
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 349-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2004 Núm. 8

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Andreu Bosch i Mesquida

Sessió celebrada dia 25 de novembre del 2004 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PREGUNTES:

1) RGE núm. 3050/04, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment dels

programes de garantia local. 85

2) RGE núm. 5788/04, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de

la Conferència Sectorial de Serveis Socials. 86

3) RGE núm. 5993/04, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció

de la delinqüència juvenil. 82

4) RGE núm. 6874/04, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

investigació de l'Institut de la Dona. 84



82 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 8 / 25 de novembre del 2004 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i en primer

lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. Presidente. Patricia Abascal sustituye a Pilar Costa.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Miquel Gascón.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sr. President, Joan Font substitueix Carme Feliu.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. En absència del president, i posat

que jo com a vicepresident tenia unes preguntes a formular i no

les puc formular directament des de la presidència, si els

sembla bé i no hi ha inconvenient alteraríem l’ordre de les

preguntes. Començaríem per dues preguntes que té la diputada

Sra. Aina Rado, i mentrestant veuríem si el president titular ve

i, si no, faríem una suspensió d’uns minuts per veure com

resolem el tema.

3) Pregunta RGE núm. 5993/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a prevenció de la

delinqüència juvenil.

Idò per formular la pregunta RGE núm. 5993/04, relativa a

prevenció de delinqüència juvenil, intervé la diputada Sra. Aina

Rado i Ferrando, la seva autora. Té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors, Sra. Consellera,

amb número de Registre 5910/04, en data de 26 d’octubre, li

vàrem fer una pregunta amb solAlicitud de resposta escrita amb

el següent text: “Quins són els projectes de formació i

d’inserció laboral que es duen a terme per part de la Direcció

General de Menors?”. Vostè ens va contestar a aquesta

pregunta que la formació i la inserció laboral no són

competència seva, com tampoc la prevenció, que aquesta

competència és dels consells insulars.

Sra. Consellera, nosaltres o hem de considerar molt greu

aquesta resposta o realment no es va entendre. Per tant la

pregunta que duim avui, que és exactament: quins programes

té la Direcció General de Menors per prevenir la delinqüència

juvenil?, potser sigui més clara, de qualque manera, i ens pugui

contestar exactament allò que ens interessa saber, en definitiva.

La Direcció General de Menors, efectivament, és una

direcció general que du a terme, té encomanada l’execució de

mesures judicials imposades a menors. Però suposam que

aquestes mesures, aquesta execució d’aquestes mesures, no

consisteix tan sols en tenir els nins tancats dins Es Pinaret o

dins Es Fusteret; suposam que hi deu haver tipus d’accions que

facin que aquests alAlots de qualque manera, quan tornin a la

vida, quan hagin complit aquestes mesures judicials, puguin

reintegrar-se dins la vida laboral i social d’una manera

normalitzada. 

Sabem, vostè sap molt bé i aquí els senyors diputats també,

que els nins que entren dins un sistema de mesures judicials que

estiguin sota la competència de la Direcció General de Menors,

si no han complit els 16 anys han de rebre l’educació escolar

obligatòria com tots els menors d’aquest país. Una vegada

complits els 16 anys, evidentment es poden dedicar a tasques

laborals, però vostè sap que aquests alAlots moltes vegades ens

vénen amb una situació de molt poca formació per

desenvolupar una d’aquestes tasques. Per tant consideram que

és necessari i prioritari, i així ho recomanen -vostè ho sap- els

equips dels jutjats, que aquests alAlots tenguin aquesta formació

i aquesta integració dins el món laboral, i a més creim que això

és importantíssim, perquè hem de tenir en compte que potser

que sigui la darrera vegada que aquests alAlots tendran una

oportunitat de reenganxar-se de qualque manera a una vida

normalitzada, de qualque manera.

Per tant amb aquesta, com li deia al començament, que ens

deia que no era una competència seva, a mi encara m’ha

preocupat una mica més. Jo esper que això no s’hagi entès bé

i que vostè ara ens expliqui quines són exactament aquestes

actuacions que des de la Direcció General de Menors es duen

a terme tant per a la inserció laboral com la que de qualque

manera aquests programes de formació i de preinserció laboral

són una forma de prevenció del delicte, com programes més

concrets perquè evidentment els consells insulars tenen

competències en els menors que ells tenen tutelats, però no

podem oblidar de cap manera que hi ha tota una sèrie, tot un

altre colAlectiu de joves moltes vegades amb famílies

desestructurades que a través de tant dels instituts, ja sigui des

dels ajuntaments, sabem perfectament que duen un camí que

poden caure dins les xarxes delictives, i jo crec que és un deure

de l’Administració preveure aquestes situacions i que de

qualque manera aquests alAlots, aquests menors, tampoc no

hagin de passar per unes mesures judicials, tant siguin de medi

obert com mesures d’internament.

Per tant esperam la seva contestació. Gràcies, Sra.

Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera

de Presidència i Esports per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació a aquesta qüestió, Sra.

Diputada, jo en un principi, així com està establerta aquesta

pregunta, que du un títol de prevenció de la delinqüència

juvenil, la veritat és que l’entenia en un sentit, però així com

vostè ha anat redactant i ha anat dient quina era la seva

pregunta hem passat a la inserció sociolaboral de les persones

que haguessin estat internades en aquests centres. Per tant jo

crec que són dos conceptes distints i a més jo crec que vostè
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també els coneix molt bé, i potser el que vol és que li contesti

les dues coses.

Quant al tema d’inserció sociolaboral per a aquests joves

que hagin passat per un centre d’internament com són Es

Pinaret i Es Fusteret, idò sabem que fa pocs mesos vàrem ser

els que vàrem posar en marxa una mesura alternativa,

alternativa a una mesura d’aquestes d’internament, i bàsicament

una mesura destinada a aquesta inserció, tant social com

laboral, d’aquests menors que puguin sortir d’uns d’aquests

centres que moltes vegades estan en famílies desestructurades

i que suposaria que si sortissin d’un centre i els abocàssim tot

d’una al carrer, idò podrien ser una altra vegada proclius a

tornar a delinquir, i per tal d’evitar que això sigui així hem

posat en marxa un pis d’emancipació, que vàrem anunciar fa

unes setmanes, que es va inaugurar, i de fet ja hi ha una sèrie de

menors que han passat a formar part d’aquest nou recurs que

hem posat en marxa a la Direcció General de Menors i que, a

més, està controlat per tota una sèrie d’educadors que

s’encarreguen que aquestes persones, aquests joves, idò puguin

trobar un futur millor, s’integrin a la societat i també s’integrin

dins el món laboral. Això serien mesures, per una part,

d’integració sociolaboral d’aquests menors que hagin passat per

un d’aquests centres.

Si com feia referència estrictament la pregunta, que eren

temes de prevenció, de programes que es duguin a terme dins

la Direcció General de Menors i Família, jo sí que duia una

relació de programes que tenim en marxa, entre ells... Bé,

voldria destacar que la majoria dels programes, com vostè molt

bé sap, que es duen a terme dins aquesta direcció general

bàsicament tenen un mateix objectiu, i és evitar la prevenció,

perquè en definitiva el que volem és prevenir que aquestes

persones puguin delinquir. Entre ells podríem anomenar el

programa de prevenció de la violència en el si de les famílies,

en el qual durant l’any 2004 s’han duit a terme 30 actuacions;

hi ha hagut un altre programa que també ha incidit en aquest

tema, que és el d’orientació familiar, en el qual hi ha hagut 40

iniciatives durant aquest any; i les actuacions que s’han duit a

terme pels educadors en medi obert, que n’hi ha un total de 26

per a totes les Illes, i han suposat enguany un total de 800

actuacions. Són actuacions que bàsicament van destinades a

poder fer prestacions en benefici de la comunitat, amb altres

ONG, i serveix perquè aquests joves puguin canalitzar les seves

energies en favor dels altres, i s’ha demostrat que és una

mesura important en el tema de prevenció.

A més enguany hem considerat que seria oportú dur tota

una sèrie de programes dirigits directament als colAlegis i

instituts, també a altres organismes i entitats, però bàsicament

a aquests centres on hi ha aquests menors per tal d’evitar la

delinqüència a través de xerrades informatives sobre resolució

de conflictes, amb l’objectiu de poder definir el concepte

d’agressivitat, de prevenir la violència, d’identificar les

situacions de conflicte, de poder millorar les relacions

interpersonal, d’aprendre a conviure, i sobretot de respectar i

d’identificar els principals factors implicats en el

desenvolupament d’aquestes conductes agressives i, en

definitiva, intentar disminuir-les. En total han participat en

aquestes conferències prop de 2.600 joves de 43 centre

d’ensenyament a les Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé

la Sra. Rado i Ferrando per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè en un moment

donat de la seva intervenció, quan m’ha dit que tenien tota una

sèrie de programes, ha dit concretament que tots aquests

programes eren prevenció. Efectivament, això és el que jo li

volia dir, que quan li demanàvem pels programes d’inserció

social i de formació d’aquests joves, això, Sra. Consellera, és

prevenció del delicte. Si aquests alAlots aconseguim que tengui

uns mitjans de subsistència, que tenguin una professió, que

tenguin una formació i que tenguin uns hàbits, això és

prevenció del delicte. 

El que passa, Sra. Consellera, no em digui que prevenció

del delicte és la prevenció de la violència familiar. Això són

programes que vostè tenia, vostè ho sap, se’ls va trobar dins la

secció de família, no dins la secció de la Direcció General,

específicament, de Menors, de mesures judicials. Jo li parlava

de mesures judicials, no li parlava de família, que ja sé que

tenen aquests programes, i ja sé de qualque manera el resultat

que donen.

Em diu que han fet conferències a instituts. Jo estic d’acord,

em pareix molt bé, però, Sra. Consellera, conferències n’hi ha

moltes i vostè sap que ens hi hem de posar una mica més

seriosament i no ens basten les conferències. Vostè sap que hi

havia un programa de prevenció del delicte conveniat amb

ajuntaments, consells insulars, Conselleria d’Educació,

instituts, que intentaven fer una xarxa davant qualsevol tipus de

problema que començàs a tenir qualque alAlot, i entre tots crear

una xarxa de prevenció. Jo supòs que si vostès no han donat

continuïtat a aquest programa devia ser que no els agradava. Jo

no hi tenc res a dir, vostès governen i vostès sabran el que han

de fer, però li demanaria que pensassin que no només són

xerrades, sinó que és, quan volem realment prevenir aquestes

situacions, ha de ser una actuació continuada i una acció de

molt de temps, no d’una conferència.

Em parla d’una mesura que han posat en funcionament de

serveis a la comunitat. Sra. Consellera, o no li ho ha explicat la

seva directora general? Això és una mesura judicial, no és un

programa; això és exactament una de totes aquelles 20 i

busques de mesures que dóna la Llei penal juvenil, per

entendre’ns, no és un programa. I que facin un pis, ja li vaig dir

l’altre dia que li donava l’enhorabona, que em pareixia molt bé,

que era un dels programes que a nosaltres en hagués agradat

poder inaugurar; ho ha fet vostè i nosaltres estam contents;

però, Sra. Consellera, això tampoc no és un programa de

prevenció.

I ja per acabar deixi’m que li digui que el programa de

prevenció i d’inserció laboral per a aquests alAlots amb

problemes de risc de caure dins la delinqüència era un

programa com el programa Dàlies; Sra. Consellera, no el vàrem

implantar nosaltres; aquest sí que si ha desaparegut no és
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perquè s’hagués implantat l’altra legislatura perquè el va

implantar una persona que, a més, crec que va fer una bona

feina en aquesta direcció general, afiliada al seu partit, i en

aquests moments regidora a l’Ajuntament de Palma i era un

bon programa. Nosaltres el vàrem desenvolupar, nosaltres li

vàrem donar una importància que crec que va ser definitiva per

donar solució a molts de casos, i prova d’això mateix és

l’extensió que va tenir tant a Menorca, com a Eivissa, com a

Formentera, i en aquest moment, Sra. Consellera, li he de dir

que aquest programa que vostès no han volgut posar en marxa

i que a més ens diuen que és que ens hem gastat els doblers, i

vostè sap molt bé que aquests doblers eren de fons europeus,

per tant no ens podíem haver gastat els doblers perquè Europa

no dóna duros per avançat -vostè ho sap molt bé-, en aquests

moments, com li deia, molts de colAlectius, molts de

professionals troben a faltar, si no el Dàlies, un programa

semblant. Com li he dit de  l’altre li dic el mateix: si no els

agrada aquest, d’acord, l’han llevat, però posin programes

d’aquest estil, que no són programes de garantia social i són

programes, en canvi, el Dàlies, un programa específic per a

nins o per a menors que tenen problemes d’exclusió, no

problemes de fracàs escolar com podien ser els de garantia

social.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica intervé

l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports per un temps

de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, hi ha una realitat que

és inqüestionable: qualsevol menor que realitzi un delicte o una

falta, una falta greu, quedarà ingressat en Es Pinaret o en Es

Fusteret, és així. Quan nosaltres vàrem arribar a la conselleria

n’hi havia 40; ara n’hi ha 25. Per tant vull entendre que els

programes de prevenció funcionen, perquè si cometessin una

falta o un delicte estarien internats. Per tant jo no qüestionaré

si serveixen les conferències, si serveixen les xerrades, si

serveix qualsevol tipus de programes que nosaltres tenim posats

en marxa; els fets hi són. 

Que hi hagi programes nous que nosaltres hem posat dins

família i que no estiguin incardinats dins Menors és igual; allò

important és que aquests programes arribin als menors, i això

és el que nosaltres intentam fer.

Pis d’emancipació. Jo, quan he començat a contestar la

meva pregunta, li he dit que possiblement vostè s’havia

embullat, perquè jo tenia aquí una pregunta a la qual em

demanava “prevenció de delinqüència juvenil”, i vostè m’ha

parlat d’inserció laboral d’aquests menors quan surten dels

centres d’internament d’Es Pinaret i d’Es Fusteret, i si no queda

enregistrat aquí a la comissió i llavors ho podrem repassar. Per

això jo li he dit que li contaré les mesures de prevenció, que

eren les que vostè em demanava a la pregunta, i hi afegiré les

de reinserció social, laboral, perquè vostè me n’havia parlat i

jo li he volgut recordar el tema del pis. Simplement era per

això. Jo ja sé que és una de les 20 mesures alternatives a un

centre d’internament d’Es Pinaret i d’Es Fusteret.

Dàlies. Bé, vàrem tenir l’ocasió de poder-ne parlar a la

meva compareixença de pressuposts. Jo no discutiré ni si hi

havia fons ni si no n’hi havia, crec que és el del menys en

aquests moments. Era un programa que estava dotat amb

250.000 euros; nosaltres hem decidit suprimir-lo i fer-ne un de

nou dotat amb 500.000 euros, que du un altre nom de prevenció

a les aules. Per tant no és que deixem de fer política de

prevenció de delinqüència juvenil, és que la doblam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

4) Pregunta RGE núm. 6874/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a investigació de l'Institut

de la Dona.

Passam a la següent pregunta. Per formular la pregunta

RGE núm. 6874/04, relativa a investigació de l’Institut de la

Dona, intervé la diputada Sra. Aina Rado i Ferrando, la seva

autora.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, president. Sra. Consellera, aquesta pregunta ve

arrel d’un fet que va succeir aquest estiu, els mitjans de

comunicació en un moment donat ja en varen donar notícia, i

és que en un moment en què una persona es va interessar per

uns impresos per a la convocatòria que hi havia de solAlicitud

d’un subaltern, xofer, també, havia de tenir aquesta doble

condició, se li va dir per part de la persona que la va rebre a

veure si era per a ella. Aquesta persona va contestar que no

però va demanar el perquè d’aquesta pregunta. Llavors li varen

dir que és que només volien un home, que una dona no feia

falta que emplenàs el qüestionari perquè no seria seleccionada.

Evidentment això jo crec que és per considerar-ho gairebé

un delicte, i per tant se’n va donar compte a l’Institut de la

Dona. L’Institut de la Dona es va comprometre a fer una

investigació sobre aquest tema i la pregunta concreta, com està

explicada i vostè l’ha vista, és: quin és el resultat d’aquesta

investigació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera

de Presidència i Esports per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sí, en relació a aquesta qüestió li he

de dir que l’Institut de la Dona va rebre un escrit on es

denuncia una presumpta discriminació per raó de sexe en el

lloc de treball per un procés de selecció de l’ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears. L’Institut de la Dona va



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 8 / 25 de novembre del 2004 85

 

elaborar un informe d’aquesta denúncia interposada on es feia

una relació dels fets que s’havien alAlegat, que constituïen una

presumpta discriminació, una presumpta vulneració del principi

d’igualtat i del principi de no discriminació de l’accés a la feina

que està establert en el nostre ordenament jurídic, i que a més

així ho estableixen també la Constitució a l’article 14 i la

directiva comunitària. 

L’Institut de la Dona el que va fer va ser recollir aquesta

denúncia, redactar un escrit on s’adjuntaven totes aquestes

qüestions, i va donar compte, en aquest cas, a la Inspecció de

Treball de la Seguretat Social, a la direcció provincial de les

Illes Balears, que en aquest cas és l’organisme competent per

determinar si s’ha incorregut en aquesta discriminació i posar

les sancions que consideri oportunes. I la situació en aquests

moments és que aquesta carta està remesa i per ara no tenim

resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé la Sra.

Rado i Ferrando per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tant, si en aquests moments

tampoc no sabem com està el tema, em sap greu, Sra.

Consellera, però haurem de tornar a insistir per saber quines

mesures s’han adoptat.

De totes maneres, i ja que en aquests moments tenc la

paraula i que, de fet, és una qüestió que crec que està molt

relacionada, a mi no m’estranya que hagi passat aquesta

situació perquè jo no sé si vostè ha vist, Sra. Consellera, que a

totes les convocatòries públiques que fa el Govern no té en

compte per a res el llenguatge políticament correcte, de qualque

manera. Es fan en masculí totes i cada una d’elles, igualment a

les que el Govern participa. En aquest cas també la universitat,

però el Govern també hi participa.

Jo li demanaria, Sra. Consellera, ja que vostè és la

responsable de l’Institut de la Dona en darrera instància, que

instàs el seu govern, nosaltres també ho farem, però que vostè

també s’impliqui en aquests temes, perquè realment no passin

aquestes coses. Vostè sap que allò que s’escriu és el que

compta, i en aquest cas pareix que només compta el sexe

masculí, almanco en els anuncis que fa el Govern d’aquesta

comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica intervé

l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports per un temps

màxim de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Evidentment, si en tenc constància,

ho faré. Ja que vostè la té jo la convid a denunciar-ho, i en

relació a aquesta qüestió l’únic que li puc dir és el que hi ha.

Estam esperant que el ministeri en aquest cas contesti i és qui

ha d’obrir l’expedient sancionador. Per tant si el que voleu és

que insti el ministeri per veure com està l’expedient estic a la

vostra disposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Per resoldre les dues preguntes restants se suspèn la sessió

per un temps de 5 minuts.

1) Pregunta RGE núm. 3050/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a increment dels programes de garantia

local.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta RGE núm. 3050/04, relativa a

increment dels programes de garantia social. Intervé la diputada

Sra. Aina Salom i Soler.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Només vull aclarir que substituesc,

en aquest cas, per absència del president que hi hauria d’haver,

el Sr. Andreu Bosch, i jo faré a partir d’ara aquestes dues

preguntes que vénen a continuació.

Aquesta pregunta va ser solAlicitada amb una resposta

escrita el dia 5 de maig de l’any 2004. Pràcticament estam a

Nadal, o sigui que fa 7 mesos, o sigui, Sra. Consellera, jo crec

que vostès, que bravegen de tanta transparència, li he de dir que

tot això respon a l’anterior període de sessions i és referent, ni

més ni manco, que al curs 2002-2003, que ja fa temps que ha

acabat, com tothom sap. A la vista que no ha estat contestada,

ens hem vist obligats a solAlicitar aquesta resposta oral, una

vegada més, davant comissió. Per tant hem de lamentar aquest

fet, hem de lamentar aquest retard que ens ha produït aquesta

no resposta, i per això dificultat de manera molt important tots

els treballs dels diputats, i com que no la va contestar per escrit

-vostè la té- jo li agrairia que aquesta vegada la contestàs amb

tota transparència i amb tota claredat, i recordi que ja estam

pràcticament a Nadal del 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera

de Presidència i Esports per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo en relació a aquesta qüestió li

he de dir que aquesta pregunta no va dirigida a mi, sinó que va

dirigida al conseller d’Educació, i per tant en aquest cas em

limitaré a fer una explicació objectiva del que m’han apuntat
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aquí, que és així com varen quedar crec que en aquesta mesa

d’aquesta comissió.

Quant als increments dels programes de garantia social per

al curs 2003-2004 en els centres públics hi ha hagut un

increment d’un 17%, i per a convocatòria de subvenció un

increment d’un 6%. Això vol dir que l’any 2002-2003 hi havia

59 programes i l’any 2004 n’hi ha 69, quant a centres públics,

i per a convocatòria n’hi havia 34 i l’any 2004 n’hi ha 36.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol intervenir?

LA SRA SALOM I SOLER:

Faré una petita rèplica. Miri, quan es fan unes qüestions,

perquè s’ha governat i sabem com funciona, no em pareix en

absolut de rebut que després de 8 mesos em digui que aquesta

pregunta l’havia de contestar el Sr. Fiol, conseller d’Educació.

Això en el Consell de Govern es dirimeix a qui pertoquen les

preguntes, i en qualsevol cas si vostè pensa que tocava al Sr.

Fiol vostè hauria d’haver dit al Sr. Fiol que era ell que havia de

contestar.

Només li vull fer aquest aclariment per facilitar-li el treball,

perquè quan nosaltres governàvem era ni més ni manco el que

es feia, a vegades, quan hi podia haver confusió en les

preguntes, a quin conseller anaven dirigides. Jo li faig en to

positiu, Sra. Consellera, no s’enfadi ni es disgusti, però com

que això sol passar quan governen... El que passa és que als

diputats, tal i com li he explicat, ens dificulta moltíssim la feina

que tardi, mentre decideixen qui ha de contestar, 8 mesos la

resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Només és un aclariment perquè en tengui coneixement la

comissió, i és que aquesta pregunta és una pregunta referida a

educació i que, per tant, efectivament, anava dirigida al

conseller Sr. Fiol. No sé per quins motius, perquè això ho

decideix la Mesa, aquesta pregunta va ser inclosa a l’ordre del

dia d’aquesta comissió, i en tot cas el que d’alguna manera si

es va aclarir que es presentaria aquesta resposta. Simplement

deixar constància d’aquest fet una mica especial i una mica

extraordinari.

Vol intervenir, Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

No, gràcies, Sr. President. Crec que amb el seu aclariment

ha quedat bastant clar.

2) Pregunta RGE núm. 5788/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a convocatòria de la Conferència

Sectorial de Serveis Socials.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la pregunta RGE núm. 5788/04, relativa a

convocatòria de la conferència sectorial de Serveis Socials,

intervé la diputada Sra. Aina Salom i Soler per un temps màxim

de 10 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, segons la Llei

14/2001, del 24 d’octubre, hi ha l’atribució de competències als

consells insulars en matèria de serveis socials. Tal llei va ser

elaborada després d’estudis rigorosos, com solen ser sempre

tots els treballs exhaustius per poder valorar tots els costos

efectius i establir un equilibri tant de recursos entre els tres

consells insulars, tot compensant els de Menorca i d’Eivissa i

Formentera, i en qualsevol cas en aquestes tres illes per tal de

garantir una efectiva igualació per habitant. I per això, Sra.

Consellera, i per poder vetllar per aquest equilibri, s’establia la

conferència sectorial, tant a l’exposició de motius com en el seu

article número 16, on deixa ben clar que la seva finalitat com

a mecanisme de deliberació en comú, s’ha de, primer, elaborar

fórmules concretes de nova regulació i revisió de la normativa

vigent, i en segon lloc harmonitzar els interessos propis de les

distintes institucions participants.

La pregunta és per què, si es detecten necessitats

sobrevingudes al Consell de Mallorca després del traspàs de

competències, no es convoca, Sra. Consellera, la conferència

sectorial i es posa a consideració dels tres consells i del

Govern. Gràcies i aquí queda la meva qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble.

Consellera de Presidència i Esports per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació a aquesta qüestió, Sra.

Diputada, la resposta és molt senzilla: no es convoca la

conferència sectorial per aquest motiu, perquè no entra dins

l’àmbit de les seves funcions ni de les seves competències. 

Aquest traspàs de 6,5 milions d’euros aproximadament a

S’Institut es fa en relació a la Llei de mesures tributàries, la

Llei 10/2003, a l’article 4, on s’estableix que es podrà arribar

a acords de colAlaboració per diferents motius; entre ells s’ha de

destacar el de creació de nous serveis, els que facin relació a

personal transferit i els que facin relació al personal laboral

temporal. Aquest import fa referència a aquestes tres qüestions

que no han estat de cap manera per una qüestió sobrevinguda,

sinó que varen ser actuacions que es varen dur a terme des de

l’any 2002, 2001-2002, fins a l’any 2004, que és quan entren en

vigor les transferències al Consell Insular de Mallorca, i no,

precisament, l’any que es va fer la llei.
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Per tant, no és una qüestió de poder haver d’arribar a acords

entre els consells insulars, perquè no es tracta d’una

transferència d’imports per a noves qüestions, sinó simplement

actuacions que es varen dur a terme durant aquests anys i que

no estaven contemplades en aquesta llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé la Sra.

Aina Salom i Soler, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no puc estar d’acord

amb el que vostè diu i amb les referències a la llei que vostè ha

fet, que no era l’àmbit ni les funcions.

Jo aquí, també, i en positiu, com no pot ser d’altra manera,

tenc els butlletins, el BOIB, amb les dates pertinents, amb les

lleis pertinents, amb tots els seus capítols, que li puc passar, i

jo el que crec aquí és que amb aquesta convocatòria i amb

aquests 6,5 milions d’euros que es varen transferir a l’Institut

de Serveis Socials i Esportius de Mallorca varen tenir una falta

de consideració al que són els consells i pens que,

efectivament, sí que era un àmbit per convocar-los amb totes

les seves funcions. Perquè, li tornaré repetir, la Llei 14/2001,

de 29 d’octubre, del butlletí número 135, que jo li passaré amb

tota tranquilAlitat, nosaltres pensam que el Govern aquí ha

actuat, jo no vull dir amb mala intenció, però sí que ha ignorat

aquesta llei.

I en segon lloc, el Govern no té cap tipus de sensibilitat a

l’autonomia dels consells insulars i actua de forma

centralitzada, com no pot ser d’una altra forma, donat el que

veim i com actuen des de la seva conselleria.

En tercer lloc, dir-li que el Govern afavoreix una illa, que

és l’illa de Mallorca i ignora les necessitats, que són moltes,

Sra. Consellera, de les altres illes més petites. I especialment a

Menorca, on governen, com vostè deu saber, partits d’un altre

color i d’un altre signe, i que, de forma contínua, es veuen

rebutjades i menyspreades dins totes les seves valoracions.

Jo me pos a la seva disposició, Sra. Consellera, perquè es

puguin esmenar totes aquestes mancances que es poden

detectar des de la Conselleria de Presidència i Esports perquè

fets com aquests no es puguin tornar repetir perquè no agrada

a ningú que viu a les altres illes veure com Mallorca es veu

beneficiada, ni més ni manco, per 5,6 milions d’euros, les altres

no veuen ni un cèntim d’euro, i que tot se’n va cap a Mallorca.

I tampoc no ens val dir que això és competència total i rigorosa

només del consell, perquè tots sabem que qui té els duros és la

vicepresidència, o la que està al cap, la Sra. Estaràs, que fa i

desfà dins totes aquestes tasques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, intervé

l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports, per un temps

màxim de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo crec que la falta de

sensibilitat i la falta de consideració cap a aquestes illes i en

concret cap a l’illa de Mallorca l’hauria de retrotreure a l’any

2001. Vostè sap que és fer una llei de transferències amb uns

serveis, la poses en vigor i entra a l’any 2004 i des de l’any

2001 a l’any 2004 t’has dedicat a fer coses, entre d’altres, a

contractar personal eventual, en aquest cas per un import de

3.276.000 euros. A crear i fer actuacions, com per exemple, per

posar un exemple, passar dels sistemes de subvencions a les

associacions de discapacitats, que és per assumir pèrdues,

passar al sistema del concert de places, significa que a l’any

2002 de cop i volta vàrem passar de 8 milions d’euros a 11

milions d’euros; sap què vol dir això? Que a l’any 2004 no es

poden suspendre totes aquestes coses. Passes els serveis a

l’Institut de Mallorca i no li passes els doblers, d’unes

actuacions que un Govern que era aquí, que va fer una llei de

transferències i que, sabent-ho, sabia que crearia un perjudici

en aquest cas a qui gestionàs els serveis socials de Mallorca, el

deixava fora doblers.

L’únic que hem fet nosaltres, senyora diputada, ha estat

arreglar aquestes qüestions. Els 6,5 milions d’euros no

serveixen absolutament per posar res nou en marxa, serveixen

per cobrir totes aquestes pèrdues que haguessin significat que

hagués hagut d’assumir l’Institut. Vostè sap que la Residència

de Felanitx no estava en ple funcionament a l’any 2001, i tot el

personal que hi feia feina a l’any 2004 l’hem d’acomiadar? Jo

crec que amb aquestes qüestions queda ben clar.

Jo la veritat és que aquesta pregunta l’he contestada no sé

quantes vegades, hi ha pregunta de dia 21 de setembre, a la

qual hi ha les xifres totes ben explicades; n’hi ha una altra dia

1 d’abril, i la veritat és que crec que no fa falta que ho torni a

repetir perquè és una qüestió purament matemàtica. Per tant, jo

la remet als Diaris de Sessions, si vol tenir aquestes xifres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui, només queda agrair la presència de la consellera

i dels seus acompanyants, no n’hi ha.

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