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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.

En primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sra. Presidenta. Eduard Riudavets substitueix Joana

Lluïsa Mascaró.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Aina Salom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4069/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de

formació de professionals i detecció precoç de la sordesa i

ceguesa.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 4069/05, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de formació de

professionals i d’atenció precoç de la sordesa-ceguesa. Per tal

de defensar-la, intervé la Sra. Rado per un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats. La

sordoceguesa és probablement una de les discapacitats que

passa més desapercebuda per la societat. Fins fa molt poc

temps, poc més de deu anys, es diagnosticava generalment com

una discapacitat múltiple i no com el que és, una discapacitat

dual i, per tant, moltes de les persones afectades acabaven a

centres per a persones amb discapacitats psíquiques. El fet de

tenir disminuïts els sentits de la vista i de l’oïda, planteja greus

problemes de comunicació, contextualització i orientació que

fan que les persones sordocegues tenguin una dependència

severa que dificulta enormement l’accés a la informació i, per

tant, també la seva relació amb els altres.

De totes maneres, aquest poc coneixement que es tenia

d’aquesta malaltia, a poc a poc ha anat canviant, moltes

vegades gràcies a mobilitzacions dels familiars de les persones

afectades i avui ja podem dir que el Parlament europeu s’ha fet

ressò d’aquesta problemàtica i ha fet una declaració

reconeixent la sordoceguesa com una discapacitat específica,

i instant també els estats membres que posin en funcionament

instruments per tal de detectar i donar suport a aquesta

discapacitat.

Avui per avui solament dues organitzacions, l’ONCE i

ASOCIDE, Associació de persones sordocegues, disposen

d’alguns recursos humans per intentar palAliar les mancances de

les persones afectades.

Segons diversos estudis, duits a terme als països de la Unió

Europea, la incidència en la població es calcula sobre un 15 per

cada 100.000 habitants. Per tant, això ens donaria que a les

Balears parlaríem d’un colAlectiu de poc més o menys de 150

persones, encara que segons dades extretes d’altres comunitats

autònomes que sí que han fet aquests estudis, podríem dir que

la incidència final podria ser major.

Els principals factors, com he esmentat, que dificulten la

inserció social de les persones sordocegues són aprendre a

comunicar-se i ho han de fer, com vostès poden imaginar, sols

a través d’un mitjà, el tacte. Per tant, és necessari comptar amb

especialistes per ajudar tant a les famílies com a aquestes

persones en aquest difícil aprenentatge.

M’agradaria, senyores i senyors diputats, poder-los

transmetre la desesperació tant de les famílies com dels afectats

davant una impossibilitat quasi total de comunicació. El treball

de les famílies -s’ho poden imaginar- és esgotador i continu, ja

que l’atenció que requereixen és constant. Un nin amb ceguesa

sent parlar els seus pares i de qualque manera es fa una idea del

món que l’envolta, el mateix passa a un nin sord, que veu els

seus pares, amb la qual cosa també es pot construir aquest món.

Però això no passa en persones, sobretot en infants, que és quan

s’han de relacionar i construir el seu entorn, no tenen aquests

dos sentits i, per tant, la construcció del seu món és molt més

dificultosa.

Per tot això, creim que és absolutament necessari que

l’administració prengui consciència d’aquesta problemàtica

que, encara que em poden dir que no es tracta d’un colAlectiu

excessivament gran, sí que és un colAlectiu que té molt pocs

recursos als quals recórrer. Pensem que les persones que fan

feina amb llenguatge de signes són encara molt poques i, com

he dit abans, aquests nins i les seves famílies necessiten una

atenció constant, igual que les persones que els vagin guiant al

llarg de la seva vida.
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Per tot això, creim absolutament necessària la creació de

programes dirigits a professionals que donin respostes a

aquestes necessitats, així com també un lloc, un centre on es

pogués fer una detecció precoç i no ens trobàssim que més

endavant es diagnostiquen aquesta sordoceguesa com una

discapacitat múltiple i moltes vegades una discapacitat psíquica

i, per tant, aquests nins poguessin arribar a tenir una vida el més

normalitzada possible. Creim que l’administració té el deure de

fer-se ressò d’aquestes necessitats, d’aquestes peticions, ja que

aquests nins, tot i que pateixin aquesta greu deficiència, tenen

tot el dret a poder-se desenvolupar com una altra persona dins

tot el món que ens envolta. Per això, el Grup Socialista

presenta avui aquesta proposició no de llei instant el Govern

que creï programes específics per formar aquests professionals

i també la creació d’un centre específic per tractar aquesta

sordoceguesa i la seva detecció precoç que creim que és una de

les qüestions més importants, poder detectar aquesta malaltia

com més aviat millor a fi de poder cercar els recursos

necessaris per palAliar la deficiència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Passam als torns de fixació de

posició. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Rosselló i del Rosal, per

un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

molts breument per donar suport en nom del meu grup,

Esquerra Unida i Els Verds, a aquesta proposició no de llei

presentada pel Grup Socialista. Són massa encara les

necessitats d’una societat que per la seva pròpia naturalesa té

desigualtats, té problemes inherents a la seva pròpia essència,

repetesc, necessitats que no cobreix l’administració, que l’estat

del benestar no arriba per cobrir totes aquestes necessitats.

Tenim sort, encara, de l’existència d’organitzacions no

governamentals, com és el cas de l’ONCE o altres

organitzacions que cobreixen part d’aquestes necessitats que

hauria de cobrir l’administració. Som plenament conscient que

el cobriment de totes les necessitats que comporta la nostra

societat i, per tant, l’existència d’un estat del benestar complet

que arribi a cobrir totes les necessitats, requereix d’uns

ingressos amb els quals moltes vegades no comptam i molt

menys en el si d’un règim autonòmic. Però, a pesar de tot, és

necessari fer un esforç, crec que avui, la diputada que m’ha

precedit en l’ús de la paraula, s’ha fet ressò d’una reivindicació,

d’una problemàtica que afecta colAlectius, famílies de la nostra

comunitat que tenen dret a plantejar-la i que nosaltres tenim el

deure de cercar-hi solucions.

Crec que el Parlament és l’òrgan adequat per instar el

Govern a solucionar aquests problemes, lògicament sense

marcar terminis ni la forma de fer-ho, perquè el Govern té, com

és lògic, l’autonomia i la capacitat suficient per desenvolupar

les seves tasques, però crec que és oportú que una comissió

com aquesta es faci ressò d’una proposició no de llei com la

presentada i seria, crec, de lògica, que sortís aprovada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble. Sr. Eduard

Riudavets i Florit, per un temps de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats. En primer lloc, vull deixar ben clar el nostre vot

favorable a aquesta proposició no de llei, així com el nostre

acord total i absolut amb l’exposició que ha fet la diputada

proposant. Som conscients, per altra part, de la dificultat

d’enfrontar aquestes problemàtiques, som conscients que això

suposa una despesa econòmica, som conscients que de vegades

és difícil, però també som conscients que les necessitats hi són

i que d’una manera o altra s’han d’enfrontar sigui gradualment

o sigui com sigui, s’han d’enfrontar.

Em permetran, llavors, una reflexió sobre el tema que té un

calat bastant fons, perquè en realitat estam parlant d’una

temàtica de drets, perquè no totes les persones estan en

condicions d’exercir per si soles els seus drets com a membres

d’una comunitat, i les persones que presenten algun tipus de

discapacitat solen tenir, tenen, de fet, més dificultats per exercir

aquests drets que mantenen malgrat les seves discapacitats. I el

fet de patir una doble discapacitat com ens ha explicat ben bé

la Sra. Rado, sordesa i ceguesa, impossibilita la recepció dels

estímuls de l’entorn fins i tot dels més propers, dificulta el

procés d’aprenentatge i sobretot el desenvolupament i

l’autonomia necessaris per viure i conviure, tant en família com

en societat.

Com ja s’ha dit, l’atenció primària en discapacitats és bàsica

per garantir el desenvolupament personal posterior, i això si és

bàsic en el cas d’una discapacitat normal, en el cas de les

persones sordocegues encara és més necessari. Si qualsevol

administració, l’autonòmica, la central, qualsevol administració

està obligada a garantir el dret de les persones, també està

obligada a garantir els drets de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, les dues mesures que proposa el Grup

Socialista ens semblen totalment adients i, a més, adients i

prudents perquè no marquen terminis i ja dic, com que hi havia

dificultats, em sembla molt prudent no marcar un termini,

perquè certament no és una cosa senzilla, però a més a més,

totalment adients perquè coincideixen, concorden perfectament

amb l’informe del CERMIS, Comitè espanyol de representants

de minusvàlids, que sobre la discapacitat severa i la vida

autònoma ha fet aquesta associació. Hem de tenir en compte

que és una discapacitat severa la sordesa-ceguesa, i precisament

dins aquest informe se’ns fixa que es requeriria, un dels punts

que es requereix -en llegiré uns quants, i perdonin, perquè vaig

traduint-, potenciar dotant de recursos econòmics i personal

qualificat els centres d’educació específics tant dependents dels

departaments d’educació o de les associacions, com a autèntics

centres de recursos per a l’educació amb les funcions següents:

formació permanent per a docents i altres professionals

implicats en el procés educatiu de l’alAlot amb discapacitat

severa, desenvolupar i difondre documents, materials i
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informació relativa a la discapacitat, suport humà i tècnic a

l’escola normalitzada, suport a les famílies pel que fa a aquest

període de la vida, donar suport terapèutic concret al fillet amb

discapacitat severa, desenvolupament juntament amb l’escola

normalitzada d’estratègies específiques, orientació i (...)

d’ajudes tècniques a tots els àmbits, assessorament mèdic, i

podria seguir fins a un centenar gairebé de propostes concretes

que aquesta associació precisament de discapacitats, feta per

discapacitats que estan connectats molt bé a través de xarxa i

són aportacions reals de persones i famílies que pateixen aquest

problema, precisament ens donen una pauta a seguir, una pauta

que jo crec que, en gran part, en gran part, recull la proposta

del Grup Socialista.

Som conscients que enfrontar la problemàtica de les

discapacitats severes no basta tan sols des d’un punt de vista

educatiu, s’ha de fer una cosa interdisciplinar que afecti serveis

socials, treball, educació, habitatge, amb molts dels aspectes

precisament de la dependència en què viuen aquestes persones

en concret i que, a la llarga, haurien d’aconseguir, és difícil, per

tant serà molt a la llarga, però s’ha de caminar en la bona

direcció, haurien d’aconseguir que aquestes persones, malgrat

la seva discapacitat, poguessin tenir una vida autònoma. Jo crec

que precisament aquest informe que he esmentat, es diu

“Discapacitat severa i vida autònoma”, va en aquest sentit, com

també hi va, amb les primeres passes que ens assenyala, la

proposició no de llei del Grup Socialista. Per això, no podem

fer altra cosa que donar el nostre vot favorable i esperem que

hi hagi unanimitat en un tema com aquest que creim que és

prou seriós com perquè el Parlament de les Illes Balears s’hi

preocupi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Joan Font i Rosselló, per un

temps de 10 minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista

ens planteja en el primer punt d’aquesta proposició no de llei,

crear uns programes específics per formar professionals per als

infants sordocecs. I al segon punt, crear un centre específic per

tractar la sordesa-ceguesa i la seva detecció precoç.

Jo començaria per demanar quants d’alAlots de les Illes

Balears presenten un dèficit visual i al mateix temps un dèficit

auditiu per avaluar si és raonable o no posar en marxa

programes de formació específica per a professors i si és

raonable o no la creació d’un centre aposta per tractar la

sordesa-ceguesa.

Aquesta doble privació sensorial afecta només 8 alAlots

detectats els darrers vint any, repetesc, 8 alAlots detectats en els

darrers 20 anys, 6 són a Mallorca, 1 a Eivissa i 1 a Formentera.

4 dels 6 de Mallorca són atesos a Mater Misericordiae, 1 a

l’institut d’ensenyament secundari de s’Arenal i 1 a Pollença.

El nombre de casos detectats, per tant, no té res a veure amb les

xifres que dóna el Grup Parlamentari Socialista, on es parla que

aquesta doble privació sensorial podia afectar 15 de cada

100.000 habitants o persones, això significaria, tal com ha dit

la Sra. Rado, que a les Illes Balears amb aproximadament un

milió de persones, hi hauria devers 150 casos, és clar que entre

els 150 casos que segons el Grup Parlamentari Socialista hi

hauria d’haver, segons la ràtio que ells manegen, i els 8 casos

detectats a les Balears, hi ha una considerable distància.

La segona qüestió és com atén el Govern de les Illes

Balears aquests alAlots. La Conselleria d’Educació compta amb

cinc equips d’atenció primerenca, tres a Mallorca, un a

Menorca i un altre a Eivissa, que s’encarreguen de la detecció

precoç de l’alumnat amb discapacitat, i concretament d’aquells

infants que tenen necessitats educatives especials a associades

a un dèficit visual i també auditiu. A més, la Conselleria

d’Educació té concert amb cinc centres específics ubicats, 3 a

Palma i els altres 2 a les zones d’Inca i de Manacor. Fins ara ha

estat l’ONCE qui s’ha ocupat de les deficiències visuals

d’aquests alAlots, a través d’un conveni firmat amb la fundació

des de l’any 2002, mitjançant el qual es garanteix l’atenció

educativa de nins, joves i adults amb deficiències visuals, així

com de els seves famílies i centres escolars, als quals

assisteixen, des del moment de la seva detecció. A Mallorca,

l’ONCE compta amb 3 mestres, a Menorca amb un altre i a

Eivissa amb un altre.

En relació a la seva deficiència auditiva, són els logopedes

de la Conselleria d’Educació IBAS i ASPAS, acrònims de

l’associació de pares i amics del sord, els que s’ocupen de les

deficiències auditives d’aquests infants. En el cas d’aquests

logopedes, dir que tenen la titulació de la UIB de mestres

especialistes en audició i llenguatge i fan feina sobretot en

l’àmbit educatiu públic. També convé fer esment al conveni

signat per ASPAS, la Vicepresidència del Govern de les Illes

Balears i el conseller d’Educació el passat 18 d’agost del 2004,

pel qual ASPAS, repetesc, Associació de pares i amics del

sord, garantien: primer, un servei específic de rehabilitació

logopèdica a la mateixa seu d’ASPAS d’aquells nins amb

discapacitat auditiva; segon, es donava un suport logopèdic

especialitats als centres escolars on ASPAS hi podaria el seu

personal de psicòlegs i pedagogs, a més de formar

específicament el professorat del centre; i tres, assessorava els

centres i professionals.

Segons informació que m’ha pogut arribar, sembla ser que

a partir del proper curs, el Govern espera agrupar els sordocecs

en una aula amb un especialista en sordoceguesa format a algun

centre de la península, és a dir, un especialista que doni una

resposta conjunta a la doble deficiència sensorial. En canvi, en

aquells casos d’alAlots que no tenguin altres problemes que

aquesta doble privació sensorial, el més raonable, com ja es fa,

és escolaritzar-los dins aules d’integració, amb suport de

personal especialitzat.

Amb això quedaria contestat ja el primer punt de la

proposició socialista. Des del Grup Parlamentari Popular creim

que no és raonable per ara, tenint en compte el nombre de

casos, repetesc, 8 casos detectats en total en els darrers 20 anys,

que el Govern posi en marxa a les Illes programes específics

per a la formació d’aquests professionals. La formació d’aquest

personal en principi es podria rebre als centres de la península

que l’ofereixen i que reuneixen més experiència. Això sempre
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que el nombre de casos amb doble privació sensorial, visual

més auditiva, no augmenti de manera considerable i ens

acostem així a les xifres que maneja el Partit Socialista

En relació al segon punt de la proposició, ja ha quedat

contestat en la seva primera part relativa al tractament que es

dóna per part del Govern a aquests alAlots. En relació a la

creació d’un centre específic per detectar i diagnosticar aquests

dèficits sensorials, he de dir que el Govern ja atén aquestes

necessitats. El Govern ha posat en marxa un programa

d’atenció al dèficit, a la deficiència auditiva, a la infància,

l’objectiu del qual és la detecció precoç del dèficit auditiu,

concretament la unitat de prevenció de malalties de l’oïda ha

posat en marxa tres programes dirigits a tres poblacions ben

diferenciades: un primer programa de detecció precoç de la

hipoacúsia, és a dir, deficiència auditiva que s’ha eixamplat

amb caràcter universal a tots els nadons de la nostra comunitat,

gràcies al Decret 43/2003, de dia 9 de maig, que va signar

l’anterior consellera, Sra. Aina Salom, decret que ha

desenvolupat l’actual consellera a través de convenis de

colAlaboració amb clíniques privades. L’objectiu de la

Conselleria de Salut es que es faci la prova a tots els nadons en

els primers tres dies de vida, durant l’any 2004 s’han estudiat

3.406 nadons, aquest pla de detecció s’ha conveniat amb les

clíniques privades Rotger, Policlínica Miramar i Clínica Palma

Planes, a Palma, amb les clíniques Menorca de Ciutadella i

Menorca de Maó, i amb la Policlínica Virgen del Rosario a

Eivissa. A més s’està desenvolupant a tots els hospitals públics.

A més, la Conselleria de Salut ha posat a disposició de tots els

hospitals públics i clíniques privades un programa informàtic

per anar creant una base de dades on es registrarà la història de

cada alAlot en relació amb el seu dèficit auditiu. Això permetrà

el seguiment de la salut auditiva de cada alAlot.

Un segon programa de seguiment per a infants amb risc

d’hipoacúsia; es realitza del període neonatal fins als dos anys,

el seguiment es fa als 3, 6, 12 i 24 mesos. Un tercer programa

de garbellament de la funció auditiva a l’edat escolar, destinat

als alAlots que inicien el primer cicle d’educació primària, les

proves es realitzen en els centres educatius, el seguiment dels

casos detectats fins completar el diagnòstic i la seva posterior

derivació mitjançant informe cap a la xarxa assistencial pública

completen l’activitat d’aquesta unitat de prevenció que

correspon als serveis de promoció de la salut. Durant el curs

escolar 2003-2004 es varen estudiar 2.401 casos, unes

estadístiques que augmentaran segurament a mesura que el

programa de garbellament es vagi consolidant.

Veim, per tant, que la Conselleria de Salut i la Conselleria

d’Educació treballen conjuntament per coordinar i harmonitzar

esforços per atendre la necessitat d’aquests infants, amb la

convicció que el Govern de les Illes Balears ja actua des de

múltiples fronts per atendre els alAlots que pateixen aquesta

doble privació sensorial i està posant remei a les seves

necessitats, des del Grup Parlamentari Popular votarem en

contra d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Vol fer ús de la paraula? Té un temps de

5 minuts, Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les gràcies

al grup PSM-Entesa Nacionalista i al d’Esquerra Unida i Els

Verds pel seu suport, crec que han entès el problema i, per tant,

agraesc el seu suport i la seva comprensió respecte d’aquest

problema. Em sap greu dir que el portaveu del Partit Popular,

segurament jo no em dec haver explicat massa bé o,

sincerament, Sr. Font, no ha entès res.

Vostè em parla de sordesa i de ceguesa, efectivament, les

xifres que vostè dóna i amb totes aquestes deteccions i convenis

amb clíniques privades, hi puc estar absolutament d’acord, jo

li parl d’una altra cosa, li parl de sordoceguesa, sordoceguesa,

que és una cosa molt diferent. Vostè m’ha parlat, segurament

no m’he explicat bé, no tenc cap inconvenient, si després vol

que li acabi d’explicar com és aquest tema, perquè no és un

problema auditiu, no és un problema de visió, és una

problemàtica dual, les dues coses alhora. Un nin sord -ho he dit

abans- pot veure els seus pares, pot veure el seu entorn, un nin

cec ho pot sentir, això és una problemàtica dual, té les dues

deficiències, no es pot relacionar amb ell si no és a través del

tacte. Per tant, el llenguatge de signes i el tacte.

El que vostè em diu dels logopedes en els centres

d’educació, Sr. Font, no em faci riure, no em faci xerrar, més

bé, perquè quan sabem que els logopedes no donen l’abast als

nins que no tenen cap tipus de deficiència, només algun petit

problema amb aquestes qüestions i no hi ha logopedes perquè

no donen l’abast, no em parli que els atendran els logopedes,

per favor, em sembla que és riure’s d’aquest colAlectiu. 

Per una altra banda, sincerament, crec que vostè no m’ha

entès, però crec que tampoc, vostè o el seu grup, no tenen

massa coordinació amb els càrrecs públics del seu partit. Jo li

puc dir que en aquests moments l’associació de sords-cecs de

les Illes Balears s’ha reunit amb la consellera Rosa Puig, i estic

contenta perquè almenys ha estat molt més receptiva del que ha

estat vostè, almenys ho ha entès. Rosa Puig es compromet a fer

que el Parlament balear aprovi que la sordoceguesa sigui una

discapacitat específica i s’ha compromès a donar suport al

projecte de formació de voluntaris. La veritat, no sé com

contestar-li, segurament ha tengut una mala coordinació, però,

en fi, el fet és que han decidit votar en contra d’aquesta

proposició, a mi em sap greu, i li dic sincerament, em sap greu

perquè era una expectativa que tenia tota aquesta gent, i

permeti’m per acabar que li digui que tot i que no és un debat

de xifres, evidentment, sols que hi hagués una persona amb

sordoceguesa tendria tot el dret del món a tenir tot el suport de

l’administració, però les dades que vostè em dóna, segurament

per aquesta equivocació de principi, em parla que fa 20 anys

han tengut 8 nins, no?, fa 20 anys la sordoceguesa no es

detectava, per tant, no parlam del mateix.

Res més, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Passarem, idò, a votació.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 4069/05.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4107/05, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a subvencions per als programes d'oci juvenil.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 4107/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a subvencions per als programes d’oci

juvenil. Per tal de defensar-la, intervé l’HBle. Sr. Eduard

Riudavets per un temps de 10 minuts. Té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats. Crec que la motivació d‘aquesta proposició no de llei

és bastant evident i de fet no caldrien tampoc massa

explicacions, però si més no consider convenient fer un repàs

dels fets, perquè es conegui el que jo consider que és de

justícia, el que el nostre grup, en definitiva, demana.

El passat 11 de febrer van sortir publicades al BOIB

diverses resolucions de la Conselleria de Presidència i Esports

per les quals s’establien convocatòries de subvencions per dur

a terme programacions habituals o puntuals d’activitats en

matèria de joventut per a l’any 2005. Sorprenentment no hi

figurava cap resolució establint ajuts econòmics als consells

insulars per a la realització d’activitats adreçades al jovent. I

dic sorprenentment per d’ençà del 2002, el Govern de les Illes

Balears havia donat suport econòmic als consells insulars

perquè aquests portessin a terme una programació d’activitats

d’oci alternatiu `per a joves dins els seus àmbits territorials

respectius, naturalment. 

Concretament, i ara ja em centraré, a tall d’exemple, a

Menorca, que naturalment és l’illa que més conec,

concretament a Menorca els anys 2002 i 2003, el Govern de les

Illes Balears va aportar al Consell Insular de Menorca 12.000

euros per any per a aquests programes, i l’any 2004, via

subvenció, 9.000 euros. Aquestes aportacions del Govern de les

Illes Balears varen ser fonamentals per al desenvolupament del

programa “Fora hores” que té un cost global de 36.000 euros.

Com podem veure, l’ajut econòmic del Govern va suposar més

o menys una quarta part del cost total del programa, la resta era

assumida pel mateix consell insular, i els diversos ajuntaments

de Menorca hi colAlaboraven aportant els locals necessaris i

l’organització mitjançant els informadors juvenils. I és

important conèixer què és aquest programa “Fora hores” que

des de fa anys porta a terme el Consell Insular de Menorca. És

clarament un programa d’oci juvenil alternatiu que pretén i

aconsegueix oferir activitats d’entreteniment i d’oci diferents de

les habituals, que pretén donar alternatives a l’oci comercial

que en massa ocasions deriva cap al que coneixem popularment

com botellón, amb consum d’alcohol o coses pitjors.  En aquest

sentit es realitzen diversos tallers com per exemple dansa,

decoració tèxtil, escalada, filmació de curtmetratges, hípica,

fotoshop, ràdio, coreografia, taller de begudes saludables,

tatuatges del henna, hip-hop, break dance, etc., etc., etc., en

total més de 30 activitats que gaudeixen d’un notable èxit en

general, com demostren les xifres. L’any 2004 uns 1.500 joves

menorquins de tots els pobles de l’illa, d’entre 14 a 25 anys, hi

varen participar, 133 a Alaior, 83 a Ciutadella, 215 a Ferreries,

103 a es Migjorn Gran, 294 a es Mercadal, 250 a es Castell, 30

a Sant Lluís, 350 a Maó. 

En conseqüència, és de plànyer que el Govern de les Illes

Balears no vulgui continuar colAlaborant amb aquesta proposta,

que sense cap avís previ deixi d’aportar el seu ajut a una

iniciativa d’aquestes característiques, ben valorada a Menorca

i, a més, molt necessària. Crec que hem de recordar que les

competències de joventut són encara, creim que per poca

estona, del Govern de les Illes Balears, i que aquestes activitats

les fa el consell insular perquè vol, les hauria de fer el Govern,

que és el competent. El Consell Insular de Menorca en un

exercici de responsabilitat i coneixent les necessitats existents

a l’illa, ha posat en marxa aquest programa, aquest programa

“Fora hores”, tot i que, i que quedi molt clar, no en tenia cap

obligació legal, ho fa perquè és necessari, i esmerça molts de

recursos propis. El que no és de rebut és que el Govern de les

Illes Balears, que en té les competències, en lloc de donar-li

suport, se’n desentengui.

Per tot això i perquè consideram que el Govern de les Illes

Balears ha de ser solidari amb els consells insulars, perquè

consideram també que donar suport efectiu a les iniciatives

existents per evitar que la joventut es vegi inevitablement

immergida en una espiral de consumisme, i que no basta,

perquè consideram que no basta queixar-se, no basta fer

declaracions lamentant a posteriori situacions desgraciades,

consideram que el Govern de les Illes Balears ha de donar

suport a aquestes iniciatives, fetes des dels consells insulars per

posar remei a la situació que moltes vegades lamentam de la

nostra joventut, que no té alternatives al pur entreteniment

comercial.

Demanam al Govern de les Illes Balears, llavors, a la

Conselleria de Presidència, que sigui receptiva, que a més de

fer declaracions, actuï, o almenys doni suport a qui ja actua.

Demanam llavors una nova convocatòria d’ajuts específics per

als consells insulars per a activitats d’oci juvenil alternatiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Passam al torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,

té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Rosselló i del Rosal, per un

temps de 10 minuts.
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EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per donar suport a la

proposició no de llei presentada pel PSM-Entesa Nacionalista.

Crec que, com ha dit el Sr. Riudavets, no valdria la pena

dedicar molt d’esforç a argumentar una cosa que s’argumenta

per si sola, però bé, crec que, en primer lloc, si durant un temps

ha funcionat aquest tipus d’ajuda, de convocatòria als consells

insulars, ha donat bon resultat, com es demostra per l’execució

d’aquesta tasca al Consell de Menorca, però també a altres

consells, no té massa sentit que s’elimini aquest any.

Si a més una de les promeses, un dels arguments que s’ha

utilitzat públicament per part de la consellera Rosa Puig i en

general del Govern és que dins aquesta legislatura les

transferències de joventut es transferiran als consells insulars,

encara s’entén menys que una ajuda als consells, una

convocatòria que va destinada als consells insulars se

suprimeixi.

I, per últim, si un analitza en profunditat, que no és el cas

d’aquest debat i, per tant, no entraré a concretar molt, altres

moments del control de l’acció del Govern tendré per

aprofundir-hi més, però aprofitaré per dir que, si a més un

analitza l’execució del pressupost del 2004 de la Direcció

General de Joventut i comprova que en el capítol de dietes i

viatges que correspon a les cases regionals de fora de Balears,

que estan dins la Direcció General de Joventut, no sé sap molt

bé per què, s’ha multiplicat per cinc el que va ser pressupostat

en relació al que s’ha executat, encara s’entén menys per què

s’escamoteja una convocatòria d’aquestes característiques als

consells insulars.

Per tant, per això crec que s’hauria de votar favorablement

aquesta proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Sr. Andreu Bosch i Mesquida,

per un temps de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats. Efectivament s’entén poc com una sèrie de

convocatòries de subvencions de la Direcció General de

Joventut excloguin els consells insulars per dur a terme

diverses activitats d’oci juvenil. Crec que el Sr. Riudavets i jo

compartim bastant la mateixa informació i, per tant, la meva

argumentació anirà també en el sentit de fer veure com,

especialment el Consell Insular de Menorca, ja fa temps que té

una preocupació per l’oci juvenil, i especialment per aquell oci

alternatiu al nocturn, ja que, com és de tots sabut, l’oci nocturn

està molt en mans dels mercats, a través de la promoció de la

música, de la moda, de la discoteca, dels bars i també del

consum de substàncies que creen dependència, sigui alcohol,

sigui droga.

Deia que no és la primera vegada que el Consell Insular de

Menorca té interès a promoure un oci nocturn alternatiu al

comercial, i açò ve ja d’uns anys enrera on s’havia ofert un

programa com Obert fins a quina hora” i com, posteriorment,

“Novembre jove” que va derivar en aquest programa “Fora

hores” que el diputat Riudavets esmentava fa un moment,

alternatiu a aquest oci que genera preocupació social pels

problemes que hi van associats, a nivell de soroll, de riscos,

d’accidents, de baralles i de salut pública en relació amb el

consum de substàncies.

Com deia el diputat el 2004 es va posar en marxa aquest

programa “Fora hores” que compartien consell insular, la

Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears

durant el 2004, per tant ja hi havia una subvenció en aquell

moment i amb tots els ajuntaments de l’illa de Menorca, oferta

d’activitats lúdiques, esportives, socials, etc., que es van dur a

terme a tots els ajuntaments de l’illa en espais públics i durant

el cap de setmana, programa que efectivament ha demostrat la

seva eficàcia per la resposta que ha tingut a tots i cadascun dels

ajuntaments, amb un total de 1.550 joves que es van adherir a

aquests programes durant el 2004, programa evidentment

subvencionat durant el 2004 pel Govern de les Illes Balears que

cobria una part important de la dotació pressupostària.

Per tant, vista l’eficàcia d’aquests programes, vist l’interès

del Consell Insular de Menorca que d’alguna manera suplia la

manca d’actuació de qui té les competències en joventut, com

és el Govern de les Illes Balears, creim des del Grup

Parlamentari Socialista perfectament justificat que s’insti la

Conselleria de Presidència i Esports a publicar una nova

convocatòria per a aquest any 2005, de subvencions,

especialment adreçades al Consell Insular de Menorca, per

desenvolupar aquests programes d’oci juvenil. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista, també

votarem a favor d’aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bosch. Per part del Grup Parlamentari Popular,

té la paraula l’Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló, per un temps

de 10 minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Volem, des del Grup

Parlamentari Popular, anunciar que efectivament nosaltres hem

detectat que des de la Conselleria de Presidència, en les

polítiques de joventut hi ha dues línies prioritzades, dues línies

polítiques en aquesta matèria. La primera serien totes aquelles

polítiques tendents a inversions, en programes d’emancipació

per a la gent jove, el que seria ocupació, independència per a la

gent jove, integració laboral i tots aquests aspectes que serien

fer una integració social de la gent jove i la seva emancipació.

Altra priorització i una segona línia d’actuacions per part de la

conselleria i de la Direcció General de Joventut serien aquelles

polítiques de joventut dirigides cap a les entitats locals. Per

tant, es reconeix per part de la Direcció General de Joventut

que aquest 2005 es prioritzen les polítiques de joventut

dirigides a les entitats locals i als ajuntaments, és a dir, el que

es vol fer, i des del nostre grup consideram que és absolutament

important, és donar un impuls al que serien els regidors de

joventut i el seu protagonisme, ja que els regidors de joventut
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sempre són aquella part de l’administració pública més propera

i que està més a prop de la gent jove i de les seves necessitats.

D’aquesta manera, la conselleria donar una resposta més

directa i més àgil al que són les diferents necessitats i

sensibilitats de la gent jove.

No obstant això, sí que consideram que és molt important

destacar quina ha estat la convocatòria de subvencions que s’ha

donat per part del Govern de les Illes Balears i per part de la

Conselleria de Presidència, també consideram que efectivament

aquesta línia de convocatòria de subvencions té una continuïtat,

aquesta continuïtat ve des de l’any 2002, per posar un exemple,

en el qual es va fer un total de 8 convocatòries, amb una sèrie

d’inversions, també es va continuar amb aquestes convocatòries

l’any 2003, i arribam al canvi de Govern. L’any 2003 el

Govern del Partit Popular, el mes d’octubre, crea la línia de

corporacions locals, amb 25.000 euros, destinats a equipaments

de casals per a joves, donant prioritat al que serien les entitats

locals, els municipis i els ajuntaments, que són, com he dit

abans, l’administració més propera per a la gent jove. Un total

de 10 convocatòries per 642.000 euros més 51.500 euros per

Art Jove 2004, de les quals 4 d’aquestes convocatòries varen

ser per a corporacions locals amb un import de 220.000 euros,

i incrementades aquestes subvencions amb 158.000 euros. El

2005, també convocades, són les línies per import de 612.000

euros, ampliats a 57.500 d’Art Jove, de les quals per a les

corporacions locals són 3 per un import de 233.500 euros. Al

mateix temps, també, incrementada amb 14.000 euros des

d’aquesta convocatòria, com deia abans, de l’any 2004.

Per tant nosaltres, per part del nostre grup veim una

actuació imparable i una preocupació molt sensible pel que

seria la joventut, evidentment en polítiques de joventut i en

totes les polítiques socials o en general en totes les polítiques,

s’ha de prioritzar una línia o una altra, el que no es pot fer és

demanar-ho tot, perquè ja saben els portaveus que han

reivindicat aquesta línia, perquè tenen experiència en gestió per

la legislatura passada, que no es pot fer tot, però mentre es faci

i es continuï amb aquesta tasca d’inversió i amb aquesta tasca

d’ajudes i de subvencions cap a la gent jove, a través de les

entitats locals i potenciant l’activitat política del que serien els

regidors de joventut, nosaltres estam absolutament satisfets. I

per aquest motiu, votarem en contra d’aquesta proposició no de

llei presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rubio. Vol fer ús de la paraula? Té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets, per un temps de 5

minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el

suport del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds. Compartim el tres grups al cent per

cent, com ha pogut sentir, la nostra visió del que ha de ser una

política juvenil, cosa que no puc dir del Grup Parlamentari

Popular. De fet, la intervenció del Sr. Rubio simplement s’ha

limitat a detallar-nos les resolucions que dia 11 de febrer va

publicar la Conselleria de Presidència, s’ho hagués pogut

estalviar, tots els que som aquí i ens preocupa el tema ja les

havíem llegit, i a dir-nos, a dir-me, millor dit, a mi en concret

que som qui havia de respondre, que no es pot fer tot.

Naturalment que no es pot fer tot, el que no es pot fer és

eliminar el que ja hi havia, això hauria de ser en política una

premissa bàsica, allò que funciona, no ho boicotegis.

M’ha semblat també que volia contraposar les entitats locals

als consells i la veritat és que em sorprèn molt, sé que ell és

conseller, quan hauria d’entendre que els consells insulars el

que fan és donar suport a les entitats locals, coordinant-los, i

aquesta mena de menyspreu als consells insulars, que m’ha

semblat detectar en la seva intervenció, no l’entenc de cap de

les maneres. Però simplement li diré que tenc aquí un escrit

signat pels regidors d’educació dels ajuntaments de Menorca

on demanen a la consellera que reconsideri la seva decisió

perquè el programa “Fora hores” funciona molt bé, i ells hi

colAlaboren, i prefereixen que continuï endavant el programa

“Fora hores” que les subvencions directes que sempre una

subvenció petita a un ajuntament i a un altre, és menys efectiva

que fer un programa global, com un conseller de consells

insular hauria de saber.

Per altra part, el que veig, i ja entrant al fons de la qüestió,

és que, miri, la realitat és una, que cada vegada que tenim

damunt el diari un escàndol damunt el botellón, vostès el

lamenten i nosaltres ens lamentam, cada vegada que hi ha una

mort d’un jove a la carretera per culpa d’haver begut massa,

nosaltres ens lamentam i vostès també es lamenten, cada

vegada que hi ha baralles al carrer i queixes de veïns, vostès es

lamenten i nosaltres ens lamentam, però aquests grups que

donen suport a la proposició no de llei, a més de lamentar-se,

també poden demostrar que han fet cosa, vostès, de moment,

perdoni, no podem demostrar que hagin fet res, i això que el

Govern de les Illes Balears en té les competències.

També m’ha rallat de prioritzar. Miri, jo el diré el que

prioritzen, el Sr. Rosselló ho ha apuntat, però jo li diré ben clar

el que prioritzen, foment i relacions amb comunitats balears

radicades a l’exterior, 2004, 343.000 euros; 2005, 1.574.000,

una puja d’un 353%, tot açò dins la Direcció General de

Joventut; subvencions a entitats juvenils, 2204, 422.000; 2005,

375.000 menys 12%; programacions habituals d’oci i temps

lliure a colAlectius infantils i juvenils d’integració social, 2004,

84.143 euros; 2005, 69.900, menys 38%; promoció de joves

voluntaris, 2004, 18.000 euros; 2005, 15.000, menys 20%.

Queda ben clar que la política clientelar de les cases regionals

a l’exterior és el que vostès prioritzen, s’obliden de la joventut,

només a l’hora de fer declaracions altisonants i sense fonament

i, en definitiva, boicotegen una iniciativa que sense cap

obligació feia el Consell Insular de Menorca, i que té

excelAlents resultats, crec que perquè té color diferent al seu i

perquè no creuen, no han cregut en els consells insulars.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Passam a votació de la Proposició

no de llei RGE núm. 4107/05. Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 4107/05.

Seguidament, passam al segon punt i darrer de l’ordre del

dia d’avui que consisteix en les preguntes RGE núm. 3771,

3772, 3773, 3774, 3775 i 3776 del 2005. Donam la benvinguda

a l’Hble. Consellera de Presidència i Esports, Sra. Maria Rosa

Puig i Oliver. 

II.1) Pregunta RGE núm. 3771/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Sebastiana Aina Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a patronat de la Fundació

contra la violència de gènere.

Per formular la pregunta RGE núm. 3771/05, relativa a

Patronat de la Fundació contra la violència de gènere, intervé

la Sra. Aina Rado i Ferrando, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les gràcies

a la consellera per la seva assistència a aquesta comissió i per

la resposta que estic segura que ens donarà a aquesta sèrie de

preguntes que plantejam avui aquí.

Aquesta pregunta concreta, Sra. Consellera, demana el

motiu pel qual no s’ha reunit el Patronat de la Fundació contra

la violència de gènere. Vostè sabrà que jo li he fet una sèrie de

preguntes escrites demanant informació sobre aquesta fundació.

Vostè dia 22 de març ens diu que el Patronat encara no s’ha

reunit per aprovar el pla d’activitats del 2005. A mi

m’agradaria que ens comentàs quin és el motiu que no s’hagi

reunit i si hi ha algun motiu de pes perquè això no hagi estat

així, atès que la Fundació, vostè sap millor que aquesta

diputada, que es va constituir el novembre del 2004.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

de Presidència i Esports per un temps de 10 minuts. Té la

paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament li he

de contestar que el Patronat s’ha reunit, a més en diverses

ocasions que ara detallaré, el que passa és que el que vostè

demana a aquesta pregunta a una contestació per escrit fa

referència a un tema concret d’aprovació pel patronat, no que

no s’hagués reunit el patronat. 

Dia 2 de novembre es va produir l’acte fundacional

d’aquesta fundació i a partir d’aquell moment es va donar

l’oportunitat a tots els membres, que són Govern, els tres

consells insulars, Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, i

Palma, que nomenassin tres representants més com a vocals,

com a membres també d’aquest patronat. Les contestacions als

membres que havien d’entrar les vàrem acabar de rebre de totes

aquestes institucions a finals de desembre, i per això vàrem

convocar el primer patronat per dia 9 de febrer. Dia 9 de febrer,

entre d’altres qüestions, al patronat es nomenaren els vocals

nats, designats pel Govern, pels tres consells insulars i per

l’Ajuntament de Palma, a més també es va aprovar el

nomenament de la gerent, s’obriren els comptes bancaris per al

funcionament de la fundació i també ja es començaren a tractar

diferents temes i actuacions que es volien dur endavant, entre

d’altres programes com el que supòs que tendré ocasió

d’explicar, perquè hi ha altres preguntes referents a actuacions

de la fundació, com és el programa educatiu, d’elaboració i

distribució de material didàctic, i també en aquell moment

vàrem donar compte de la intenció que hi havia de poder

adquirir aquests prototipus d’implantació de localització de

maltractadors en cas de vulneració de les ordres de protecció.

Aquesta va ser la primera reunió, per tant, dia 9 de febrer.

Vostè va entrar la pregunta dia 3 de març, per tant, la fundació

s’havia reunit un mes abans.

La segona reunió va tenir lloc dia 8 de març i entre d’altres

va tenir com a objectius l’aprovació dels pressuposts, es va

comunicar la donació de 30.000 euros per part de Sa Nostra i

també l’oferta del grup FER per la colAlaboració en la lluita

contra la violència de gènere.

La tercera reunió va tenir lloc dia 16 de maig, on entre

d’altres qüestions es va aprovar el pla anual d’actuacions, com

deia tendrem temps de parlar-ne, i també es varen debatre altres

temes importants, com la campanya que ha de sortir d’aquí a

poques setmanes, es va presentar a tots els membres del

patronat, no es va aprovar en aquell moment, està previst que

el patronat es pugui tornar a reunir en dues o tres setmanes,

perquè es varen introduir modificacions proposades pels

diferents patrons i, a més, també es va establir un reglament

d’utilització d’un logotip propi d’aquesta fundació, i també es

va retre compte de l’aportació d’un altre membre, GESA.

Aquests són, en termes generals, tots els temes que s’han

debatut a aquest patronat de la Fundació. Però, en tot cas, dir-li

que quan es varen elaborar els estatuts es va preveure que la

Fundació s’havia de reunir dos pics a l’any, i sempre que es

consideràs necessari. El seu funcionament, és a dir, el que seria

l’acte fundacional que va ser dia 2 de novembre, la constitució

formal va ser dia 9 de febrer, per tant du tres, quatre mesos de

funcionament, i amb aquest temps, s’ha reunit tres vegades, i

està previst que durant aquest mes es torni a reunir. Per tant, no

vull dir que s’hagi reunit cada mes, però quasi quasi, perquè

entre d’altres qüestions crec que és una fundació activa i posa

en marxa moltes actuacions.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, intervé l’Hble.

Sr. Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, molt breument, perquè llavors tendrem altres preguntes

que ens permetran ampliar totes aquestes qüestions que hem

presentat aquí. Només comentar-li a la Sra. Consellera que no

sé per quina raó, però les coses no acaben de lligar, almenys

amb la documentació que m’ha arribat a mi per escrit i el que

vostè em comenta. Estic d’acord que vostè em sigui que s’ha

reunit altres vegades i que jo li demanava una altra cosa. Jo

tenc aquí tota una sèrie de preguntes de diverses formes i de

diverses maneres, de dia 3 de març, i encara em diu que el

patronat de la Fundació contra la violència de gènere, encara no

s’ha reunit per aprovar els projectes ni els pressuposts.

D’acord, pot ser que no s’hagi reunit per aprovar això, però

jo li havia demanat a veure quines reunions havia fet. De totes

maneres, ja he dit que amb les altres preguntes tendrem més

temps per ampliar totes aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

l’Hble. Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, de fet, Sra. Diputat, crec que

he contestat la seva pregunta, la pregunta no dóna més de si. Jo

li he dit les vegades que s’havia reunit el patronat, no perquè jo

ho digui, perquè la convocatòria es fa a tots els patrons i, en

aquest cas, no només hi acudeixen els membres del Govern,

sinó dels tres consells insulars i de l’Ajuntament de Palma, del

qual vostè també pot tenir informació i, en tot cas, crec que li

he afirmat que s’havia aprovat el pla d’actuacions i els

pressuposts. Possiblement, quan vostè va entrar la pregunta, al

patronat o a la reunió del patronat anterior no s’havia fet,

perquè s’havien duit a terme altres qüestions, però ara sí està

aprovat aquest pla d’actuació i estan aprovats els pressuposts.

No hi ha altra qüestió a afegir, però crec que és una falta

d’informació, perquè, entre altres coses, aquestes reunions

tampoc no s’han fet d’esquena a ningú, fins i tot de totes les

reunions s’ha retut compte sempre als mitjans de comunicació

i crec que han sortit obertament aquestes reunions. En tot cas,

Sra. Diputada, també li vull comentar que el Consell Insular de

Menorca també forma part d’aquest patronat, que és del seu

partit polític i, si no, supòs que vostè n’està informada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Pregunta RGE núm. 3772/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Sebastiana Aina Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a activitats previstes pel

patronat de la Fundació contra la violència de gènere.

Per formular la pregunta RGE núm. 3772/05, relativa a

activitats previstes pel patronat de la Fundació contra la

violència de gènere, intervé la Sra. Aina Rado i Ferrando, per

un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, seria una mica com a

continuació, i ja ho hem comentat abans. Jo li deman aquí

quines activitats té previstes realitzar la Fundació contra la

violència de gènere. Vostè m’ha dit que abans que es reunís i,

segons veim, abans que es fes un pla, ja havien parlat de

diferents qüestions, jo crec que quan hi ha una fundació, un

gerent i uns patrons, és quan està constituït i quan hi ha aquests

gerents, quan s’ha de plantejar fer les actuacions que es duran

a terme. Crec que amb aquesta fundació no ha passat així, però

bé, ve a compte aquesta pregunta perquè jo també li demanava,

vostè em contesta dia 3 de març que el patronat de la Fundació

contra la violència de gènere, encara no s’ha reunit per aprovar

els projectes ni els pressuposts del 2005.

Per tant, voldria saber si realment això és així, en quin

moment estam, si ja han estat aprovats els pressuposts i si ja

està aprovat el projecte d’actuacions que se suposa que s’haurà

de dur a terme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

de Presidència i Esports, també per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, és que crec que hi

ha una confusió de dates. Li ho tornaré a repetir. Dia 9 de

febrer es reuneix el primer patronat, s’aproven determinades

qüestions, entre elles nomenar els distints vocals, aprovar

també el funcionament d’aquesta fundació, els comptes

bancaris i el nomenament de la gerent. La pròxima

convocatòria d’aquesta fundació és dia 8 de març, vostè va la

pregunta dia 3 de març, dia 8 de març s’aprova el pla anual

d’actuacions i els pressuposts de l’any 2005. Per tant, cinc dies

després que vostè entràs aquesta pregunta concretament i que,

a més, ja havia estat convocada, però, en tot cas, el pla

d’actuacions no es podia aprovar a la primera reunió del

patronat perquè encara no s’havia fet el nomenament dels altres

vocals. Per això, per ventura hi ha una confusió de dades, però,

en tot cas, que quedi detallat que dia 8 de març del 2005 es va
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aprovar aquest pla anual d’actuacions i, si vol, li puc fer una

mica de resum.

Hi ha tota una sèrie d’objectius general i uns altres més

específics, aprovats en aquest pla d’actuacions anual,

concretament es fa referència a 4 apartats que es destaquen com

a importants: un, de prevenció i sensibilització; un altre,

d’educació i formació; un altre referit a recursos econòmics on

hi ha un apartat referent a captació de recursos externs i un

estudi de quantificació de costos; i un altre, d’atenció

immediata, on es destaquen dos programes, un d’ajuda

psicològica i l’altre, de GPS.

En relació al que ha passat exactament, al motiu pel qual

s’aproven coses abans que s’aprovi el pla anual, no és així, jo

he comentat que al patronat de dia 9 de febrer, es varen dur a

aprovació tots aquests punts que he detallat i es va informar de

les actuacions que es volien dur endavant, entre d’altres coses

perquè no es pot aprovar cap actuació concreta fins que no

s’hagi aprovat el pla anual. I després d’haver-se aprovat el pla

anual, dia 8 de març es va aprovar la campanya educativa, i

aquest ha estat l’iter que ha seguit aquesta fundació,

evidentment, amb tots els membres d’aquest patronat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, intervé l’Hble.

Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè diu, Sra. Consellera, que

això ha estat públic i notori, jo no ho dubt, però no crec que

sigui la manera d’informar els diputats d’aquest parlament a

través dels mitjans de comunicació, jo em puc donar per

assabentada o no, per ventura jo no llegesc els diaris, no?, per

tant que vostè ho digui als diaris i faci entrevistes no crec que

sigui una qüestió com per dir “vostès ho saben i vostè està molt

informada”.

Per altra banda, crec que vostè o jo, o totes dues, o la

conselleria, o no sé qui, té un problema de dates. Jo tenc aquí,

“Parlament de les Illes Balears, 22 de març del 2005. Resposta:

En relació a la documentació per vostè solAlicitada ... El

patronat encara no s’ha reunit per aprovar el pla d’activitats del

2005, per la mateixa raó que la citada anteriorment encara no

s’ha realitzat cap memòria de previsió d’activitats”. Vostè

mateixa, Sra. Consellera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, intervé la Sra. Consellera per un

temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, és que és la primera

vegada que sent dia 22 de març, primer m’ha dit dia 3 de març,

per tant jo ara no discutiré les dates, en tot cas, li he comentat

que dia 8 de març es va aprovar el pla anual d’actuacions i el

pressupost per a l’any 2005. Per tant, si és una qüestió de dates,

no crec que sigui el més important, el més important és que

s’hagi aprovat aquest pla d’actuació i que es puguin dur

endavant aquestes actuacions previstes. I ja que tenc

l’oportunitat, intentaré desglossar aquestes actuacions que

posarà en marxa aquesta fundació.

Comentava en un primer moment que entre els seus

objectius específics, i tal com marca també la Llei integral, que

va ser aprovada per l’Estat i que dóna prioritat als temes

educatius, aquesta comunitat és la primera que posarà en marxa

un programa que començarà a funcionar l’any 2005, en el curs

escolar 2005-2006, que va adreçat a tot el sistema educatiu,

però a més també va adreçat als pares que són realment els que

acaben de reforçar l’educació dels fills, perquè entre d’altres

aspectes el que ens interessa és començar de baix per intentar

eradicar el tema de violència de gènere. Aquest programa

concretament es va aprovar dia 8 de març després d’haver-se

aprovat el pla d’actuació anual. Possiblement també en poques

setmanes es podrà presentar definitivament al patronat així com

ha quedat editat aquest programa perquè es pugui posar en

marxa. A més, ja s’ha ofert a tots els centres educatius perquè

així sigui.

Després comentava també que una altra activitat que té

previst realitzar aquesta fundació, tal com vostè em demanava

a la pregunta, és respecte dels recursos econòmics i socials.

Aquesta fundació estableix dues branques d’actuació

importants, una és la recaptació de recursos externs, com

demostra que fa fins ara, a través d’aportacions de tres

empreses representatives d’aquestes illes i esperam que se n’hi

vagin sumant més, i per altra banda també tenim la previsió de

fer un estudi de quantificació de costos del tema de la violència

domèstica, per tal de poder crear una major consciència. La

veritat és que no hi ha hagut tampoc altra comunitat que l’hagi

fet fins ara, únicament Andalusia sí que ha realitzat un treball

detallat en aquest sentit, i a nosaltres ens agradaria també

poder-ho dur endavant i així ho té programat aquesta fundació.

Hi ha un altre apartat important, que és el tema d’atenció

immediata, amb dues branques: una és d’assistència psicològica

a les víctimes de violència, que esperem que aquesta fundació

ens permeti poder posar un programa en marxa aviat; i l’altra

és la implantació d’un sistema de detecció de proximitat.

Aquestes varen ser les línies d’actuació que es presentaren

en aquest pla d’actuacions, concretament, repetiré, dia 8 de

març, presentat a tots els patrons, encara que això no vol dir

que hi pugui haver modificacions, perquè el patronat està obert

a qualsevol proposta de totes les administracions i institucions

que en formin part.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.3) Pregunta RGE núm. 3773/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Sebastiana Aina Rado i Ferrando, del Grup
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Parlamentari Socialista, relativa a activitats realitzades pel

patronat de la Fundació contra la violència de gènere.

Per formular la pregunta RGE núm. 3773/05, relativa a

activitats realitzades pel patronat de Fundació contra la

violència de gènere, intervé la Sra. Rado i Ferrando, per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a aquesta pregunta,

encara que vostè m’ha donat una sèrie d’explicacions sobre les

activitats que s’havia acordat dur a terme, Sra. Consellera, jo

també aquí li he de dir que crec que almenys hi deu haver

també descoordinació entre les diferents conselleries. Vostè sap

que aquest tema a mi em preocupa, com supòs que li preocupa

a vostè, el tema de la violència domèstica, i no només m’hi he

interessat a través de la Fundació, sinó també a través de

diverses conselleries, sobre quines serien les mesures. Des de

la Conselleria d’Educació m’han dit que no hi havia cap tipus

de mesura prevista, jo no sé si és que no ho saben o no sé què

ha passat, però convendria que hi hagués una mica de

coordinació, perquè, si no, ja podem fer moltes actuacions,

però finalment cadascú va pel seu compte i donen poc resultat.

Ja que vostè n’ha parlat, la pregunta oral no és aquí, però

vostè m’ha parlat de les empreses que formen part, que han

entrat a formar part del patronat de la Fundació. Segurament

deuen haver entrat a formar-ne part més tard, aquesta resposta

és de dia 8 de març, i em diu que a dia d’avui solament hi ha

adherida, diguem, l’entitat financera Sa Nostra, i m’agradaria

que em digués si és així, quantes més hi ha i quines són.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, la veritat és que

la pregunta que vostè ha fet a la Conselleria d’Educació, no

conec els seus termes, però, en tot cas, sí que li diré que el

conseller d’Educació forma part del patronat d’aquesta

fundació i que, per tant, el programa educatiu s’ha fet

conjuntament. És més, el programa educatiu en si fa un any que

s’estava fent, al marge de la constitució de la fundació, és un

programa educatiu elaborat per la Conselleria d’Educació en

colAlaboració amb l’Institut de la Dona. En aquells moments,

quan vàrem començar amb l’elaboració d’aquest programa, per

poder-lo posar en marxa, no el programa, sinó després per

poder fer la seva distribució a tots els centres educatius

interessats, era un programa costós, i l’eina més adequada en

aquest sentit per poder distribuir-lo era a través de la Fundació.

Però, en tot cas, vull pensar que la pregunta no ha estat entesa

per la Conselleria d’Educació i en tot cas, també, dir que el

programa està passat a la Fundació i en aquests moments qui

tutela que es pugui posar en marxa és la Fundació en

combinació amb l’Institut de la Dona i la Conselleria

d’Educació, com no pot ser d’altra manera, perquè hi haurà

d’haver un control, però és una campanya que jo ja he comentat

que era en tres àmbits distints, però que, a més, s’ha dissenyat

a través d’unitats temàtiques, fitxes, cartells, manuals, que van

adreçats als professors i als alumnes. I quant als pares també

està previst que hi hagi tota una sèrie de sessions duites a terme

per un dinamitzador, però el que és el personal educatiu és el

que posarà en marxa aquesta campanya als centres.

I quant a la segona qüestió d’aquests membres que han

entrar a formar part del patronat, són membres adherits, totes

les empreses que facin aportacions, i el procediment és, tal com

estableixen els estatuts, que una empresa fa l’aportació i

després, al pròxim patronat, s’aprova d’adhesió d’aquesta

empresa. Per tant, Sa Nostra va ser la primera empresa que va

fer l’aportació econòmica i es va aprovar l’adhesió no record

ben bé a quin patronat, però es va aprovar la seva adhesió.

GESA va fer l’aportació i està previst que en el pròxim patronat

entri a formar part com a membres adherit, però primer fa

l’aportació econòmica i després entra com a membre adherit.

En total hi ha Sa Nostra, GESA, Grup FER, que ha de fer

l’aportació en la campanya i una vegada que hagi fet

l’aportació entra com a membre adherit, però primer fan

l’aportació econòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, intervé l’HBle.

Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Com a conclusió, Sra. Consellera, ja que aquesta és la

darrera pregunta que fa referència a la Fundació, només li vull

dir que el Grup Socialista almenys creu que en aquest tema de

la Fundació tenim una manca d’informació, nosaltres creim que

les respostes que hem rebut de la conselleria no són les

correctes, pensam que la Fundació contra la violència de gènere

és una cosa molt més seriosa que senzillament pel que es va

justificar la seva fundació, per atreure recursos d’entitats

privades, crec que el tema dels maltractaments és una

responsabilitat exclusiva de l’administració o almenys en gran

part, és qui ha de posar els mitjans, i a més creim, i això ja ho

hem dit altres vegades, que aquest tema s’havia de dur per

l’Institut de la Dona i no crear un altre organisme que creim

que l’únic que fa és distorsionar i dispersar les actuacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

l’Hble. Sra. Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè sap que

l’Institut de la Dona és un organisme d’igualtat i que, a part de

dur actuacions en temes de violència de gènere, du a terme

moltes altres actuacions en temes d’igualtat, conciliació de via

laboral, entre d’altres, etc., etc., però no és un organisme
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únicament i exclusivament dedicat a la violència de gènere. I

precisament perquè aquesta administració està molt preocupada

amb aquest tema, vàrem voler crear aquest organisme, aquesta

fundació, perquè ens ha permès agrupar totes les

administracions que voluntàriament hi han volgut entrar a

formar part, ens permet, és ver, recaptar recursos perquè la

resta de la societat civil a través d’empreses sensibilitzades amb

aquest temes puguin fer aportacions econòmiques, i ens ha

permès posar en marxa només en tres mesos, tots aquests

programes.

Evidentment, això seria impossible si únicament

comptàssim amb l’Institut de la Dona, que és un organisme que

depèn de la meva conselleria, que crec que fa una feina

tremendament positiva, que es dedica també a d’altres

qüestions, però que tenia molts de problemes per poder fer

recaptacions d’altres organismes o institucions o empreses que

no fossin públiques. Per tant, jo crec que la Fundació dóna un

exemple de com funciona i sobretot de rapidesa a l’hora de

poder recaptar recursos i posar en marxa programes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Abans de continuar amb les preguntes, els voldria demanar

si volen que agrupem les preguntes que vénen ara que fan

referència al mateix o no, ho volen fer per separat?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

M’agradaria que fossin per separat ja que tenen un

contingut bastant diferent. Gràcies.

II.4) Pregunta RGE núm. 3774/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Sebastiana Aina Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socia lista , relativa  a polseres a

maltractadors.

II.5) Pregunta RGE núm. 3775/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Sebastiana Aina Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a cost de les polseres a

maltractadors.

Per formular la pregunta RGE núm. 3774/05, relativa a

polseres a maltractadors, intervé la Sra. Aina Rado i Ferrando,

per un temps 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, aquest tema de les polseres,

que pel que es veu també es farà a través d’aquesta fundació, és

una de les altres activitats que es deuen haver posat en marxa

o es deu haver decidit que es fes a través de la fundació, i com

que hem vist quantes vegades la consellera de Presidència ens

ha anunciat el tema de les polseres, nosaltres voldríem saber en

aquests moments amb quantes polseres compta la Fundació

contra la violència de gènere per fer front al tema dels

maltractaments, de la violència de gènere.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, fa unes setmanes

vàrem poder firmar un protocol de colAlaboració amb la

comunitat de Madrid, que ens posava a disposició la patent per

poder utilitzar aquest sistema de forma gratuïta, també la

investigació que han duit a terme amb la Universitat

Complutense també de forma gratuïta, i el primer sistema

també de forma gratuïta. 

La comunitat de Madrid té previst que l’empresa

encarregada de l’elaboració, de la fabricació d’aquestes

polseres, les posi a disposició durant aquest mes; té previst que

se li entreguin 5 kits o 5 paquets del dispositiu, i d’aquests 5 en

posen un a la nostra disposició. Durant un parell de mesos,

durant aquest estiu, està en període de proves i a més també

se’ns permet que es pugui posar en període de proves a la

nostra comunitat a través del sistema de control de la comunitat

de Madrid. En aquests moments estam a l’espera que això

pugui ser en pròximes setmanes una realitat i estarà, com deia,

en període de proves durant uns mesos. A partir de llavors serà

quan la comunitat de les Illes Balears podrà adquirir aquestes

polseres i el seu propi de centre de control per a aquesta

comunitat al centre de l’112.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé l’Hble.

Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, jo crec que la consellera sí que ha

agrupat les dues preguntes. No hi tenc inconvenient, les podem

discutir conjuntament; ara, també demanaria que fos generosa

si aquesta diputada es passa del temps, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

No miram el temps.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Perquè la consellera ja m’ha comentat..., jo li demanava a

la següent pregunta quin era el cost de les polseres, i vostè

m’ha comentat que eren gratuïtes. No?, vostè no ha dit que eren

gratuïtes?, que Madrid els les servis gratuïtament?

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï. Després ja li contestarà.
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LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, ja, ja em contestarà, però, vaja, aquest és el temps.

Bé, Sra. Consellera, vostè ens diu que efectivament això era

un projecte que tenia Madrid que, per cert, ha seguit el mateix

procés que hem seguit aquí amb les polseres. Madrid va

començar a anunciar-les el 2003, vostès aquí varen començar

a anunciar-les el 2004, dia 17 de febrer del 2004 va ser la

primera vegada que les varen anunciar; la darrera ha estat dia

24 de maig del 2005. Ja li dic, a Madrid -jo també he seguit el

procés- varen començar el 2003 i així l’han anat anunciant mes

a mes, concretament aquí fins a set vegades.

Per tant ens agradaria saber si aquesta serà la definitiva o si

encara hi haurà un altre anunci a tots els diaris que posarem en

marxa aquestes polseres. De moment crec que set vegades són

ja una mica massa perquè vostè em digui que a més encara

estaran en període de prova.

Jo ho sé, que estan en període de prova; les que tenen a

Madrid estan en període de prova, n’han comanat cinc, en

cedeixen una a aquesta comunitat. Per cert, supòs que vostè ho

sap tan bé com jo: les proves que es varen fer a l’estadi de La

Peineta no és que anassin massa bé, però bé, esperem que

aquestes hi vagin i que aquesta empresa israeliana que les

fabricarà tengui encert en aquesta fabricació.

Sra. Consellera, per altra banda vostè em diu que no m’ha

dit que eren gratuïtes. Jo almanco així ho tenc entès, però

pareix..., efectivament, aquí tenc un retall de diari que diu que

se cedeix gratuïtament però llavors també tenc un altre retall de

diari que diu que vostès faran una aportació de 60.000 euros.

Per tant a mi m’agradaria saber quina és realment la situació,

si és gratuïta, si no és gratuïta, i si també és cert que es farà la

(...) a través de Madrid. Vull dir que quan aquí es posi a un

maltractador, si és que es decideix posar a qualque

maltractador, fa que quan s’acosti a la persona maltractada el

timbre sonarà a Madrid. M’agradaria que m’ho explicàs, si és

així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Jo he entès ara que li contestava

també la segona pregunta. És, per si un cas...?, o l’altra

pregunta? Així està junt. Molt bé. Així en torn de contrarèplica

té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, anem per parts,

perquè jo havia contestat només una pregunta i no havia

contestat el cost del que suposaven les polseres. Crec que he dit

que el que era gratuït era la cessió de la patent, o sigui que el

que és gratuït és la cessió de la patent, i el que és gratuït també

és el primer prototip, que és el que estarà en període de proves.

Això és el que jo he dit a la primera resposta. 

A partir d’aquí, o sigui, quan ja s’hagi comprovat que en el

nostre territori aquest sistema funciona és quan el Govern, a

través de la Fundació si es considera oportú haurà de fer la

despesa de la resta de prototips que vulguem comprar més el

centre de control, perquè ara durant aquest període de proves

tenim la possibilitat -de fet ho farem així- de fer el període de

proves a través del centre de control de Madrid, que és el que

assumeix el cost en aquests moments. Quan hagi acabat el

període de proves, dos, tres mesos, que comprem les nostres

pròpies polseres o dispositius, adquirirem un centre de control

propi que estarà ubicat a l’112. Evidentment l’haurem

d’assumir nosaltres, haurem de pagar nosaltres el que costa

aquest centre de control i el que costen les polseres.

Està previst que cada kit, perquè ens entenguem, de

polseres costa entre 800 i 1.000 euros, i el centre de control

costa entre 50 i 60 milions de pessetes, que és el que posa

Madrid per fer el període de proves. Evidentment nosaltres no

hem volgut fer aquesta despesa de 50 o 60 milions de pessetes

per al període de proves i la bona disposició de la comunitat de

Madrid, a part de cedir-nos gratuïtament un aparatet, ens deixa

fer el període de proves en el seu centre de control amb

l’adaptació d’un mapa de les Illes a la comunitat de Madrid.

Per tant jo crec que ha quedat clar. El que és gratuït és la

patent, el que és gratuït és el primer prototip de prova i el que

és gratuït són les proves durant aquests mesos. Després haurem

d’assumir nosaltres el cost. 

I els 60.000 euros als quals vostè feia referència era el

conveni que ells havien subscrit amb la Universitat

Complutense de Madrid per poder fer tot el procés

d’investigació. Quan nosaltres ens vàrem posar en contacte amb

la comunitat de Madrid en aquell primer moment havíem de

mostrar la nostra bona disposició també a fer aportació

econòmica per, evidentment, poder ser usuaris del que ells

havien investigat, però la comunitat de Madrid ha decidit que

ells també assumien tot el cost. Per tant per ara el cost és zero

fins que comprem els propis kits.

Això era el que feia referència a la segona pregunta. I en

relació a la primera, de fet jo li he de dir, Sra. Rado, que vostè

em feia referència als anuncis. Miri, jo entendria que vostè o

qualsevol partit polític de l’oposició es preocupàs si realment

nosaltres haguéssim estat la darrera comunitat autònoma que

s’hagués interessat per aquest prototip. Això ho entendria

perquè voldria dir que totes les altres comunitats han fet passes

endavant, però és que això no és així i, Sra. Rado, jo dia 24 de

maig no vaig fer cap anunci, vaig firmar el protocol de cessió

gratuïta de la patent. Això vol dir que som la segona comunitat

autònoma d’aquest estat que té la possibilitat de tenir el màxim

que s’ha avançat tecnològicament en sistemes de protecció de

víctimes, perquè realment és l’únic que ens preocupa a

nosaltres en aquesta conselleria. A mi en cap moment no em

preocupa la publicitat, em preocupen les víctimes i,

evidentment, aquest sistema no és la panacea perquè totes les

persones que el podran dur han estat ja víctimes, però els

donarà una seguretat, i si serveix per evitar una altre

maltractament, Sra. Rado, benvingut serà.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II.6) Pregunta RGE núm. 3776/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Sebastiana Aina Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a efectivitat de les polseres

a maltractadors.

Passam a la darrera pregunta d’avui, RGE núm. 3776/05,

relativa a efectivitat de les polseres a maltractadors. Intervé la

Sra. Aina Rado Ferrando, la seva autora, per un temps de 10

minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, jo voldria que la Sra. Consellera em confirmàs

l’efectivitat d’aquestes polseres. Com que almanco al Grup

Socialista li preocupa tant com a la consellera la qüestió de la

violència de gènere, per tant voldríem tenir la seguretat que

realment és una passa que donam segura, perquè a vegades

volem ser pioners i a vegades ens estimam més no fer

experiments amb gasosa. 

Efectivament, justament en aquesta passa això perquè, clar,

la consellera m’acaba de dir que no han pagat res però diu que

el Govern colaborará con alrededor de 60.000 euros, i jo li he

dit dia 25 de maig que havia estat la darrera sortida on deia que

ferien el tema de les polseres quan dia 10 de febrer diu:

“Destacó que a finales de febrero el Govern firmará con la

comunidad de Madrid”. Per tant comprendrà que aquesta

diputada i crec que altres diputats d’aquesta cambra també

tenen els seus dubtes a veure quina és realment la informació

correcta i verídica, perquè no ens acabam d’entendre ni en una

cosa i en una altra.

Per tant ens agradaria saber quina és aquesta efectivitat que

tendran les polseres, perquè evidentment no les podrà posar la

Fundació contra la violència de gènere, hauran de ser els

jutjats, quin conveni tenen i si tenen previst com es posaran.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputat. Li contesta l’Hble. Consellera per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, evidentment

l’efectivitat de les polseres la diran sempre els tècnics, no la

dirà una persona que es dedica a la política perquè no podria

ser d’altra manera, però en tot cas li diré que durant aquest any

que Madrid ha anat fent proves la seva efectivitat ha estat

contrastada, i durant aquest any s’ha anat perfeccionant, no

l’efectivitat, Sra. Rado, sinó el volum del dispositiu, que és el

que s’ha reduït i és el que finalment s’aplicarà. 

Però en tot cas jo li diré que en aquesta comunitat autònoma

evidentment es posaran en marxa aquestes polseres una vegada

que s’hagi contrastat que realment aquí funcionen. Però el que

voldria que li quedàs molt clar és que el no funcionament

d’aquest sistema en cap cas no provocaria que hi hagués una

víctima o una agressió; el que... No, Sra. Diputada, el problema

és que aquest sistema avisa quan es vulnera una ordre de

protecció, que en tot cas es vulneraria igual, i el que va és

avisar tot el sistema policial i avisar la víctima perquè es posi

a resguard, un sistema que per ara no existeix. Per tant el que

fa és donar protecció i seguretat a la víctima.

Li he de dir que comptam amb la bona disposició de

l’administració de justícia en aquesta comunitat autònoma, que

estam elaborant el protocol de la posada a disposició d’aquests

dispositius a l’administració de justícia, i que en cap cas, i en

tots els casos, perdoni, serà sempre un jutge que decidirà quin

és l’agressor que ha de dur aquest dispositiu.

I així és bàsicament com funcionarà el sistema d’aquestes

polseres, que esperem, Sra. Rado, que pugui funcionar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé l’Hble.

Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, evidentment

segurament es vulneraria igual aquesta ordre d’allunyament. El

que passa és que la persona amenaçada almanco estaria

avisada, estaria pendent del que passa i no estaria tranquilAla
pensant que l’agressor duu una polsera que l’avisarà si s’hi

acosta. Per tant em pareix greu, gravíssim.

Per altra banda vostè em diu que aquestes polseres

evidentment les posarà el jutjat, però llavors m’agradaria que

m’explicàs o em comentàs si és cert que des de S’Institut s’ha

comentat que se cercaria qualque maltractador que fos

voluntari per experimentar l’efectivitat d’aquesta polsera per a

maltractadors.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que no

sé si ho he entès bé, però m’ha semblat entendre que vostè no

estava d’acord amb aquest sistema. Però bé, en tot cas és la

seva opinió.

El que sí m’agradaria és fer-li una puntualització. Quan

vostè diu que el seu partit polític està en contra de la violència

de gènere, que jo no dubt que sigui així, i que vol que es duguin

a terme actuacions, no sé si és tot el seu partit polític, però això

sí que ho hauríem de tenir en compte i en tot cas després tendrà
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l’oportunitat de poder-ho demanar. Miri, aquesta fundació, la

Fundació balear contra la violència de gènere, com vostè

comentava al principi, deia que el tema de la violència és una

responsabilitat de les administracions i que la resta de la

societat civil està molt bé, però que és una responsabilitat de

l’administració. Idò m’agradaria saber què pensa el Consell

Insular de Menorca, que també és patró fundador d’aquesta

fundació i que jo he tengut la deferència de no dir-ho en cap

moment, però ja que vostè em diu que el seu partit Socialista

està tan d’acord en lluitar contra la violència de gènere, li diré

que a les darreres dues reunions d’aquest patronat el membre

del Consell Insular de Menorca es nega a fer l’aportació que es

va acordar en aquell moment i que fan els altres patrons

fundadors. Per tant no sé en quins termes hauríem de parlar,

que un intenta lluitar contra la violència de gènere. 

I li he de dir que la persona o la víctima i l’agressor, que

hagin de dur aquest prototip de prova, evidentment no

coneixerem la seva identitat, ni jo ni cap membre de la societat

civil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat... Perdó.

(Intervenció inaudible)

Té la paraula.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per fer una puntualització:

que una cosa és la postura que manifesta el Grup Parlamentari

Socialista com a tal i l’altra és el Consell Insular de Menorca.

És a dir, el Consell Insular de Menorca té la seva postura com

a consell, que no necessàriament s’ha de correspondre

exactament amb el que pugui manifestar el Grup Parlamentari

Socialista.

D’altra banda també vull puntualitzar que el Consell Insular

de Menorca no es nega a fer l’aportació i vostè, Sra.

Consellera, ho sap, que a la darrera reunió que es va fer a la

Fundació contra la violència de gènere el consell insular va dir

que faria una aportació determinada, no exactament la que la

conselleria voldria que fes, la consellera voldria que fes, però

sí que està disposat a fer una aportació, com vostè sap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol la paraula? Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment allò que em

pensava és que el Partit Socialista tant si governava com si

estava a l’oposició compartia la mateixa opinió. En tot cas, com

que tenc aquí jo l’acta de la darrera reunió d’aquest patronat és

vera que el Sr. Andreu Bosch va dir que havia reconsiderat

l’aportació de 30.000 euros i que en lloc d’aportar aquests

30.000 euros, segons la Llei de transferències que fa referència

a serveis socials, el Consell Insular de Menorca aportaria el

9,06%, el que suposava 3.500 euros, en contraposició al que

aporta -30.000 euros- el Consell Insular d’Eivissa, 30.000 euros

S’Institut de Mallorca, i el Govern de les Illes Balears 180.000

euros. Si hem de calibrar la violència de gènere en tema de

transferència de competències amb serveis socials, em pareix

que no estan per igual en aquesta lluita.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Una volta aclarits i una volta esgotat l’ordre del dia d’avui

només queda agrair la presència de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència i Esports, Sra. Rosa Puig i Oliver, i no havent-hi

res més s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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