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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, Aina Rado substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ningú més?

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix a les preguntes RGE núm. 347/04, 4658/05, 4659/05,
4660/05, 5470/05, 5471/05, 5724/05 i 5725/05. 

Abans d’entrar en el debat de les preguntes jo, com a
presidenta, propòs, d’acord amb el que disposa l’article 68.2 del
Reglament de la Cambra, l’alteració de l’ordre del dia en el
sentit que es debatin en primer lloc les preguntes 5724/05 i
5725/05. Si tots hi vénen a bé...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, hi vendríem a bé però la persona que ha
de fer les preguntes en aquests moments no és aquí. Per tant jo
no sé si demanaria cinc minuts de temps...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí perquè estava avisada i hi va estar d’acord; havíem
avisat les persones afectades a fi que..., però bé, realment no me
n’havia adonat.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Jo miraré si la localitz..., i gràcies, gràcies al conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, esperarem 5 minutets.

Continuarem. Bé, assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Treball
i Formació, Sr. Cristòfol Huguet i Sintes.

I.7) Pregunta RGE núm. 5724/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres d'ocupació per a discapacitats.

Per formular la pregunta RGE núm. 5724/05, relativa a
centres d’ocupació per a discapacitats intervé la diputada del
Grup Parlamentari Socialista Sra. Aina Salom i Soler, la seva
autora, per un temps de 10 minuts. Quan vulgui.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull donar les gràcies
al conseller i a la presidenta, demanar disculpes a tothom, a
totes les persones que són aquí, pels cinc minuts de retard que
he tengut, que òbviament no ha estat per motius expressos sinó
que no m’ha quedat més remei que retardar-me un poquet. Però
així, una vegada donada una petita explicació, passaré a la
pregunta en qüestió.

El conseller que estava a la conselleria de Treball abans que
vostè, el Sr. Guillermo de Olives, va fer una ordre del seu
departament, que ara és el seu, Sr. Huguet, i en aquells moments
destinà 1.679.557,73 euros, és a dir, més o manco al voltant
d’1,7 milions d’euros a 17 centres especials d’ocupació. Això
fou el maig del 2004. La pregunta ve perquè un cop que ha
passat ja més d’un any, Sr. Conseller, voldríem saber quins han
estat aquests centres especials d’ocupació que s’han vist
beneficiats d’aquests recursos que es varen atorgar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Conseller
de Treball i Formació, Cristòfol Huguet i Sintes, per un temps
de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Aina Salom, bones tardes. Bé, vull primer de tot
assenyalar que aquestes línies a què vostè es refereix són línies
iniciades des de l’Estat, és a dir, que estan en funcionament per
ordres conegudes com a ordres TAS, que des que hi ha les
transferències fetes funcionen. És a dir, el 2001 el crèdit
assignat a aquesta línia de subvenció per donar resposta a les
necessitats dels centres especials d’ocupació era un crèdit
d’1.242.268,70 euros; el 2002, 1.230.548,92; el 2003,
1.272.312; el 2004, 1.893,737,73; i per al 2005, 2.154.320.

Vull explicar açò perquè en funció de veure quin és l’avanç
en el crèdit assignat per a aquesta línia queda més ben explicat
que milloram, que progressam en els recursos que hi van
destinats i, per tant, crec que se satisfan millor també les
necessitats.
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Bé, idò, un centre especial d’ocupació, o els centres
especials d’ocupació tenen bàsicament ajuts per al que és el cost
salarial d’aquelles persones que hi treballen, i després ajuts
dirigits als projectes generadors d’ocupació, per una part amb la
quantia quant al projecte i, per l’altra part, quant als llocs de
treball creats. Bé, idò, en funció de les solAlicituds que hi ha
hagut hem passat l’any 2004 a aquests 1.807.237,90 euros
destinats a projectes generadors d’ocupació. Els llocs de treball
creats varen ser 36 i la quantia salarial assignada en total
1.275.335,23. 

I ara li relacion els centres que es van beneficiar d’aquestes
actuacions. Parlam de centres però no està ben dit que els
centres se’n van beneficiar; realment els beneficiaris, com vostè
comprèn per la manera de dirigir els ajuts, que són quanties
salarials i que són indemnitzacions per llocs de feina o per
projectes generadors d’ocupació, els beneficiaris són sobretot
els usuaris. I els centres són: APROCEM -els hi dic per ordre
alfabètic-, Associació Mallorquina de Salut Mental Girasol,
Balear de Reparto societat limitada, Centro Especial de Empleo
de Proyectos Integrales de Limpieza societat anònima, Cap de
Llevant de Menorca societat limitada, Centre I+D (...) societat
limitada, Centro Tecnológico Electrosolar. Esment AMADIB,
Estel Nou ASANIDESO, Isla Centinela societat limitada, (...)
societat limitada, Més Vàlids societat limitada, Per Endavant
societat limitada, Seguronce societat anònima, Sempre Verd
Hivernacles societat limitada, Serveis Integrals de Finques
Urbanes de Balears -SIFU-, Soporte Informático de Balears
societat limitada, Sucs Vàlids societat limitada i Vàlids Artesans
societat limitada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva explicació, i en
aquests moments no li faria cap resposta, perquè el que jo volia
tenir en aquests moments era informació per poder contrarestar
a temps futurs.

I donar-li les gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5725/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projectes empresarials de treballadors
en situació d'atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passarem idò a la següent pregunta, la 5725/05,
relativa a projectes empresarials de treballadors en situació
d’atur. Intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Aina Salom i Soler, la seva autora, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en aquesta mateixa
ordre de maig del 2004 del seu departament, exactament
s’inclou el paràgraf que diu: “Inclou la possibilitat -vostè ho ha
dit abans, també, no?- de finançar projectes que generin feina

estable per a treballadors”, o sigui, Sr. Conseller, subvencionar
projectes empresarials per a aquells treballadors que es troben
en una situació d’atur i que vulguin constituir-se en treballadors
autònoms. 

Aleshores la meva pregunta seria: quina quantitat d’euros hi
va destinar el seu departament l’any 2004? Per altra banda, si
vostè fos tan amable, quantes es realitzaren?, quantes empreses
es varen realitzar amb aquests treballadors discapacitats que
volien formar empreses? També ens agradaria saber si des de la
seva conselleria de Treball vostès en fan un seguiment,
d’aquestes empreses creades ja el 2004 per veure..., més que res
per tenir un seguiment, no policíac, però sí per veure si reben els
doblers i s’acaba i no fan res més i l’any següent ja no existeix
aquella empresa, o si vostès tenen cura i vigilen el que passa en
aquest cas; i, en qualsevol cas, si existeix aquesta mesura i
aquesta cura de fer un seguiment, jo li demanaria que el 2004
quantes d’aquestes empreses que foren constituïdes per
treballadors en atur i que tenien ganes de fer empreses
autònomes, avui, que ja estam al 2005, quantes n’existeixen de
les que foren creades.

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, diputada. Li contesta el Sr. Conseller per un temps
també de 10 minuts. Sr. Conseller, quan vulgui.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ:

Moltes gràcies. Sí, Sra. Salom, miri, el crèdit inicial assignat
a la convocatòria 2/2004 va ser d’1.893.737; d’aquests, als
centres especials d’ocupació en van anar 1.807.237,90, que és
la xifra que li havia explicat abans, i la resta, és a dir..., bé, no
exactament la resta perquè va sobrar una mica de crèdit, però
exactament 25.420,34 van ser les quanties destinades a
treballadors minusvàlids autònomes. És a dir, aquesta línia
efectivament és per crear llocs de treball autònoms; per tant està
en funció el nombre de persones perquè són autònoms, però
amb la condició que siguin persones amb alguna minusvalia
perquè és una línia destinada a açò.

I quant al fet de si es fa seguiment o no, sí, totes les línies de
subvenció estan sotmeses a dos criteris de seguiment: un que és
criteri estrictament econòmic i per tant hi ha una avaluació
econòmica tant del projecte com després del seguiment
d’adequació de l’actuació feta al projecte aprovat, i un altre que
li deim pedagògic, de tal manera que d’aquesta forma podem
conèixer, en cursos de formació o en subvencions concedides,
sigui per a cooperatives o sigui per a línies com aquestes, que es
compleixen les bases que exigeixen, òbviament, la temporalitat
mínima que ha durar una actuació d’aquestes.

Del 2004 òbviament hi ha els informes pedagògics que se
n’està fent ara el seguiment. Jo aquesta resposta, que no estava
prevista a la seva pregunta, no la tenc a disposició. L’hagués
poguda tenir d’anys més enrere, però si en tengués interès jo no
tenc cap inconvenient a dir-li, perquè òbviament no es fa el
seguiment de totes i cadascuna de les actuacions; vostè sap que
són centenars i milers tant en cursos com en subvencions, però
sí que hi ha, estil europeu d’intervenció i també estil d’aquí, un
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(...), i estil d’hisenda un mostreig que ens permet avaluar el
percentatge, que és altíssim, de compliment de les condicions.

També li he de dir que quan no es dóna aquesta
circumstància de compliment òbviament es requereix la
devolució, i per tant es reintegren a les arques públiques aquells
fons. Tant és així que com que aquests fons estan molts d’ells
participats per fons social europeu perquè són finalistes amb les
ordres TAS, com li he explicat, idò resulta necessari restituir o
justificar amb altres actuacions poder mantenir aquests recursos
a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li agraesc la seva
explicació i sí que li recull el seu oferiment. O sigui,
m’agradaria que em fes arribar..., no sé la via..., personal al
nostre caseller del Partit Socialista. Sí que m’agradaria saber les
qüestions -que jo comprenc que vostè no dugui preparades-, que
serien quantes empreses es varen fer..., i a dia d’avui, que ja va
un any i mig, (...), m’agradaria saber quantes empreses
constituïdes l’any 2004 resten vives, diguem-ne, el 2005.

Gràcies. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller, també per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, presidenta. Idò amb molt de gust li donaré
satisfacció a la seva petició i li faré arribar a través del seu grup
la qüestió que m’ha plantejat ara.

Molt bona tarda i gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) per l’assistència i per haver alterat l’ordre del dia.

Donaríem la benvinguda a la diputada, perdó, a la consellera
Sra. Rosa Puig, consellera de Presidència i Esports. Bona tarda,
Sra. Consellera.

I.1) Pregunta RGE núm. 347/04, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la creació d'una
guarderia per a l'agrupació d'empreses ASIMA.

Per formular la pregunta RGE núm. 347/04, relativa a la
creació de guarderia per a l’agrupació d’empreses ASIMA,
intervé la diputada del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, la seva autora,
per un temps de 10 minuts. Sra. Diputada, quan vulgui.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta pregunta estava
registrada el mes de gener del 2004, ara ja fa un any i nou
mesos. No va tenir resposta, tot i que reiteràrem les peticions a
la Mesa i la Mesa les va fer arribar al Govern -així ens consta-
i decidírem després passar-la a oral. En el mateix moment que
la passàrem a oral férem una solAlicitud de documentació a la
qual sí que se’ns ha respost; no a la pregunta, però també és
evident que després d’un any i nou mesos, quan un està
interessat a saber alguna cosa, cerca, i mira, i tresca. Per tant en
aquest ja tenim la informació i retir la pregunta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tant queda retirada.

Passaríem a la següent pregunta. Per formular la pregunta
RGE núm. 4658/05, relativa a la prevenció de la delinqüència
juvenil, intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra.
Aina Rado i Ferrando, la seva autora, per un temps de 10
minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidència, gràcies, però voldria, si s’accepta, en
primer lloc i per evitar duplicitats, com que hi ha dues preguntes
relatives al mateix tema, si es podrien parlar al mateix temps per
evitar repetir-nos, si la consellera ho considera oportú. I per
altra banda voldríem retirar la pregunta RGE núm. 5471, ja que
no correspon fer-la dins aquest àmbit.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Quant a la primera qüestió seria..., supòs que no hi
haurà inconvenient, però la consellera dirà si té cap
inconvenient en agrupar les dues preguntes.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Cap inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò així com quedaria?, la pregunta seria la 4658 i 4659?
Anirien agrupades, o quines serien?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

No, la que ajuntaríem, les que faríem totes dues al mateix
temps, serien la 4658 i la 4660.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò quan vulgui.
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I.2) Pregunta RGE núm. 4658/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prevenir la delinqüència.

I.4) Pregunta RGE núm. 4660/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programes per prevenir
la delinqüència juvenil.

I.6) Pregunta RGE núm. 5471/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a adaptació de vehicles.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Una que parla de prevenir la delinqüència i l’altra sobre
programes per prevenir la delinqüència juvenil. Ja veurà la
consellera que realment el tema seria el mateix, potser vist des
de dos punts de vista una mica diferents però finalment
complementaris. Per tant la nostra pregunta seria aquesta:
quines són les actuacions que du a terme la conselleria
mitjançant la Direcció General de Menors i Família per prevenir
aquesta delinqüència juvenil?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Consellera per
un temps també de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada; jo realment
també havia intentat fer una separació d’aquestes dues
preguntes, la qual cosa em resultava una mica difícil, perquè
entenia que per una part se’m demanaven els programes que
estaven en marxa i els programes que es posarien en marxa, i
encara que n’hi ha alguns que és impossible posar-los separats,
perquè el programa, si ha funcionat, realment el que s’intenta és
fer una millora o almenys també una ampliació d’aquest
programa. Per tant intentaré en certa manera agrupar aquesta
resposta, i si en tot cas me’n deixàs qualcun perquè ho tenia en
documentació separada, ho completaria a la següent paraula que
tendré després de la rèplica.

Hi ha tota una sèrie de programes que es fan per prevenir
aquesta delinqüència juvenil separant-los en tres àmbits distints.
Un seria de prevenció primària, que va adreçada a la població
en general; després hi hauria actuacions dins la prevenció
secundària, que va destinada a la població en situació de risc; i
finalment hi hauria uns programes d’actuació terciària, que van
destinats a aquells joves que ja han delinquit i per evitar la seva
reincidència.

Començaria amb els primers, de prevenció primària, dirigits
a la població jove en general que s’hagin pogut posar en marxa
i que es duguin a terme actualment des de la Direcció General
de Menors. Per una part hi ha tots aquells programes
d’ampliació amb ajuntaments de les Illes, que s’han fet
conjuntament, per dur a terme convenis de prestacions socials

en benefici de la comunitat. Fins ara hem pogut firmar convenis
amb diferents municipis; això es du a terme a Manacor, Calvià,
Llucmajor, Ciutadella i Alcúdia. També està previst que es
puguin ampliar programes que s’han posat en marxa com és el
de punt de trobada, que encara que és un programa que està
concretament dins el Pla de família, el que es pretén és intentar
evitar una de les causes de la delinqüència juvenil, que moltes
de vegades provenen de la desestructuració familiar, i aquest
programa realment ha demostrat que evita que els menors
presenciïn situacions de conflictes o crisis amb els seus
progenitors. Actualment aquest punt de trobada és a Palma; es
va posar en marxa també a Inca i a Calvià, i també està previst
que abans que acabi l’any es pugui posar en marxa a Ciutadella;
i ja per a l’any 2006 estaria previst poder iniciar aquest servei a
Manacor.

A més una altra mesura contemplada també és la potenciació
de les escoles de pares per formar els progenitors, implicant-los
directament en la prevenció de la delinqüència juvenil. Fins ara
s’han fet sis cursos d’aquestes escoles de pares i en els propers
mesos es potenciaran els projectes que en aquest sentit presentin
les distintes associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes.

A més també s’ha duit a terme una coordinació permanent
amb ajuntaments de totes les localitats de les Illes per tal de
detectar i comunicar situacions de risc, i s’han organitzat també
jornades de treball comunitari, que ja hem celebrat la tercera
edició. S’ha duit a terme també difusió entre colAlegis, instituts
i tot tipus d’entitats que treballen amb els joves de la llei i el
reglament que regulen la responsabilitat penal del menor, del
procediment i de les mesures a aplicar, com una forma de
poder-los informar de les conseqüències per a la seva vida que
pot tenir la comissió d’un fet delictiu. 

I també de forma important s’ha duit a terme un programa
que s’anomena “La vida no és un joc. Fes-ho per a tu”, i que
inclou tota una sèrie de conferències, d’informació, de material,
que s’ha duit a terme també en molts de colAlegis i instituts i que
realment ha arribat a tota una població jove de 16.000 joves
d’entre 11 i 16 anys, bàsicament, amb un objectiu principal
d’aquest programa per potenciar tots els recursos personals i
socials del joves per prevenir conductes de risc. Aquest
programa, a part de tenir una població directa, que són aquests
destinataris, els joves, també té una població indirecta, per tant
també s’ha treballat amb pares, mares, monitors, professors, i en
total s’han duit a terme 667 actuacions a vuit centres distints.

Això per una part. I llavors parlant ja de prevenció
secundària, que és aquesta que va destinada a la població que
està en situació de risc, de forma important es va posar durant
l’any 2004 en marxa un programa preventiu, que és el programa
socioeducatiu Alter, que suposa la creació d’aules
d’escolarització compartides per alumnes que han presentat
rebuig al sistema educatiu reglat i que per tant tenien un especial
risc d’exclusió social i escolar. Alter va néixer amb la necessitat
de poder oferir a aquests joves que encara no han delinquit però
que tenen moltes possibilitats a causa de la seva conducta a
l’escola, a aquest absentisme escolar o a problemes també de
desestructuració familiar, una via per poder reprendre la seva
vida i poder-se assegurar un futur allunyats de la delinqüència.
És un programa preventiu, com deia, d’intervenció
socioeducativa que s’ha duit per primera vegada a terme
enguany durant els mesos de març a juny.
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A la Conselleria de Presidència i Esports, amb la
colAlaboració de diferents ajuntaments implicats, s’ha plantejat
aquest programa i la proposta s’ha fonamentat bàsicament en
oferir aquestes accions preventives i innovadores. Es tracta
realment que aquests joves que no aconsegueixen acabar o dur
a terme la seva educació obligatòria de forma normalitzada,
se’ls ofereix la possibilitat que puguin tenir una formació molt
més pràctica i que es puguin formar en un ofici. És important
destacar que realment ha tengut una aplicació creim que
important, perquè més de la meitat dels alumnes que l’han fet -
concretament fins ara l’han fet 60- la meitat l’han superat amb
més d’una nota de 7 com a nota final. 

Bàsicament hem de dir que també durant la seva formació
a Alter només es varen registrar tres baixes, que varen ser per
conductes imputables a l’actitud de l’alumne, i la resta, que
varen ser vuit baixes, en cap cas no varen ser per aquest motiu,
sinó que, entre d’altres qüestions, varen ser per problemes de
salut, d’altres perquè varen començar a fer feina i d’altres
perquè les famílies es varen traslladar a la península.

Per una part aquest és un programa que ha tengut una
implantació a totes les Illes, que està previst que es pugui
ampliar i que de forma important creim que hem destinat una
part important de pressupost a aquest programa nou, que ha
estat, concretament per a aquests mesos, de 350.000 euros.

I després passaríem ja dins els programes de prevenció
terciària, que com a forma important sí que m’agradaria
destacar que són aquests menors que ja han delinquit i que
s’intenta bàsicament que no reincideixin i que es puguin
reincorporar dins la vida normal, que està previst a més, com
vaig comentar ja a una comissió d’aquest parlament, que es
dugui a terme una reforma important de les instalAlacions d’es
Pinaret i d’es Fusteret, però concretament avui podem anunciar
que precisament en el dia d’avui s’han adjudicat ja les obres de
reforma d’Es Pinaret, una part, que és la reforma integral, i que
ara ja només queda el mes de replanteig, immediatament
començaran aquestes obres i, a més, dins aquest part de reforma
interna també està previst que es pugui començar la construcció
del centre terapèutic, que realment el que permetrà és que
aquests menors tenguin també un tractament adequat als seus
problemes, moltes vegades d’addicció a les drogues. I l’altra
part de construcció, que forma part d’un expedient
d’expropiació, uns terrenys que s’han expropiat, en aquests
moments s’està redactant el projecte i també està previst que en
poc temps es pugui començar, i en aquesta segona part hi hauria
la part de la granja que volem muntar conjuntament amb el
centre terapèutic que s’estarà construint ja a partir d’un mes.

A part d’això, hi ha també tot un seguit de programes
importants que també s’haurien de destacar, però a forma de
resum podria anomenar programes de competència psicosocial
que s’han duit en marxa de forma important durant l’any 2004
i que durant l’any 2005 se seguiran potenciant. Després també
hi ha hagut un programa de tractament de conductes addictives,
programa per al tractament de menors, de joves agressors
sexuals. I com a programa nou, de nova creació per a l’any
2005, està previst posar en marxa un programa de mediació i
conciliació amb la víctima per tal de què durant l’internament
els menors i joves que tenguin l’oportunitat de poder conciliar-
se, o reparar el mal fet a la persona a la persona víctima dels
seus actes, ho puguin fer voluntàriament. Si volen participar en

aquest programa, evidentment atenent el reglament que
desenvolupa la Llei orgànica 5/2000, que estableix els requisits
perquè això se pugui fer i que sempre serà d’acord amb les
instruccions que se donen per part dels jutjats de menors.

Aquest és en definitiva un resum de les actuacions que s’han
pogut dur a terme durant aquest temps i de les noves que se
posaran en marxa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula Sra.
Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostè ens ha
explicat de prevenció, prevenció primària, secundària, m’ha
cridat l’atenció, només li faré una pinzellada, que ha anomenat
diferents coses i supòs que després ja se veurà, que també
figuren en el Pla de família. O sigui, que hi ha tot un seguit
d’actuacions que són una mica polivalents i que les posam una
mica aquí on d’alguna manera ens convé.

Però jo del que estic preocupada Sra. Consellera i com jo
crec que molta altra gent, és per la delinqüència que se donen en
aquestes illes, vostè ho sabrà tan bé com jo. I arrel de què ens va
anunciar a la seva compareixença, el mes de novembre, la
posada en marxa d’aquest programa Alter, jo volia saber quines
qüestions concretes havia duit a terme. Jo li he fet un seguit de
preguntes, vostè me diu aquí que està estès per totes les illes,
dir-li que vostè a una contesta seva de data de dia 18 de juliol,
me diu que han firmat convenis amb 7 municipis, jo no sé si
després de dia 26 de juliol, el mes d’agost, s’ha firmat tots
aquests altres convenis, és una mica estrany el mes d’agost, però
tot pot ser. De moment jo tenc que vostè me contesta que està
implantat a Alcúdia, Inca, Llucmajor, Manacor, Muro, Pollença
i sa Pobla. Per tant, no diguem que són a totes les illes.

I després també ens ha cridat l’atenció perquè jo li he
demanat els programes que duia a terme la Direcció General de
Menors, depenent de la seva conselleria. Jo tenc també aquí una
resposta de vostè referida al programa Alter i que me contesta
que: “no hi ha cap educador de la Direcció General de Menors
i Família que desenvolupi funcions educatives al programa, ja
que els educadors que intervenen en el mateix, realitzen la seva
tasca a través de la gestió de la contractació dels distints
ajuntaments”. Per tant, o una cosa o una altra, o la direcció
general l’únic que fa és coordinar o senzillament colAlabora amb
aquests programes.

Li he de dir per altra banda, segons el que tenc aquí, que
estan implicats 12 educadors contractats pels ajuntaments, crec
que poca cosa se podrà fer amb un programa com aquest en què
la Direcció General de Menors no hi posa cap educador, que són
els que realment els que tenen experiència amb aquests joves i
crec que serien els que realment podrien donar sortida a tota
aquesta problemàtica que després ens trobam i que moltes
vegades després aquests alAlots que encara no han arribat a
delinquir després els trobam als centres de menors.

Dir-li Sra. Consellera, vostè ho ha vist, supòs que vostè me
dirà que no, que han participat molts de joves, que s’han fet
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moltes actuacions. Jo l'aconsellaria, i permeti’m la gosadia de
fer-ho, perquè vostè evidentment és la consellera i sabrà el què
ha de fer, però jo crec que no ens podem permetre en aquesta
comunitat titulars com aquests que han anat sortint durant tot
l’any. No duc els de tot l’any, sinó els que han anat sortint
durant aquest estiu: “Balears a la cabeza de la infracciones
cometidas por menores”. “La policía imputa a una banda de
20 menores múltiples atracos en Palma”. “La policía detiene
a un menor delincuente habitual que atraca jóvenes en la zona
del Camp Rodó”. “La delicuencia juvenil aumenta casi un
13% en Baleares”. O realment els programes que s’apliquen no
són eficaços, o s’apliquen malament. Per això Sra. Consellera
hem fet aquesta pregunta i per això aquesta intervenció. 

Aquí també tenim un seguit de declaracions allà on tots els
experts, en aquest cas magistrats, reiteren una vegada més que
per frenar la delinqüència juvenil s’ha d’actuar abans, és a dir,
s’ha de fer prevenció. I aquesta prevenció no només se pot fer
donant informacions a les escoles, donant fulletons, o fent una
xerrada Sra. Consellera. És molt més difícil i és molt més
complicat i efectivament costa més duros, però són els
programes que nosaltres demanam que posi en funcionament la
consellera, que se deixi d’anunciar coses que tal vegada poden
quedar molt bé, però que a l’hora de la veritat no donen
resposta. I no deixi que la nostra comunitat continuï anant als
mitjans de comunicació com la comunitat que té un índex més
alt de delinqüència juvenil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera. Quan vulgui Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo realment
compartesc la mateixa preocupació que pugui tenir vostè per la
delinqüència, qualsevol forma de violència, com no pot ser
d’una altra manera. Precisament perquè la compartesc la forma
que nosaltres hem trobat possible per poder dur a terme
actuacions és posar en marxa programes i sobretot programes
dirigits a la nostra població juvenil. 

Jo he parlat d’un programa com “La vida no és un joc”, o
d’altres programes que estan inclosos dins el Pla de família i
això no vol dir que no tengui una (...) destinats als nostres joves
i prevenir la violència. En definitiva crec que si estan a un lloc
o a l’altre no és important, el més important és que se duguin
endavant. Jo entenc que la seva posició ha de ser crítica. Per
desgràcia les estadístiques no ens demostren mai quines són les
conductes delictives que s’han deixat de produir o s’han deixat
de fer gràcies a aquestes actuacions que s’hagin posat en marxa.
O sigui, és una estadística que mai no sabrem, únicament se’ns
mostra l’estadística dels delictes que se produeixen. I en aquest
cas jo de l’únic que puc parlar és dels menors que entren a Es
Pinaret. He d’assenyalar que en aquests moments hi ha una
tendència, per exemple des de l’any 2003 a l’any 2004 a la
baixa. L’any 2003 hi va haver més ingressos a aquests centres
d’es Pinaret i es Fusteret que l’any 2004. L’any 2003

evidentment nosaltres no havíem tengut temps d’implantar
aquest programa i l’any 2004 sí.

De totes formes el programa Alter sí que me pareix quasi
una delicadesa criticar-lo, perquè realment és un programa que
ha ofert dades i resultats amb molt poc temps. Només que li
comenti jo que hi han participat 60 joves i que més de la meitat
ha aconseguit superar amb nota i s’ha aconseguit llevar aquest
absentisme escolar, s’ha aconseguit aprendre un ofici, s’ha
aconseguit per una part que els que volguessin incorporar-se
dins el món laboral i els que no seguir amb els seus estudis. Jo
crec que s’ha fet una feina molt important i crec que realment el
pressupost que ha destinat la Direcció General de Menors ha
estat també molt important. S’han destinat a aquest programa en
només un parell de mesos 350.000 euros, la qual cosa no és poc.
I el que és més important, que els centres escolars que l’han
posat en funcionament, reclamen que se pugui doblar aquest
esforç dins aquests centres educatius i els municipis que encara
no l’han posat en marxa que se faci a partir d’ara. Però és més,
aquest programa no és una simple xerrada o una simple
conferència, és una programa que combina per una part
l’educació reglada, o sigui que el jove, el menor, no deixa de
tenir una educació com toca, no deixa d’acudir al centre
educatiu, però combina per una part aquesta educació reglada
aprenent un ofici i evidentment ensenyant-li quines són les
conductes de risc i com poden actuar davant la societat. 

Aquesta serà la forma de fer feina a través de la Direcció
General de Menors, continuarem impulsant aquest programa
Alter perquè és un dels programes que més resultats ha donat
fins ara a aquesta Direcció General de Menors i perquè creim
que és així com hem de fer feina. Evidentment els resultats de
totes les prevencions que haguem pogut fer seran difícil. Però
per posar un exemple, dins la campanya “La vida no és joc”, de
totes les conferències o tallers que es posaren en marxa, la
segona més demandada va ser la resolució de conflictes. O sigui
que realment els nostres joves volen aprendre tècniques per no
usar la violència. Hi varen participar moltíssims joves, vol dir
que demostren el seu interès per no usar aquesta violència. Per
desgràcia la nostra societat és vera que de cada vegada més hi
ha un entorn allà on són molt freqüents aquests usos. Però des
de la Direcció General de Menors i també a través de la política
de joventut, creim que és important, seguirem duent a terme
actuacions com aquestes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 4659/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fugues dels centres de
menors.

Passarem a la següent pregunta. Per formular la pregunta
RGE núm. 4659/05, relativa a fugues dels centres de menors
intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra. Aina
Rado i Ferrando, autora de la mateixa per un temps de 10
minuts. Sra. Diputada.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, les fugues dels
centres de menors allà on estan internats aquests joves, vostè
estirà d’acord amb mi, que representen un fracàs tan per al jove
en si com per als educadors que estan amb ell. Arrel també
d’una pregunta escrita que li vàrem fer i allà on tenc la seva
contestació ens diu que s’han produït 48 incompliments, o sigui,
7 fugues i 41 no retorns. Jo, com li deia abans, crec que això és
important tenir-ho en compte i ja que la feina que se pugui
haver fet el temps que aquest alAlot ha pogut estar dins qualsevol
programa que se duien a terme al Pinaret, evidentment no té
continuïtat i moltes de les accions que s’han fet es perden.

Per tant, m’agradaria que me digués quines actuacions ha
posat en marxa per tal d’evitar aquestes fugues i el fracàs
d’aquests alAlots i d’aquests educadors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera
per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies Sra. Presidenta. En primer lloc jo crec que és
important aclarir que tenint les característiques pròpies
d’aquests centres socioeducatius i els objectius que
persegueixen, la reinserció d’aquests joves dins la societat, no
se poden convertir en centres de màxima seguretat per una part,
perquè s’ha de trobar un equilibri entre aquestes mesures per
permetre aquesta reinserció del menor i el treball socioeducatiu,
però lògicament hi ha d’haver unes mesures de seguretat que
puguin garantir la permanència d’aquests menors en el centre.

Pel que fa als no retorns se produeixen a partir de sortides de
menors internats en règim semiobert, autoritzat evidentment
pels jutjats, això forma part del procés educatiu. I la segona
conseqüència del risc que s’ha d’assumir quan aquests joves
estan en un règim de semillibertat. Els no retorns produïts l’any
passat signifiquen un percentatge d’un 0,9% respecte del total
de les sortides que s’hagin pogut realitzar. I la majoria d’aquests
no retorns és significatiu perquè s’han produït durant sortides
mèdiques, bàsicament d’urgències, és a dir, fora del programa
de la intervenció del menor. 

Aclarit aquest punt respecte les mesures que s’han adoptat
per reduir, en tot cas després podríem comparar dades, les
fugides o no retorns se poden numerar les següents. Primer de
tot se fa una revisió i una adequació del protocol de seguretat,
especialment pel que fa als temes de control d’accessos a
aquests centres, a fi de garantir que aquests siguin molt més
segurs i per tant, disminuir les possibilitats de fugir a través
d’aquests accessos. Hi ha hagut també un increment del
personal contractat als centres, augmentat el nivell de seguretat.
Després també hi hagut una renovació del sistema de vigilància
interna, amb controls de presència física de vigilants en
determinats punts i en una determinada periodicitat, assegurant
sempre que hi hagi rondes. També s’ha duit a terme un
manteniment i una revisió periòdica de l’entorn perimetral del
centre d’Es Pinaret, a fi de poder també mantenir l’absència
d’obstacles que puguin facilitar la vigilància externa, o
d’accessos no autoritzats des de l’exterior. També s’ha duit a
terme una revisió sistemàtica i de reposició, si ha estat el cas, de

finestres de dormitoris, de portes, de panys que s’anaven
espanyant. També hi ha hagut propostes a l’empresa
adjudicatària del servei de seguretat dels canvis puntuals de
vigilants sempre que s’hagi produït qualque disfunció, etcètera.

Totes aquestes mesures si les qualificam han suposat una
inversió de més 611.000 euros en el centre, que a més han inclòs
l’adquisició de càmeres amb gir de 180 graus, la millora de la
ilAluminació, la contractació d’un coordinador de vigilants, entre
d’altres. I també és important anunciar que dins la reforma
integral que està previst fer-se al Pinaret i que començarà d’aquí
un mes, del pressupost total hi ha un 30% que va destinat a
aquestes mesures de seguretat. 

Aquests són en resum les mesures que s’han aplicat per tal
de prevenir aquestes fugues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, estam d’acord en
una cosa, evidentment un centre de menors, un centre
socioeducatiu, com creim que han de ser aquests centres, no pot
ser un centre d’alta seguretat com aquests que de vegades veim
per les televisions. I estic contenta que vostè estigui d’acord
amb mi, lament que vostè no fos l’encarregada d’aquestes
qüestions a l’anterior legislatura, si ho entenia tant bé.

De totes maneres m’ha estranyat que digui que la majoria de
no retorns es produeixen en visites mèdiques. Jo puc entendre,
això passa i continuarà passant, que els alAlots quan surten, quan
se’n van a ca seva de cap de setmana o permís, de vegades,
reconeixem que és un fracàs, però passa, no retornen al centre.
Però que vostè me diu que no retornen quan fan visites
mèdiques, jo vull creure que les visites les fan amb educadors
i amb prou seguretat. Voldria que m’ho aclarís, estic segura que
així ho farà. 7 fugues, no són no retorns, sí me pareix una mica
excessiu Sra. Consellera, tenint en compte el número de nins,
supòs que es refereix al Pinaret. 7 fugues d’un centre que encara
que no sigui d’alta seguretat, sí que és un centre tancat i
almanco els nins que tenen un compliment de mesura en règim
tancat, se suposa que tenen unes mesures contundents,
precisament per complir aquest règim. 

M’agradaria, si pot ser, que ampliés una mica més aquestes
qüestions i sobretot que expliqués això de les visites mèdiques,
que pareix que és quan se produeixen aquests no retorns.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
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Gràcies Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el 0,9% de fugues
que se produeixen se produeixen per sortides d’urgència, per
tant, molt més difícils de controlar i de poder supervisar quan es
sap que és una sortida habitual que se produeix el cap de
setmana. Per tant, aquests no retorns se produeixen bàsicament
per aquest fet, ho demostra l’estadística.

De totes formes jo comprenc que vostè, clar, va ser directora
general de Menors i coneix aquest tema i també entenc que totes
les coses són millorables, però en el seu cas són sempre
criticables que és diferent. Jo crec que les mesures que hem
implantat han estat efectives, en tot cas perquè l’any 2003,
després de què vostès ens deixen els centres en aquelles
condicions i tal com el vàrem heretar, se varen comptabilitzar
un total, entre fugues i no retorns, de 70. A l’any 2004, vostè
mateixa ha dit la xifra, ha dit uns 40 i busques entre fugues i no
retorns. Per tant, jo crec que l’estadística ha baixat bastant i crec
que allò que va a començar a fugir d’aquests centres de menors
eren l’estat d’abandonament en què ens ho vàrem trobar, perquè
una inversió de 611.000 en seguretat en un any, crec que ha
estat més que (...). I en tot cas any 2005, fugues i no retorns en
total se n’han produït 28.

Sí que m’hagués agradat comparar cap a més enrera i poder
comparar amb l’any 2002, però quan vostè era directora general
de Menors ha estat impossible, perquè ni la memòria de la
Direcció General de Menors, ni de la fundació que vostè va
crear, l’Estel, contenen aquesta dada. Per tant, només ha estat
possible poder-ho comparar amb l’any 2003.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Una volta retirades les preguntes s’ha acabat... En queda
una? Perdó.

I.5) Pregunta RGE núm. 5470/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a casal de dones.

Ja està, perdó. Continuarem. Per formular la pregunta RGE
núm. 5470/05, relativa a Casal de Dones, intervé la diputada del
Grup Parlamentari Socialista Sra. Aina Rado i Ferrando, la seva
autora, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, es va produir un
fet dia 16 de juny, que és que es va impedir el Casal de Dones
a un grup d’associacions. Jo voldria que em donàs una
explicació, si és possible, de quins són els motius i si hi havia
qualque raó concreta per no cedir aquest casal de dones a un
grup de dones, precisament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la consellera per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, realment el motiu
pel qual no es va cedir l’ús del Casal de Dones és simple: els
que varen solAlicitar poder utilitzar un casal no varen presentar
la documentació que es precisa per poder utilitzar-lo. Realment
el procés de qualsevol associació, quan el vol utilitzar, és fàcil,
però s’estableixen unes pautes d’actuació, un protocol que
realment intenta garantir que les associacions que es
beneficiaran de l’ús d’aquests recursos actuen conforme la
legalitat i amb uns objectius que coincideixen de qualque
manera amb els objectius d’aquest casal.

I concretament la petició d’informació, de documentació,
que es va fer per part de l’Institut de la Dona a aquesta petició
d’utilització no es va completar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Consellera, excusar-se en temes burocràtics em pareix
una mica..., un mica fort, direm. O sigui, un casal que en teoria
és perquè l’emprin les dones que l’hagin de menester,
bàsicament també les associacions, i així ho han fet després
usant aquestes instalAlacions, (...), sense cap tipus de problema
i sense cap tipus de burocràcia, jo he de pensar que precisament
aquest dia, dia 16 de juny, no se’ls va donar permís perquè
s’intentava fer una roda de premsa per demostrar el desacord
que hi havia amb el Grup Popular per la seva negativa a la
constitució d’un consell de dones. Crec que aquest va ser
únicament i exclusiva el motiu, Sra. Consellera. 

Vostè em pot dir que no havien emplenat els papers, que no
havien fer la instància, que no hi havien posat el segell que
tocava, però en realitat, Sra. Consellera, aquest crec jo que va
ser el motiu pel qual no se’ls va donar permís, cosa que
realment a nosaltres ens pareix bastant penosa per a un casal que
es diu Casal de Dones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sí, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que en cap
cas no hi ha hagut cap tipus d’ànim d’intentar evitar que es faci
res al Casal de Dones, només faltaria, i en tot cas tampoc no és
una excusa burocràtica, és una excusa legal. Després que entràs
la solAlicitud, concretament registrada dia 10 de juny, on se
solAlicita l’ús per presentar una plataforma per a la igualtat, i on
s’exigeix a la directora de l’Institut de la Dona que contesti per
escrit i tan prest com sigui possible, així ho fa la directora, que
contesta dia 13 de juny, al cap de tres dies, dient que “per
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estudiar la vostra solAlicitud heu d’aportar la còpia dels estatuts
de la plataforma i la inscripció en el registre corresponent”. 

Per tant no hi ha altre motiu i aquesta va ser, únicament, la
no autorització de la utilització del Casal de Dones.
Evidentment si es fa correctament es podrà utilitzar el casal
tantes vegades..., així com sigui. I els estatuts és una cosa que
s’exigeix habitualment i totes les associacions de dones que
l’utilitzen ho fan així, perquè en cap cas el que no es pot
permetre per part de l’Institut és que s’utilitzi un casal per
entitats o associacions que realment no l’han de fer per l’ús que
implica aquest casal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. La Presidència agraeix
l’assistència de l’Hble. Consellera de Presidència i Esports,
Rosa Puig i Oliver.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4236/05, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a pla de suport a la família.

I passaríem seguidament al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, que consisteix en la proposició no de llei RGE núm.
4236/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa al Pla integral de suport a la família.

Per tal de defensar-la intervé l’Hble. Diputada..., l’Hble.
Diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià per un temps de 10
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de dir,
perquè molts de vostès ja ho sabem, però que per error vàrem
registrar una moció subsegüent a una interpelAlació sobre el Pla
integral de suport a la família un poc massa tard, i després,
evidentment per no complir el Reglament, no va ser admesa, i
registràrem després una proposició no de llei en els mateixos
termes.

Des del PSM demanam o pretenem que el Govern modifiqui
aquest pla integral de suport a la família perquè ni és un pla ni
és integral. Jo ho vàrem comentar i ho vàrem discutir el dia de
la interpelAlació i ni el Govern ni el Partit Popular no varen estar
d’acord amb les tesis que vàrem aportar tant des del Grup
Parlamentari PSM com des dels altres grups de l’oposició.

Però a hores d’ara pensam que les coses poden haver canviat
i que amb el temps el Grup Popular pot haver reflexionat,
sobretot després de la massiva assistència de militants del Partit
Popular a la gran manifestació de Madrid a favor de la família.
Pensam que el Partit Popular deu estar disposat a donar un
suport més gran a les famílies i concretar encara més les ajudes,
i a establir uns pressupostos concrets i elevats a un pla de
família després d’aquell gran suport que es va donar a Madrid
en aquella manifestació a favor de la família. Per això avui
defensar aquesta proposició no de llei, amb l’esperança
d’obtenir el suport de tots els grups i del Popular també.

Creim que coincidirem plenament que la família és l’eix
central de la nostra societat, i que tots els canvis socials que
passen, que han passat i que passen, són canvis dins la família,
tant a l’estructura del nucli familiar com a la seva dinàmica
interna i de relacions internes dins les famílies. Per tant les
polítiques institucionals dirigides a donar suport a les famílies
s’han d’adequar als canvis que es produeixen i a la vegada s’han
d’intentar avançar als que es preveu que es produiran.

Per això en primer lloc demanam una revisió del pla que ja
té aprovat el Govern, d’aquest pla integral de suport a la família,
per convertir-lo realment en un pla i no en un recull d’intencions
i d’actuacions més o manco adequades o no del Govern, ja que
algunes de les que es recullen no tenen previst ni com, ni quan,
ni amb quins doblers es duran a terme. Nosaltres pensam, creim
que el pla hauria d’incloure una definició del model de política
familiar que pretén desenvolupar el Govern, un estudi i una
diagnosi de la realitat familiar de les Illes Balears en base a
aquest model de política familiar que vol aplicar -objectius
generals, objectius terminals, totes les mesures a aplicar d’acord
amb cada un d’aquests objectius-, especificant el temps -quan
es començaran a aplicar- i quin pressupost s’hi destinarà; i
després, evidentment, una avaluació d’aquest pla, un seguiment
permanent i llavors un seguiment anual i final.

Per què demanam totes aquestes coses?, per què volem una
definició del model de política familiar dins un pla? Perquè la
definició del model de política familiar que es pretén impulsar
és bàsica per saber quines són les actuacions posteriors a posar
en marxa. Si convenim que la família és el nucli de la societat,
definir el model de política familiar és definir també el model
de política social que té o que vol el Govern, i en darrer extrem
és definir el model de societat al qual aspira el Govern i pel qual
treballa. Per tant ens demanam quin és el model de societat i de
família del Partit Popular, quin és el model de societat i de
família pel qual treballa el Govern. És un model tancat basat
estrictament en l’obediència? És un model sense cap tipus de
lligam? És un model obert que incorpora les diverses formes de
família existents?, la família nuclear, la família extensiva, la
família monoparental, la família homoparental... De tot això el
pla no en diu res, i com que no en diu res difícilment les
polítiques que hi ha, les mesures que hi ha van encaminades a
atendre totes aquestes classes de famílies que existeixen avui en
dia, però no sabem exactament, o voldríem no creure que el
model al qual aspira el Partit Popular i pel qual treballa des del
Govern és el que nosaltres sospitam. Per això seria bo aclarir-ho
i seria bo tenir aquest estudi per saber la realitat quina és en base
a aquest model pel qual es vol treballar.

Per tant, a partir de la diagnosi i del model establir després
els objectius que s’han d’assolir, quan i com s’han de dur a
terme, establir tota una sèrie d’actuacions necessàries per
aconseguir-los i destinar-hi el pressupost necessari.

I tot això és pel que nosaltres demanam si realment el
Govern pretén donar un suport integral a la família. Totes
aquestes coses que demanam haurien de ser dins un pla.
Escriure un llistat d’actuacions o enumerar tota una sèrie
d’actuacions i de xifres de quantitats d’euros que són en el Pla
de la família, que són en els pressuposts d’educació, que són a
l’Institut de la Dona, i la mateixa quantitat al final és a moltes
altres bandes però es repeteix, és realment enganar aquelles
famílies que necessiten una ajuda.
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Nosaltres demanam per això que es concretin totes aquestes
coses, que es concretin també dins els pressupostos generals de
la comunitat autònoma quantitats necessàries per fer realitat el
pla, no per fer un llistat del que fan les altres conselleries, i com
que per fer realitat el pla també hi ha moltes altres entitats
implicades, bé perquè hi tenen competències, en el cas dels
consells insulars o dels ajuntaments, que hi treballen realment
amb famílies, o bé associacions com ONG o entitats que la seva
tasca és el treball amb famílies, puguin participar en totes
aquestes fases, i entenem que tots els grups coincidim que la
família és l’eix central de la societat i per tant és l’eix de les
polítiques del Govern, i un pla d’aquestes característiques hauria
de ser debatut també en el Parlament abans de ser aprovat i per
això també demanam que una vegada revisat el pla pel Govern
i fetes totes aquestes passes que demanam que s’han de fer, es
dugui també al Parlament perquè pugui ser debatut entre tots els
grups polítics d’aquesta cambra abans de la seva aprovació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posicions, de
menor a major. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Sra. Dolça Mulet i Dezcallar per un temps de 10
minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des del
meu grup és evident que la família és l’eix central de la nostra
societat, i també és cert que la família, com la societat, ha anat
evolucionant de manera ràpida i constant. Per tant
l’administració, per ajudar les famílies, ha d’anar també
evolucionant. Per això neix el Pla d’atenció familiar, com a eina
per donar resposta a aquestes necessitats de les famílies. 

El pla actualment vigent a les Illes Balears és un pla integral
de suport a la família per un període del 2005 al 2008, aprovat
dia 19 de novembre del 2004, encara no fa un any, i ja
proposam canvis per suposades mancances. Pensam que per a
un pla de quatre anys de vigència encara és prest per avaluar el
seu resultat. Pensam que hem de donar temps al mateix pla per
demostrar la seva eficàcia. Ara bé, és possible que s’hagin pogut
detectar mancances que siguin corregibles, i podem proposar
programes nous que es puguin incloure i millores que es puguin
anar introduint. Però nosaltres no ens oposam a aquestes
millores sempre que es mantengui en vigència aquesta pla que
es va aprovar. Per tant serà una qüestió tècnica per fer una
avaluació de les millores possibles que es puguin tenir dins
aquest pla. Per tant nosaltres ho volem deixar més en mans dels
tècnics, que ells siguin els que vagin avaluant i donant un temps
perquè ens puguin fer una valoració.

Per tant, com que nosaltres hi estam d’acord, perquè hem de
millorar aquest pla, però volem donar un temps, i per tant el
nostre vot en aquesta proposició no de llei serà abstenció.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Sr. Miquel
Rosselló. Quan vulgui.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la meva intervenció va en la línia d’argumentar el suport que
des del meu grup donarem a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup PSM-Entesa Nacionalista. I donarem a
aquesta proposició no de llei perquè la consideram completa
davant tot el que serien les línies estratègiques generals d’una
política de família que calen en aquesta comunitat autònoma, i
que des d’un partit que tant es vanagloria de ser defensor de la
família no es corresponen els dits amb els fets, com és el pla
actual vigent.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei en
els quatre punts que aquesta té. El primer punt creim que allò
que ve a plantejar és allò que hauria de ser un pla de suport a la
família i el que no és el que tenim en aquest moment vigent, i
que ja vàrem tenir ocasió de discutir, crec, en aquesta comissió
i en algun cas en plenari. En definitiva aquest seria, crec jo, el
bessó del que hauria de contemplar un pla de família.

El segon punt, ja al marge del pla, crec que és obvi que si
qualsevol pla d’actuació no va acompanyat del respectiu capítol
financer és paper banyat. Per tant que s’inclogui dins els
pressupostos generals de l’any que ve tot el que faria referència
a la política de família, crec que instar el Govern a aquesta
qüestió és senzillament elemental i necessari. 

També crec fonamental tot el procés participatiu que es
planteja en el tercer punt a l’hora de confeccionar un pla
d’aquestes característiques i tenir en compte que existeixen
òrgans de participació, a part de les institucions com
ajuntaments i consells, tan importants com el Consell Insular de
les Illes Balears o el Consell d’Infància i Família de les Illes
Balears, que no quantes vegades s’haurà reunit en aquests dos
darrers anys.

I, per últim, el debat d’un pla d’aquestes característiques en
seu parlamentària, li donaria sense cap dubte molt de pes i molt
de contingut. 

En aquest sentit nosaltres votarem favorablement aquesta
proposició presentada per la diputada Mascaró. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que no exhauriré el temps que
tenc per fer aquesta intervenció, ja que aquesta discussió sobre
el Pla de família no és la primera vegada que la tenim, no és la
primera vegada que en parlam a diversos àmbits. 

Podríem pensar que després de totes aquestes intervencions
que hi ha hagut de diferents grups i de diferents colAlectius sobre
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aquest pla de família, amb aquest temps que ha passat, la
Conselleria de Presidència hauria pres mesures, encara que
fossin poques, però hauria pres qualque mesura a fi de reconduir
aquest pla, sobretot en els seus aspectes més negatius. Hem de
dir una altra vegada, i a risc de ser repetitius però pareix que no
queda més remei, que això que va publicar la Conselleria de
Presidència no és un pla de família. No ho deim nosaltres, ho
diuen tots els tècnics que saben i que fan actuacions dins aquest
àmbit, és una enumeració d’actuacions amb les quals podem
estar més o manco d’acord, amb unes hi estarem més amb altres
manco, però de cap manera és un pla integral per a la família.

No és un pla integral, ja s’ha dit aquí, no defineix polítiques,
no temporalitza actuacions i, sobretot, tampoc no preveu
pressuposts per a aquestes actuacions. Jo he de dir, no hi és la
consellera, però hagués estat bo que ho sentís, que jo li he fet
tota una sèrie de preguntes durant aquest temps que està en
vigor aquest pla de família i me contesta, i aquí ho tenc, que el
pla dura fins al 2008; per tant, aquella actuació que jo deman se
suposa que encara no toca.

Per això, li demanaríem des d’aquí, una altra vegada més,
que temporalitzàs; no es pot tenir un pla sense temporalitzar les
actuacions, ja que fins i tot moltes vegades si no temporalitzam,
feim accions, de vegades poden ser contraproduents de fer-ne
unes primer que les altres. Per tant, convendria que això també
s’ho repensassin.

Per altra banda, dir que, també s’ha dit a diverses ocasions,
moltes de les actuacions que es duen a terme en aquests
moments en el pla de família hem de dir que sí que està molt bé,
que hi estam d’acord, però que hem constatat que moltes es
duen a terme ja en altres legislatures i moltes, per cert, estan
cofinançades amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials,
aquest ministeri del ZP que de vegades és tan poc estimat per
segons quins costats.

Es demanava també aquí, es demana en aquesta moció que
presenta el PSM-Entesa Nacionalista, que les entitats que
tenguin relació o que facin feina amb temes de família hi puguin
participar; evidentment que ja no és demanar no sé quines coses,
és allò que qualcú diria que es de cajón, que el Consell de
Família hagués pres part en la confecció, en la redacció d’aquest
document, cosa que no ha estat així. I el diputat que m’ha
precedit, d’Esquerra Unida i Els Verds, demanava quantes
vegades s’ha reunit la Comissió del Consell d’Infància i
Família, jo li puc dir perquè tenc la resposta de la consellera:
cap.

Per tant, això està així, crec que no és necessari donar-li més
voltes, és un pla que no té una visió global del tema, no diu ni
sap què és el que vol fer amb la família, no sap quin tipus de
família i, en definitiva, no fa més que descriure una sèrie
d’actuacions que farem o no farem segons considerem oportú a
un moment o a un altre. Per tant, i per això li donarem suport,
a la moció derivada de la interpelAlació del Grup PSM, perquè
demana totes aquestes coses que jo també recordava aquí i
sobretot també, i això no ho havíem dit, però creim que és
absolutament necessari, que aquest pla de família, una vegada
recollides tota una sèrie de qüestions, per exemple l’avaluació
que se suposa que també ha de tenir i que el mateix pla diu que
hi haurà una avaluació permanent del pla, jo deman que si s’ha
fet aquesta avaluació permanent, haurà vist que això s’ha de

canviar, s’han de prendre mesures per anar cap a un altre costat;
idò que aquest pla es dugui al Parlament perquè tots els grups
presents en puguem parlar àmpliament, a veure si realment feim
un pla de família que serveixi als ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Sra. Carme Feliu i Álvarez de
Sotomayor, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc voldria deixar
ben clara la meva sorpresa perquè jo no sé si vostès s’han llegit
de ver aquest pla de la família, el pla integral, jo no sé si vostès
s’han llegit sobretot com està estructurat aquest pla integral de
la família, perquè si realment s’ho han llegit és impossible que
puguin dir les barbaritats que hem pogut sentir fins ara. Per tant,
en primer lloc, proposaria una lectura seriosa d’aquest pla,
perquè realment s’ho mereix. I així, també quedarien dissipades
moltes de les consideracions i de les solAlicituds que en aquesta
proposició no de llei ens fan.

Sembla que la proposició fa una enumeració de les
característiques i dels apartats d’aquest pla, i he de dir que la
majoria de les propostes que vostès fan en aquesta proposició no
de llei ja estan incloses en el pla integral.

Quant als apartats de la proposició, voldria significar, en
primer lloc, que la realització del pla és una realització
permanent i s’està executant d’aquesta manera; durant el seu
període de vigència el pla preveu els mecanismes d’avaluació,
de revisió i d’adaptació als possibles canvis de la realitat i de la
població a què va destinat, per tant crec que pla més obert i pla
més flexible que aquest pocs.

L’estudi i diagnosi sobre la realitat de la família de les Illes
Balears és justament el document de partida d’aquest pla; arrel
d’aquest estudi s’han detectat quines són les necessitats actuals
i quines són les tendències d’evolució per tal d’establir una
política que doni resposta no només a les necessitats actuals,
sinó que, també, conformi el benestar futur.

Pretendre, com vostès pareix que proposen, jo no sé si és
una miqueta greu això que vaig a dir, però realment a mi m’ho
sembla, vostès, entenc jo que proposen manipular l’estudi de la
realitat de la família per tal d’adequar-lo a uns apriorismes
ideològics. Això jo crec que seria un disbarat sectari i sense cap
dubte seria governar instalAlats en el deliri, cosa que des del
Grup Popular no ho consentirem mai.

També els vull remarcar, per si de cas no ho han llegit, que
les línies d’actuació, les mesures concretes i els mecanismes
d’avaluació ja s’inclouen en aquest pla.

En segon lloc, voldria dir que la Comissió
Interdepartamental de Seguiment del Pla Integral de Suport a la
Família, creada pel Decret 18/2005, de 18 de febrer, té entre les
seves funcions la d’establir anualment les prioritats de les
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accions a desenvolupar. Aquestes prioritats tendran la seva
repercussió econòmica i seran reflectides en els pressuposts de
cada any. Jo crec que està, és que és claríssim, donat el caràcter
transversal d’aquest pla, que no és que cada conselleria inclogui
dins el seu pressupost el que farà en família, no, és que té un
caràcter absolutament transversal aquest pla, que jo entenc que
vostès no entenguin aquest concepte de transversalitat perquè
quan vostès governaven era impossible treballar amb un
caràcter transversal; aquest govern que tenim ara sí que treballa
constantment amb un caràcter absolutament transversal en totes
les seves accions socials. Les accions són accions que es fan des
de totes o des de les distintes conselleries i cadascuna inclou
dins les seves partides pressupostàries allò que afecta
directament aquest pla.

I una altra de les funcions de la Comissió Interdepartamental
és la d’avaluar la memòria econòmica anual, on es repercutiran
o reflectiran totes les accions desenvolupades en el període i
quina serà la seva repercussió en el pressupost de despeses. Per
la qual cosa, tot això que vostès diuen de què no hi ha un
pressupost és totalment fals, és absolutament fals.

Igualment, i en l’exercici de la funció avaluadora que se li
atorga, la comissió podrà proposar la modificació d’actuacions
i la inclusió de nous objectius, és un pla, torn a repetir,
absolutament obert i flexible. Ja han existit de fet, vostè, Sra.
Rado, diu que no, jo li puc confirmar que ja han existit de fet
moltes reunions: dia 4 de maig del 2005 hi va haver una
comissió interdepartamental; dia 17 de maig del 2005, una
comissió tècnic entorn del pla integral; dia 25 de maig del 2005
hi va haver una comissió permanent. És a dir, jo crec que en un
mes tres reunions no és com per dir que no s’han reunit mai.

En darrer lloc, voldria dir que el pla recull els objectius i les
actuacions que es compromet l’executiu de les Illes Balears amb
la família, i torn a repetir que el caràcter transversal del pla
suposa un fil conductor que incardina coherentment l’activitat
dels diferents departaments a favor del benestar i de la promoció
social de la família. El compromís, per tant, forma part de
l’acció d’aquest govern, forma del compromís de l’acció de
l’executiu de les Illes Balears sense perjudici de la necessària
coordinació i colAlaboració de les administracions locals i de les
associacions, les quals, sense cap dubte, realitza una tasca
cabdal i a les quals van destinades totes les actuacions d’impuls,
foment i promoció entorn de la família.

També voldria ressenyar que totes les accions en matèria de
família han estat consultades, totes, fins i tot se’ls ha demanat
també a totes les seves aportacions en aquest pla. Concretament
dia 2 de juny del 2004, la consellera de Presidència i Esports els
va convocar a una reunió on els va lliurar un esborrany del pla
i els va solAlicitar la seva colAlaboració en forma d’alAlegacions.

Finalment, remarcar també que el pla ha estat aprovat pel
Consell de Govern, el proppassat dia 19 de novembre, i que ha
estat també objecte de compareixença, com ja hem comentat, en
aquest Parlament, en data dia 3 de maig del 2005.

Per tant, nosaltres no tenim més remei que, des del Grup
Parlamentari Popular, demanar-los que retirin aquesta
proposició no de llei, nosaltres ho consideram absolutament un
disbarat i en cas contrari el nostre vot serà en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula, per
contradiccions, el grup proposant?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Evidentment, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair tant al Grup
Esquerra Unida i Els Verds com al Grup Socialista el suport, no
dubtava que el tendríem, i al Grup Mixt, representat per Unió
Mallorquina en aquest cas, dir-li un parell de coses. Diu que
proposam canvis per suposades mancances; jo li he de prometre,
Sra. Diputada, que les mancances són ben reals, que els tècnics,
si realment el pla l’han d’avaluar tècnics, tendran difícil poder
fer una avaluació, perquè molts dels objectius que es proposen
no es concreten en cap actuació. Per tant, els objectius, si no hi
ha actuacions per avaluar què s’ha fet, difícilment sabran si s’ha
fet be o si s’ha fet. I miri si hi ha mancances, Sra. Mulet, que a
l’índex del pla, tant a la versió en català com en castellà,
enumera quins són els capítols del pla, i en el número 8 diu:
pressuposts, i el capítol número 8 només existeix a l’índex. Hem
mirat la versió catalana, la castellana, he demanat a la resta de
grups parlamentaris a veure si en el seu hi era si és que en el
meu fallava, ningú té el capítol 8, que diu quin pressupost
destina el Govern a aquest Pla de família. Per tant, jo puc
entendre que vostè s’abstengui, però jo li he de dir que aquestes
mancances no són gens suposades.

Referent a la portaveu del Partit Popular, jo també he
d’entendre que ella forma part del grup que dóna suport al
Govern, que segurament qui no s’ha llegit el pla és ella perquè,
coneixent la Sra. Feliu, difícilment ens diria tot el que ens diu
d’aquest pla si l’hagués llegit. Li promet, Sra. Feliu, que l’hem
llegit, l’hem subratllat, hem comparat les dues versions, la
catalana i la castellana a veure si és que hi havia hagut qualque
error de retallar i aferrar, el vàrem imprimir en paper i tot el que
vostè diu que hi és no hi és. I després ha deixat caure, ha dit una
frase, que el que pretenem és manipular l’estudi de la realitat de
la família.

A mi, de molt petita, m’ensenyaren una dita que deia que qui
mal no fa mal no pensa, en cap moment hem pretès que es
manipulàs la realitat de l’estudi; simplement, quan el Govern té
clar quin model vol aplicar, ha de conèixer quina és la realitat
per poder arribar al model que vol aplicar, si realment li
interessa. Però a aquest govern no li interessa que hi hagi un
estudi de la realitat de les famílies en aquestes illes, perquè no
li interessa que la societat sàpiga quin és el seu model de família
i per tant el seu model de societat.

Sra. Diputada, no està fet aquest estudi que jo li deman, per
tant miri si és tan transversal l’actuació del Govern que es veuen
obligats en tota casta de tema a fer comissions
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interdepartamentals per coordinar-se, i tots són del mateix partit,
miri si s’entenen vostès, cosa que no passava abans amb el
govern anterior. Per tant, no me torni dir que no és fals que no
hi hagi pressupost, a no ser que vostè me presenti un pla diferent
del que tenguem els grups de l’oposició, que hi hagi en el
capítol de pressupost que digui quina quantitat hi dedicarà.

I per tant, jo no retiraré aquesta proposta, Sra. Feliu.
Lamentar el vot del Partit Popular que, d’altra banda, no fa més
que confirmar que, com altres plans, això no és un pla integral
de suport a la família, sinó un pla integral de propaganda del
Govern del Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem idò a la votació de la
Proposició no de llei 4236/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; vots en contra, 9; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
4236/05.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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