Ha anunciat moltes accions, però jo li
voldria recordar que el pressupost és la tomba de la retòrica.
D'aquí a pocs mesos, vendrà un pressupost que serà la
fotografia real, per al pròxim any, del que queda de totes
aquestes declaracions, bones intencions fetes amb la millor
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voluntat, però veurem si són capaços de sustentar
pressupostàriament, de donar realitat a tot això. Aquí ho sabrem
aviat, la cosa ja no funciona tant.

Jo crec que, en aquest moment, a la comunitat autònoma se
li acaba el crèdit victimista per entendre-nos. Sempre vaig dir...,
aquesta expressió famosa que deia, "si tenguéssim les
competències". Miri, si tenguessin les competències, ara ja les
tendran, hi ha una cosa molt simple, quan tenguin les
competències, ja les tenen, hauran de governar, ja no podran
escriure cartes als reis, als reis màgics no, de Madrid explicant
que si nosaltres tenguéssim la competència a l'Inserso faríem tal
cosa, si nosaltres tenguéssim la competència en educació faríem
no sé quantes meravelles, ho tenen, i per començar, ho tocarà
amb les mans aviat, Sra. Consellera, el victimisme s'ha acabat.
El victimisme s'ha acabat, entre altres coses, perquè en el
moment que li hauran transferit l'Inserso amb totes les
conseqüències veurà quina capacitat tenim de fer funcionar tot
el que gestionava abans el Ministeri d'Assumptes Socials i com,
per exemple, un tema interessant, duim endavant una residència
com la de Felanitx, amb quin temps ho feim, amb quins recursos
ho feim, amb quins recursos la mantenim a un nivell adequat de
funcionament.

La meva pregunta és molt simple en relació a l'etapa d'acció
social que vostè inaugura: consellera nova i política vella, o
consellera nova i política nova? Jo crec que, senzillament, no
fent grans canvis, però donant a les institucions que han de tenir
les competències d'acord amb l'Estatut i d'acord amb la Llei
d'acció social, que són els consells socials, tota una sèrie de
competències als consells, això ja seria un canvi amb una
profunditat extraordinària. Per tant, jo lluitaré, des de l'oposició,
perquè hi hagi consellera nova, que ja hi és, i política nova que
encara no ha arribat.

Però li voldria fer una pinzellada, una reflexió d'on es troba,
en aquests moments, la nostra comunitat autònoma en matèria
d'acció social. Voldria recordar que l'etapa del Govern socialista
a Espanya, va ser una etapa d'actuació forta en matèria
d'assumptes socials. Hi va haver una voluntat d'impulsar un estat
de benestar que donàs resposta, sempre limitada, però intentar
donar resposta a capes desfavorides de la població, sigui per
minusvalideses físiques, psíquiques, marginació, exclusió en
general, i això es va materialitzar emblemàticament en un
ministeri d'Assumptes Socials. Aquest ministeri va impulsar
polítiques socials de les quals se'n varen beneficiar les
comunitats autònomes, les Balears entre altres, i, en el nostre cas,
tenim la peculiaritat dels consells insulars, també els consells
insulars varen ser receptors d'aquest esforç, no només de
declaració d'intencions, sinó pressupostària, amb plans, etc., per
tant, hi va haver una actuació important. Però, arribat el govern
conservador, o més bé el govern neoliberal, immediatament, la
primera cosa es desmunta el Ministeri d'Assumptes Socials. El
Sr. Arenas, ahir ho veia per televisió, ja no apareix com el
ministre, també, d'assumptes socials sinó simplement...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, jo li prec que..., ara em sembla que ens
desviam un poc.

EL SR. PONS I PONS:

No, no, no estic contant cap rondalla.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Pons...

EL SR. PONS I PONS:

Estic explicant perquè la Sr....

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo el comprenc, però...

EL SR. PONS I PONS:

... la Sra. Estaràs, la Sra. Consellera, es trobarà amb
dificultats que faran difícilment viables aquestes intencions,
que em semblen bones en general, a l'hora de la veritat. Idò,
si vol que davallem de Madrid i ens anem a la Comunitat
Autònoma, li voldria recordar que hi va haver una no nata
conselleria d'acció social dins el govern i que, amb el nou
govern, hi ha hagut una desaparició d'una conselleria que,
al menys, hauria agrupat els temes d'acció social com han
plantejat, i crec que encertadament, altres portaveus.
Haurien d'estar agrupats i no hi estan, primera cosa. Haurien
de tenir una conselleria, una vegada fetes les transferències
als consells insulars? Jo crec que..., una vegada fetes,
després crec que bastaria amb una direcció general d'acció
social que impulsàs lleis, impulsàs decrets, etc., perquè
l'Estatut ho diu bastant clar. Hi ha unes competències per als
consells insulars que quan varen fer la Llei d'acció social,
quan aquest parlament va aprovar la Llei d'acció social,
l'any 87, l'esquema quedava clar. El Govern planificaria,
coordinaria, impulsaria lleis, impulsaria decrets,
reglamentaria, però, l'acció social globalment passaria als
consells insulars. Aquesta llei no s'ha desenvolupat
reglamentàriament, prengui nota, Sra. Consellera. És un
tema molt significatiu. Una llei, en general, són elements de
tipus general, s'han de complir, però el que dóna materialitat
a la llei és una reglamentació precisa. Per què des del 87
fins avui no hi ha hagut un desenvolupament reglamentari?
Per què no hi ha hagut una política d'acció social seriosa?
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A l'etapa del conseller Gabriel Oliver, abans estava a la
Conselleria de Sanitat, hi va haver unes actuacions sobretot en
matèria de toxicomanies, fins i tot es varen passar, fins i tot, hi
va haver la construcció de Ses Garrigues d'Amunt, -terme de
Sencelles, no terme d'Inca, Sra. Consellera-, varen actuar
excessivament dins una àrea i varen descuidar unes altres. Va
venir, després, l'etapa del Sr. Cabrer, conseller de Sanitat i
Seguretat Social, i el Sr. Miquel Munar, director general d'Acció
Social, etapa que va dur al final, globalment, ho veurem quan
debatem la interpel•lació en el plenari, una reducció global molt
important en matèria d'acció social. És a dir, varen anar a
estalviar quan, en matèria d'acció social, no es poden fer estalvis.
S'han de fer actuacions sabent que és una cosa que costa doblers
públics, que requereix molts esforços i, moltes vegades, amb
escassos resultats, perquè no sempre són polítiques fàcils. Estam
a la tercera etapa que li posaré, benèvolament, un interrogant, és
la seva. A veure si ara són capaços d'impulsar una política
d'acció social, o de benestar social, com ho vulguin dir, que no
sigui un pur continuïsme de la recessió que es va viure durant
l'etapa del Sr. Cabrer i del Sr. Munar, sinó que plantegi els
problemes, quantifiqui les necessitats, això de (...), recursos
limitats és una fal•làcia. Hi ha uns recursos limitats i hi ha unes
demandes raonables, i hem d'atendre, en tots els sentits, a
aquestes demandes raonables. En primer lloc, jo li demanaria si
aquesta etapa de transferències parcials i de retenció d'altres
competències per la Comunitat Autònoma acabarà o continuarà.
No dic que tengui pressa, que demà hagin de tenir els consells
totes les transferències, però si tenim l'Inserso, que ha estat
transferit, tota aquesta massa (...) en matèria d'acció social que
és l'Inserso traspassat des del Govern central a la Comunitat
Autònoma, serà degudament traspassat als consells insulars, si o
no? Es mantendrà dins l'àrea d'acció social?, o, amb l'excusa que
també hi ha implicacions sanitàries, com és el cas de la
Bonanova, desplaçarem aquesta residència cap a l'àrea de sanitat,
i així tendrem un desequilibri, és evident. Les residències, en el
cas, per exemple, del Consell Insular de Mallorca, estan dins una
àrea, en el cas del Govern estarien en una altra. A més a més,
s'anuncia que passaria també a Gesma. No vull parlar de Gesma
perquè en aquest parlament ja n'he parlat massa, i amb uns resos
bastants polèmics.

En definitiva, jo li demanaria si està disposta a donar
compliment a l'Estatut, està disposada a donar compliment a la
Llei d'acció social, a impulsar unes transferències, no diré ben
dotades, dotades així com pertoca en els consells insulars...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, hauria d'anar acabant.

EL SR. PONS I PONS:

...sense la trampa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d'anar acabant.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, un minut, sense la trampa que solen fer, perquè ja ens
coneixem tots, i vostès diuen que ho varen aprendre de
Madrid, per això varen escoltar un mal mestre, que era l'any
anterior a fer la transferència, minvar els recursos humans
i pressupostaris, i a l'hora de passar-ho a una altra
administració, en aquest cas als consells, dir: don el que
tenia aquest any, però els anys passats quan jo ho duia, i ho
duia amb moltes ganes, tenia un pressupost superior.

Altres temes, evidentment, queden per la qüestió de la
interpel•lació, ens veurem en el plenari, allà on parlarem
extensament i més detalladament de qüestions polèmiques.
Avui li dic que esper que sigui una consellera nova, ja ho és,
i política d'acció social nova que, en aquest moment, encara
està per demostrar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Popular, té la
paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser breu, no parlaré tot
el que voldria, però no vull deixar passar l'oportunitat per
agrair a la consellera la seva compareixença, així com als
alts càrrecs que l'acompanyen. Ja ho vàrem fer ahir, a la
Comissió d'Assumptes Institucionals, però volem repetir
aquí, també li volem donar l'enhorabona per els traspassos,
per les negociacions que s'han duit a terme en el tema de
l'Inserso, tampoc no entrarem perquè hi haurà un debat
concret sobre aquest tema, però creim que, després de molts
d'anys, s'ha aconseguit, en pocs mesos, el que no s'havia
aconseguit durant molt d'anys. Per això, crec que és just i
necessari que la felicitem per aquestes negociacions que
s'han duit a terme.
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Després, només vull fer unes pinzellades sobre totes les
activitats, realment compartesc l'opinió de la diputada d'Esquerra
Unida, que ha dit que són moltes les tasques que es duen a terme
des de la seva conselleria, però també creim que són tasques
molt importants i molt interessants, perquè, la veritat, és que fer
feina amb i per col•lectius com la joventut, com la dona, com els
discapacitats, com per temes d'immigració i tots els temes d'acció
social, requereix molta capacitat i molta feina. No tenim cap
dubte que vostè ho podrà dur endavant. Estam molt contents
d'haver escoltat les polítiques que es duran a terme sobre els
temes de joventut, perquè consideram que el treball, la
prevenció, el medi ambient, els temes d'una recuperació de la
identitat nacional i les tradicions culturals són molt importants
per a la nostra joventut, perquè hem de pensar que són..., els nins
i les nines d'avui seran els ciutadans i les ciutadanes de demà.
Crec que aquestes actuacions que es duran a terme són molt
importants. També creim que és molt important aquesta
col•laboració de tots els departaments que formen part de la seva
conselleria, perquè pensam que la interrelació és molt necessària,
no podem deslligar el tema de la família del tema de les persones
majors o dels temes dels discapacitats, ni tampoc dels temes de
la política de la dona o dels temes de joventut.

Sobretot, ens pareix molt interessant el tema que vostè ha dit,
i creim que vostè durà a terme, que és el de..., que les polítiques
interdepartamentals (...) polítiques d'igualtat d'oportunitats, que
no només s'empri amb aquestes polítiques sinó també en el tema
de joventut o dels discapacitats. Creim que s'ha de dur una
actuació conjunta, no només amb les altres conselleries del
Govern, per exemple, en els temes dels discapacitats, l'altre dia,
el conseller de Treball i de Formació va parlar del pla de
formació per aquest col•lectiu, sinó també amb totes les altres
institucions, amb els ajuntaments i amb els consells insulars. Ja
sabem que treballen en aquesta línia d'actuació. Estam
convençuts que continuarà així, si és així, no tengui cap dubte,
que tendrà tot el suport del nostre grup parlamentari. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar les preguntes, té
la paraula la Sra. Consellera Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
intentaré contestar a totes i cadascuna de les qüestions, si em
deix alguna, no tenc cap inconvenient en tornar per recuperar
aquella que m'hagi deixat per donar complida resposta.

Començarem amb la ubicació, crec que ha estat una petició
pràcticament de tots els portaveus, de la direcció general d'Acció
Social i el sentit. Pensam que una conselleria on s'ubica una
direcció general de Joventut, presideix la Comissió
Interdepartamental de la dona i, pràcticament, el 80% de
competències que assumeix, gestió directa a la secretaria general
tècnica quant a comunitats balears a l'exterior, quant a
immigració, quant a cases regionals, quant a foment de
l'associacionisme,  quant a gent gran, quant a veïns, pensam que
era interessant que els temes d'acció social, molts es podrien
creuar amb aquestes àrees, tengués una ubicació dins la
Conselleria de Presidència. També tendria el mateix sentit dins
la Conselleria de Sanitat, com ha estat durant 12 anys, però el
més important no és la ubicació, sinó en el talant, el pressupost
i les accions que es puguin dur a terme. En aquest sentit, existeix
el compromís, per part d'aquesta consellera, de lluitar amb totes
les possibilitats per tenir el pressupost adient per poder dur a
terme les realitzacions, sabent que en acció social el pressupost
mai és suficient.

Vull dir que sobre les negociacions de l'Inserso, pens que
ha estat una pregunta que pràcticament també han fet tots
els portaveus, hi haurà una compareixença parlamentària, el
dia 9 d'octubre, a les 16,30, vendré acompanyada del
conseller de Sanitat i el director general d'Economia, per
explicar tant els termes jurídics com els termes econòmics
de la transferència. Però, en principi, d'un primer estudi que
està fent el Govern, pareix ser que podrem dividir els
recursos de l'Inserso entre socials i sociosanitaris. Això no
significa, en cap cas, per exemple, en el tema de la
Bonanova, que si la gestió és de la Conselleria de Sanitat no
hi estigui present, amb una forma jurídica, ja estudiarem
quina serà, la Conselleria de Presidència per als temes
socials. No sé si vostès han visitat la Bonanova, però la
Bonanova, (...) no és una residència geriàtrica, (...) en molts
de casos és un hospital, (...) els malalts d'alzheimer, i, per
tant, es converteix en un recurs sociosanitari, necessitam
que siguin la Conselleria de Sanitat i la de Presidència, a
través de la direcció general d'acció social, les que es
puguin fer càrrec. Per una altra banda, pensam que aquesta
comunitat, amb l'assumpció de competències de l'Inserso,
haurà de fer un estudi profund de la coordinació dels
recursos quant a psiquiàtric, quant a residències
psiquiàtriques, quant a centres de minusvàlids, perquè pot
passar, molt fàcilment, que en el psiquiàtric hi hagi gent que
hauria d'estar a una residència psiquiàtrica, o a una
residència geriàtrica hi hagi gent que hauria d'estar a un
centre de minusvalideses. La frontera entre malaltia mental
i retard mental, quan anam a visitar aquestes institucions,
pareix que no acaba de quedar clara. Per tant, hi haurà
d'haver un debat profund sobre la coordinació de tots
aquests recursos perquè cadascun estigui en el lloc que li
pertoqui i, en definitiva, tendrem els recursos coordinats,
una gestió més eficaç i uns resultats més positius. En
qualsevol cas, serà un tema de debat dia 9 d'octubre. Si els
sembla bé, quedam citats per aquest dia.

Quant al tema de família, la diputada d'Esquerra Unida,
em comentava el repartiment de responsabilitats familiars,
crec que és una lluita de tots els governs, i m'agradaria dir
de tots els homes i de totes les dones, no és així, però hauria
de ser. El fet és que si realment volem aconseguir la igualtat
d'oportunitats, i homes i dones hem de fer feina, avui no
queda un altre remei, al manco donar la llibertat perquè així
pugui ser, s'ha d'estructurar una societat nova, amb serveis
socials, no tenc cap dubte que ha de ser la primera
reivindicació si volem aconseguir una política seriosa en
matèria de família. Em preocupa el tema de les guarderies,
mirar com ho podem fer, si a través de guarderies, crec que
serà més fàcil fer-ho a través de gestió indirecta que directa,
donat el cost que suposa i l'experiència que tenim a les
guarderies tant a Palma, com a Maó, Ciutadella. És un tema
pendent i l'haurem d'afrontar per fer aquest vertader
repartiment, com també el tema de canviar horaris. Crec que
això serà un plantejament més a nivell europeu quant a que
si feim feina dos consorts, idò, s'han de canviar els horaris
dels mercats, horaris de col•legis, bé, una possible..., no sé
si és possible poder fer una espècie de ley del tiempo, que en
el seu dia va fer Itàlia, però sí que serà una cosa que ens
haurem de plantejar, els homes i les dones d'aquest país, si
volem canviar alguna cosa quant a les igualtats
d'oportunitats.
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Per una altra banda, he de dir que tenim, amb la direcció
general de joventut, un projecte, des de fa un any o dos anys,
d'unes escoles d'estiu que pal•lien en gran part perquè els pares
i les mares puguin anar a fer feina. Els fills, durant l'estiu, tenen
les vacacions i, a través de Joventut, hem començat una
iniciativa coordinada amb la Comissió de la Dona per fer unes
escoles (...) perquè aquests nins puguin estar atesos mentre el
pare i la mare (...). És una primera passa, n'haurem de fer moltes.
Recull la seva petició, que em sembla important quant als serveis
socials perquè sinó és impossible parlar de vertadera igualtat de
les responsabilitats.

Quant al tema del conveni de marginació, he de dir que per
mutu acord, es comença a establir l'any 94 pel circuit de
marginació, es varen denunciar de mutu acord, però es va
mantenir l'aportació econòmica l'any 95. La meva intenció és
mantenir-la per l'any 97 i articular, si és necessari, una figura
jurídica més adient, com podria ser un conveni específic (...)
estic disposta a estudiar-ho amb tots els grups i, en definitiva,
amb els responsables dels consells insulars.

Quant al tema de gitanos, també m'ho han demanat, dins el
marc del programa nacional gitano, pensam per a l'any 97
cofinançar el programa d'Eivissa, estudiar tots els programes de
Mallorca, atendre les peticions de Palma i veure si s'han
d'ampliar a altres llocs. Vostès saben que el programa que feim
per la minoria gitana és un fruit d'un conveni marc que es va fer
amb el Ministeri d'Assumptes Socials, estam disposats a estudiar.
Un dels reptes que jo no he comentat aquí, però que ens haurem
de plantejar, és la possibilitat de poder arribar a fer un pla
sectorial d'aquesta minoria ètnica.

Passaríem ara a les partides del pressupost del 97 quant al pla
gerontològic. Vaig tenir una reunió, ahir, que no va acabar, però
que va tocar el tema d'acció social, amb el conseller d'Economia
pel tema del pressupost de l'any 97. Hem demanat la
contemplació dins el pressupost, ara veurem fins a quin punt es
pot contemplar, però, serà la lluita perquè es demostri la
sensibilitat d'aquesta comunitat quant als temes socials, perquè
contemplassin els temes del Pla 10, dels centres de dia, de les
peticions que ja teníem firmades en preconveni i altres, després,
perquè es contemplàs no només una part del pla gerontològic que
durem a terme l'any 97, sinó també la intenció de poder donar
cobertura a aquestes instal•lacions de minusvalideses profundes
en relació a les inversions a Menorca, Trepucó, (...), ara veurem
si s'accepta o no, i aquesta ala d'Eivissa, després l'explicaré
exactament, i les obres de condicionament de Ses Garrigues
d'Amunt. Supos que gran part d'aquests projectes, però, en
qualsevol cas, també serà un debat que podrem fer quan vengui
aquí a explicar el pressupost.

Quant al que m'han demanat d'Eivissa, el que es pretén
és que dins la residència geriàtrica hi hauria una part
dedicada a un recurs fet específicament per donar cobertura
a les minusvalideses profundes a l'illa d'Eivissa, però que
també es podria fer servir dels serveis comuns com els
metges i altres serveis comuns, d'aquesta manera
estalviaríem els recursos. Però seria un altre tipus de recurs
dins un context que podríem emprar serveis comuns.

Quant a l'acord que m'ha demanat, també, la portaveu
d'Esquerra Unida, el tema que he explicat sobre l'ONCE i
aquest conveni, bé, resulta que tenim..., he explicat que hi
havia un col•lectiu de minusvàlids que eren els que tenien
trastorns no tan profunds però que tenien una sèrie de
trastorns de caràcter. Aquí hi ha un acord que intentarem
ultimar, tot d'una que el tengui, el passaré. Hi ha un acord
entre Amadip, ONCE i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, perquè amb una aportació de cadascun poguéssim
fer un recurs residencial específic i, d'aquesta manera,
podríem tenir els discapacitats moderats amb trastorns del
caràcter. Tendríem tant la part residencial, com la part de
dia i de tallers. Aquest conveni està bastant ultimat. No tenc
cap inconvenient, quan ho tenguem pràcticament enllestit jo
donaré la informació als diputats que així ho demanin.

Més temes, m'han demanat també, la portaveu del PSM,
els habitatges tutelats, gent gran, ajuda domiciliària. Això es
contemplarà en el pla gerontològic, una vegada es contempli
i veiem de quina manera ho podem afrontar amb el
pressupost, idò, també seria objecte de debat. Ajuda
domiciliària també està contemplada en el pla gerontològic,
intentarem donar-li cobertura, en una primera fase, als 75
anys i després als 65 anys. Les necessitats del centre de dia
les anam detectant dia a dia, però també són objecte del pla
gerontològic. El salari social, m'oferesc a tenir una reunió
amb tots els que siguin adients per veure com concretam les
partides. Vaig deixar a l'aire aquest punt, amb el conseller
d'Economia ahir, per veure de quina manera podríem fer el
repartiment entre illes, Mallorca, Menorca i Eivissa, i de
quina manera ho concretaríem.

Quant al voluntariat, no voldria que s'interpretàs que no
tenia nivell de qualitat (...) el text alternatiu. Jo crec que els
dos textos són bons. Pareix absurd que tenguem que dur
quatre lleis de voluntariat, per tant, crec que és de sentit
comú, una reivindicació que ja s'havia fet per part de la Sra.
Vidal i altres diputats, aturar el procés, racionalitzar,
ampliar tot el necessari. Màxim quan, a més, tenim una
Universiada que no seria possible si no posam en
funcionament el tema del voluntariat.
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Quant a les peticions que m'ha fet el Sr. Damià Pons, he de
dir que, efectivament, és una cosa ambiciosa, tot el que tenim
previst aquí. Jo he vengut a contar compromisos de legislatura.
El pressupost, evidentment, també s'ha de fer a Turisme i també
s'ha de fer a Obres Públiques, però crec que demostra la
sensibilitat d'un Govern, que destini recursos socials, jo crec que
mai cap govern destina els suficients. Jo intentaré, des de la
Conselleria de Presidència, que destinem tot el que podem per
assumir aquests compromisos. Alguns es compliran i alguns
quedaren a l'aire, com no podria ser d'altra manera, perquè això
ha passat a tots els governants. En qualsevol cas, sí existeix, al
manco, la voluntat de fer-ho. En el debat veurem si tenc el
pressupost o no, per tant, serà objecte de debat. No m'agradaria
avançar que no ho serà (...), perquè estic segura que ho podrem
tenir d'una manera molt rica en el debat de pressupost.

L'Inserso, Sr. Pons, la residència de Felanitx serà una realitat,
no la realitat que havia de ser quant a una residència macro, de
1.500 milions que s'havien pressupostat. Crec que, a més, llegint
el pla gerontològic, es veu que aquestes residències ja no es fan,
es fan altre tipus de residències. En qualsevol cas, serà objecte de
discurs, però sí que li vull dir que és una realitat gràcies al
Govern que vostè ha dit que no té ministeri, aquest govern ens ha
donat aquest annex amb una aportació de 500 milions, i el que
tenia ministeri ens ho va negar durant una sèrie d'anys. Per tant,
això demostra que el fet de tenir ministeri o no, no significa que
es tengui més pes o menys a l'hora de tenir sensibilitat en matèria
d'Acció Social. Sí que reconec que el Govern socialista va tenir
una sensibilitat especial en matèria d'assumptes socials, crec que
és una cosa que s'ha de reconèixer i que és de justícia, però
també he de dir que el tractament que varen tenir les illes en
determinades matèries no era el que els ciutadans d'aquestes illes
esperàvem. Jo accept aquesta lloança que li faig, però vostè ha
d'acceptar aquesta altra perquè és una realitat.

També li he de dir, en relació a Ses Garrigues, que no és que
es passassin en els temes de toxicomania, sinó que en aquell
moment hi havia una demanda en la llista de toxicòmans,
demostrada pels informes que tenim, també els pos a la seva
disposició, i avui aquesta demanda ha baixat, fruit d'una política
seriosa en matèria de toxicomanies. Llavors, aquest recurs ens ha
quedat un recurs que no és necessari per matèria de toxicomanies
i que podem emprar en petites obres de condicionament que
pràcticament no costaran res, perquè l'ONCE s'ha compromès a
dur el mobiliari, condicionar-ho per una demanda que sí existeix
avui, la de minusvalideses profundes. Si estic disposta a complir
l'Estatut d'Autonomia? Evidentment, no es tracta que jo estigui
disposta o no, perquè qualsevol conseller no té capacitat de
decidir sobre aquest tema, perquè qualsevol governant ha de
complir, qualsevol diputat, conseller, o qualsevol càrrec ha de
donar compliment al que marquen les lleis del Parlament, per
respecte a aquesta institució, donarem compliment a aquest
estatut. Però un poc el que vaig dir ahir, ens deixin assumir
l'Inserso, ens deixin coordinar i, a partir d'aquí, després, podrem
parlar de la segona fase o del segon nivell que marca l'Estatut,
que seria descendir cap als consells insulars.

Vostè té tota la raó quant al desenvolupament de la Llei
d'acció social. Feim feina, pens que en un termini
relativament curt podrem desenvolupar aquesta llei i el
reglament que li sigui d'aplicació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin
intervenir pel torn de contrarèplica? No hi ha intervencions.
Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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