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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria
si es produeixen substitucions. Sí?

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patrícia Abascal sustituye a Pilar Costa.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, presidenta, Celestí Alomar substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passem idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE 1686, 87, 88, 89,
2278, 2279, 2518, 2713 i 2714/06.

Assisteix l’Hble. Consellera de Presidència i Esports, Rosa
Puig i Oliver.

1) Pregunta RGE núm. 1686/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Consorci de recursos sanitaris.

Per formular la pregunta 1686/06, relativa al Consorci de
recursos sanitaris, intervé la Sra. Aina Salom, del Grup
Parlamentari Socialista, autora de la mateixa, per un temps de
deu minuts. Quan vulgui.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a la Sra. Consellera per la
seva assistència i a tots els que som aquí, que avui som pocs.
La pregunta és: quin és el motiu que la vicepresidenta del
Govern de les Illes Balears no ha convocat la reunió pertinent
amb el Consell Insular de Menorca per tal de decidir les
infraestructures que contemplarà el Consorci de recursos
sanitaris de Menorca, a partir de la proposta formulada pel
consell el setembre del 2005 passat?

Aquí vull fer una mica de cronologia en relació amb aquest
Consorci de recursos sociosanitaris assistencials de Menorca i
les infraestructures que s’hi haurien o que s’hi han de
contemplar. Dia 6 de setembre de l’any 2005 hi ha una reunió
de la presidenta del Consell de Menorca amb la presidenta del
Govern i també hi era present la consellera Rosa Puig, on
s’acorda de constituir un consorci i fer una propera reunió per

tractar les obres i les inversions que s’han de contemplar per
aquest consorci de Menorca.

Al cap de sis dies més, dia 12 de setembre del 2005, el
consell tramet a la vicepresidenta del Govern una relació
d’obres i d’inversions que es proposen i se solAlicita la data de
la reunió. Al cap d’uns quants dies més, dia 26 de setembre del
2005, es torna repetir, es torna reiterar la mateixa solAlicitud per
la qual es proposa que hi hagi una reunió, que es pugui posar
una data per concretar quines seran les obres i quines seran les
inversions que es proposen.

Passa una mica més de temps, dia 8 de novembre de l’any
2005, la consellera Rosa Puig comunica al consell que la
primera passa que s’ha de fer és la signatura del consorci. En
aquest mateix mes, en el mes de novembre del 2005, dia 22, se
signa el conveni del consorci entre la presidenta del consell i la
consellera Rosa Puig. De dia 22 de novembre de l’any 2005 a
avui, data de 4 de maig de l’any 2006, o sigui, Sra. Consellera,
novembre, desembre, gener, febrer, març, abril i maig, sis
mesos, quasi, i no s’ha rebut cap comunicació; per això aquesta
pregunta oral és perquè ens pugui contestar la pregunta que he
esmentat al començament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la consellera de
Presidència i Esports Hble. Rosa Puig.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, i per seguir amb
aquesta cronologia, a mi també m’agradaria apuntar prèviament
que és cert que hi va haver aquesta reunió allà on jo vaig
assistir, també la vicepresidenta del Govern amb el representant
del consell insular per tractar tota una sèrie de qüestions que
feien referència a infraestructures sociosanitàries, socials, per
a l’illa de Menorca, però m’agradaria començar aquesta
cronologia més prèviament i dir que les primeres reunions que
nosaltres vàrem tenir amb els consells insulars, per constituir
els consorcis de recursos socioassistencials, varen ser ja a
principis de l’any 2004, que és quan vàrem poder fer la
planificació de les infraestructures que crèiem que necessitaven
les nostres illes, i per això també demanam el suport del
Govern central, que va tenir com a fruit una firma d’un
conveni.
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En el gener de l’any 2004 es varen constituir dos consorcis,
el de Mallorca i el d’Eivissa i Formentera, i precisament
s’havia fet aquesta mateixa proposta també al Consell Insular
de Menorca per constituir aquest consorci. En aquests moments
Menorca va considera, per ventura, que aquesta fórmula no era
l’adequada o que no era la que els convenia en aquells
moments i per tant no varen acceptar la constitució del
consorci. Posteriorment es varem reprendre aquestes
conversacions i es va convocar aquesta reunió per part de la
vicepresidenta, allà on es va desbloquejar la constitució del
consorci per a l’illa de Menorca i des de llavors ençà s’han
seguit fent actuacions.

Jo voldria recordar que a part d’aquestes solAlicituds per
part del Consell Insular de Menorca, el que sí és cert és que jo
vaig seguir amb la tramitació; que durant el setembre de l’any
2005 es varen aprovar pel Consell de Govern els estatuts del
consorci i per tant (...) aprovació de constitució per part del
Govern de les Illes Balears i per tant entenem que les reunions
que hi hagi d’haver a partir d’ara han de ser a través de la junta
rectora del consorci i per tant ja no fa falta fer reunions al
marge de la constitució d’aquest consorci.

Falta únicament un pas, que seria el nomenament del gerent,
que vàrem acordar que ho faríem amb consens amb les dues
bandes i possiblement aquest tràmit no tardi massa molt a
poder-se produir. Però així i tot durant aquests mesos després
de l’aprovació dels estatuts del consorci, per part del Govern de
les Illes Balears hem seguit actuant; voldria dir que en el mes
de desembre el Govern de les Illes Balears, a través de la meva
conselleria, va aprovar la transferència d’un import econòmic
considerable d’1,8 milions d’euros per construir el centre de
discapacitats a Ciutadella, que vostè coneix que és un dels
centres que està en aquell conveni que vàrem firmar amb
Madrid i que, de forma unilateral, vàrem haver de decidir que
era el més important per a l’illa de Menorca perquè no
comptàvem amb la constitució d’aquest consorci i, per tant,
amb un consens de quines eren les infraestructures que s’havien
de menester. I actualment falten per transferir uns 173.000
euros que estan pressupostats a la Conselleria de Presidència i
que per tant es podrà fer també dins les pròximes setmanes.

Així mateix, la ubicació d’aquest centre està realment
decidida, és a Ciutadella; l’Ajuntament de Ciutadella ja ha
començat amb la fase d’expropiació dels terrenys i amb les
redaccions dels avantprojectes d’aquest futur centre definitiu.
I per tant, encara que hi hagués aquest retard amb la constitució
del consorci de Menorca, que en cap cas es pot imputar al
Govern de les Illes Balears perquè l’oferiment va ser el mateix
als tres consells insulars, les actuacions del Govern han estat les
mateixes.

Per tant, jo esper que en pròximes setmanes es pugui reunir
la junta rectora del consorci una vegada nomenat el gerent i
puguem continuar amb les conversacions que siguin oportunes
per seguir desenvolupant polítiques socials a l’illa de Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Conseller. En torn de rèplica intervé
l’Hble. Diputada Sra. Aina Salom, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donar també les gràcies a la
consellera per la informació i perquè, pel que es veu, en
aquestes properes setmanes, que esperem que siguin poques,
Sra. Conseller, esperem que es pugui fer el gerent per consens
i es pugui expropiar d’una forma ràpida, com vostès han fet per
exemple amb les carreteres, en què l’expropiació a Eivissa ha
estat molt ràpida, i que es pugui continuar donant aquests
173.000 euros que queden per transferir i es pugui aixecar a
Ciutadella aquest centre de discapacitats.

Agraesc el seu to i bé, dir-li que si s’hagués contestat a la
Sra. Presidenta de Menorca ens haguéssim evitat aquesta
pregunta, perquè jo l’he feta perquè precisament hi ha hagut sis
mesos per saber què passava, que no es responia. Una vegada
resposta, només he d’agrair-li. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té
la paraula la Sra. Consellera.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo també li agraesc la seva
intervenció, Sra. Diputada, i així serà, jo esper que no es retardi
molt més aquesta qüestió, que la transferència que queda
pendent, que és mínima devora la transferència que ja hem fet
en aquests moments, doni el seu fruit en poques setmanes. Me
consta a més, és així que l’Ajuntament de Ciutadella ha fet
totes les passes oportunes per a l’expropiació d’aquests terrenys
i per tant per poder aixecar aquest centre de discapacitats tan
important per a l’illa de Menorca.

M’agradaria, ja que tenc la paraula, en aquest cas explicar
també que, al marge d’aquest consorci, hem seguit també
apostant per l’illa de Menorca en aquest sentit i voldria explicar
que vàrem treure una línia de subvencions per construir centres
de dia a nivell autonòmic, o sigui, no només per a Mallorca
sinó per a Menorca i per a Eivissa i que, precisament, també
varen ser dos municipis de l’illa de Menorca els que es varen
presentar en aquesta línia, va ser concretament es Migjorn Gran
i Ferreries, tots dos ens varen demanar dos imports per a la
construcció i acabament de centres d’estades diürnes. I he de
dir que l’import que varen solAlicitar doncs va ser concedit
totalment i esper que aquestes dues infraestructures en pocs
mesos estiguin acabades i que també puguin alleujar les
possibles mancances que pugui tenir en aquest cas Menorca i,
sobretot, a les persones que van destinades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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2) Pregunta RGE núm. 1687/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla sociosanitari (I).

Per formular la pregunta 1687/06, relativa al Pla
sociosanitari (I), intervé la Sra. Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, autora de la mateixa, per un temps de
deu minuts. Sra. Diputada?

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la pregunta queda
formulada amb els mateixos termes que està redactada en el
full.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, quan vulgui.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la pregunta
entenc que és quin càrrec té la Sra. Maria Àngels Tresserra, la
doctora Tresserra. I li hauria de contestar si es refereix a un
càrrec a l’administració o en el Govern de les Illes Balears en
què no té cap càrrec ni orgànic ni funcional. I que el que sí és
cert és que hem de reconèixer que aquesta persona doncs ha
tengut un paper més que important en l’elaboració del Pla
sociosanitari de les Illes Balears, l’ha liderat aquest pla, amb un
equip tècnic també format per distintes persones del Govern,
concretament de la Conselleria de Salut, de la Conselleria de
Presidència i per suposat de Vicepresidència del Govern, que
és qui té la titularitat damunt la comissió delegada del Govern
en matèria d’afers sociosanitaris.

Però en tot cas, doncs repetir que la doctora Tresserra no és
una persona que tengui cap càrrec ni orgànic ni funcional.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé
l’Hble. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara m’ha fugit la pregunta que
volia fer, és igual, ja me don per satisfeta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així, passam a la següent pregunta. Volia afegir res? Idò
així passarem a la següent pregunta.

3) Pregunta RGE núm. 1688/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla sociosanitari (II).

Per formular la pregunta 1688/06, relativa al Pla
sociosanitari (II), intervé també la Sra. Aina Salom i Soler, del
Grup Parlamentari Socialista, autora de la mateixa, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Tal qual queda, Sra. Presidenta, la pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó?

LA SRA. SALOM I SOLER:

Tal com queda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tal com queda, perdó. Quan vulgui.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, dir-li que a
aquesta pregunta jo hauria de respondre a quines persones
formen l’equip de la doctora Tresserra. Jo li he de dir que,
doncs, realment l’equip que jo conec és l’equip que va nomenar
la comissió delegada per fer el Pla sociosanitari i que, a part de
la persona Tresserra, que és una persona externa al Govern de
les Illes Balears, la resta de membres d’aquesta comissió
tècnica de treball eren la secretària general tècnica de
Vicepresidència, el secretari general tècnic de la Conselleria de
Presidència, la directora general de Serveis Socials de la
Conselleria de Presidència, el director general de Relacions
Institucionals, el director general de Planificació de la
Conselleria de Salut i el gerent de GESMA, possiblement són
les persones més rellevants que han fet possible que es
desenvolupàs el Pla sociosanitari de les nostres illes. I voldria
també apuntar en aquest moment, que me consta, i en
compliment de la moció que prové de la interpelAlació que es va
fer damunt el Pla sociosanitari, en la qual es feia la petició que
s’entregàs a aquest Parlament els volums que integren el Pla
sociosanitari, han tengut entrada en aquest Parlament perquè els
puguin examinar els diputats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en aquest cas
agrair-li el nom de les persones, el càrrec que tenen, si me vol
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contestar me contesti, si no, la formularé a una altra banda, sí
que me’n record ara del que volia demanar.

Un cop que sabem que aquesta senyora no té un càrrec
orgànic, que també ha tornat vostè a dir que la Sra. Tresserra
lidera el Pla sociosanitari que efectivament varen presentar a la
premsa en juliol, era demanar-li: la Sra. Tresserra, que és la
persona que ho lidera, com vostè bé ha dit, i el seu equip,
degueren presentar un pla de feina d’aquest Pla sociosanitari,
que ja, pel que es veu, de forma propera vostè presentarà en
aquest Parlament, saber quins doblers ha costat aquest projecte
de Pla sociosanitari. Si m’ho vol contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, efectivament,
el Pla i les línies que havia de seguir aquest Pla sociosanitari,
valgui la redundància, venien marcades pel Govern de les Illes
Balears i per tant la direcció en aquest cas era la que marcava
la comissió delegada, però sí que és cert que volíem comptar
amb gent experta per poder dur aquesta feina i per tant el
procediment que es va seguir és el procediment legalment
marcat per a aquest tipus de contractacions, tal com marquen
els procediments de la Llei de contractes de l’Estat. Per una
part, amb una publicació d’un disseny de plecs tècnics que
reflectien les necessitats i els requisits que la comunitat
autònoma presentava; la invitació també per escrit a les
distintes empreses que volguessin optar a aquest servei ho
poguessin fer i la recepció d’ofertes. I per tant, selecció, una
vegada rebudes aquestes ofertes, que es coneixerà per la
comissió encarregada de fer l’avaluació, que la que va guanyar
va ser precisament aquesta.

El que no li podria dir en aquests moments és realment
l’import, entre d’altres qüestions, perquè ja he dit que això
formava part d’una comissió delegada; aquest procediment no
es va fer directament des de la Conselleria de Presidència i per
tant, com que no constaven o no eren objecte de pregunta,
doncs és una aportació que en aquests moments no tenc
documentada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

4) Pregunta RGE núm. 1689/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla sociosanitari (III).

Per formular la pregunta 1689/06, relativa al Pla
sociosanitari (III), intervé la Sra. Aina Salom del Grup
Parlamentari Socialista, autora de la mateixa, per un temps de
deu minuts. Sra. Diputada, quan vulgui.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc la resposta, Sra.
Consellera, i ja faré la pregunta pertinent per a una altra
comissió.

La pregunta 1689/06 és: quin currículum tenen les persones
que formen l’equip de la Sra. Tresserra?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, no tenc un
coneixement exhaustiu i detallat del que seria el currículum de
la Sra. Tresserra, per això no tenc el coneixement i m’he
permès la llibertat de poder-lo dur a aquest Parlament i per tant
fer una lectura de quines són possiblement les principals
titulacions o postgraus o fins i tot tasques que ha desenvolupat
la Sra. Tresserra i, si vol, li aportaré quan finalitzi aquesta
comissió.

I en tot cas, dir-li que la contractació va venir per la doctora
Tresserra i evidentment i entenem que els colAlaboradors de la
doctora Tresserra van a elecció seva, són tècnics, poden ser
auxiliars, però no són objecte de coneixement els currículums
d’aquestes persones, perquè la contractació es referia
específicament a aquesta titulació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Quedam que m’ho donarà després, no és ver?

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la següent pregunta.

5) Pregunta RGE núm. 2278/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a increment de 100 euros/any del bo
guarderia a les famílies monoparentals (I).

Per formular la pregunta 2278/06, relativa a l’increment de
100 euros per any del bo guarderia a les famílies monoparentals
(I), intervé la Sra. Aina Salom i Soler, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera vostè va anunciar
que hi hauria famílies monoparentals que aquest increment de
100 euros podria suposar en algunes famílies uns 400 euros
anual per a fills de famílies monoparentals i en algunes 300
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euros. La pregunta és quina és la disposició que té el
departament pertinent de la seva conselleria per dur endavant
aquest increment de 100 euros anuals a les famílies
monoparentals?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, li contesta la consellera de Presidència i
Esports.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, precisament
aquesta pregunta fa referència a una ordre de subvencions ja
publicada per la conselleria, concretament dia 4 de març passat,
i està publicada per tant en el butlletí allà on s’aprovava la
convocatòria del bo d’infància, que convocam, com vostè sap,
fa dos anys, i que, en aquest cas, significa donar una ajuda
econòmica per sufragar les despeses tant d’una escoleta pública
com privada.

Això va ser una iniciativa que va sortir a l’any 2004 i que
en un principi les ajudes que destinàvem a les famílies
monoparentals eren de 300 euros, igual que la resta de famílies,
a no ser les famílies nombroses i les famílies amb discapacitats,
que ja tenien una concessió de 400 euros. Per tant, amb aquesta
nova convocatòria de l’any 2006 vàrem decidir equiparar les
famílies monoparentals a les famílies nombres i a les famílies
amb discapacitats i que, per tant, no rebessin 300 euros sinó
400 euros totes les famílies monoparentals que reuneixin els
requisits que marca la convocatòria. I per això era necessari fer
un increment pressupostari; l’increment que s’ha previst per a
aquest any 2006 són 100.000 euros més a la convocatòria, per
tant són 1,6 milions d’euros els destinats a aquest programa. Si
féssim una divisió matemàtica, podríem ajudar a mil famílies
monoparentals, si fos el cas, la qual cosa no vol dir que sigui
aquesta xifra la que finalment es presenti com a famílies
monoparentals, però en tot cas la distribució seria aquesta.

I a la convocatòria està prevista una altra novetat, per dir-ho
de qualque manera, perquè està en el 2006, i és pujar el nivell
de renda exigit; fins a l’any 2005 s’exigien menys de 27.000
euros per poder optar a aquesta ordre de subvencions,
aproximadament, i enguany s’ha pujat un poquet més de 28.000
euros, 28.945 euros, per ser més concrets, per tant hi podrà
haver més famílies beneficiàries en aquest sentit, però sobretot
per reiterar que volíem augmentar aquesta ajuda de 100 euros
més a les famílies monoparentals amb aquests 100.000 euros,
comptant que hi havia famílies que ja rebien els 300 euros
d’anys anteriors. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sra. Presidenta, estic satisfeta de la resposta, per la qual
cosa no tenc res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Vol afegir qualque cosa? Molt bé.

6) Pregunta RGE núm. 2279/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a increment de 100 euros/any del bo
guarderia a les famílies monoparentals (II).

Per formular la pregunta 2279/06, relativa a increment de
100 euros del bo guarderia a les famílies monoparentals (II),
intervé la Sra. Aina Salom, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, a la pregunta
anterior, que vostè qualifica amb 100.000 euros l’increment
que han hagut de fer pressupostari i que ha quedat aquesta
partida pressupostària en 1,6 milions d’euros i que vostè ja ha
explicat que no vol dir que s’acabi amb aquesta quantitat, la
qual cosa fa entendre que podríem acabar l’any amb més
doblers assignats per a aquest bo, no? La pregunta és: quin
nombre de famílies monoparentals estima que es podrien
beneficiar d’aquest bo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sra. Diputada. Realment, la nostra intenció és
beneficiar totes les famílies monoparentals que compleixin els
requisits que marquen la convocatòria, perquè, entre d’altres
requisits, es demana no només que sigui una família
monoparental sinó que acompleixi un determinat nivell de
renda, que es presenti una sèrie de documentació, però en tot
cas són requisits que es poden complir perfectament. Totes les
persones, famílies monoparentals que es puguin emmarcar dins
aquest cas tendran aquesta ajuda de 400 euros.

La previsió que nosaltres hem fet és que amb aquest
pressupost d’1,6 milions d’euros, arribaríem a totes aquestes
famílies i que per tant donaríem cobertura; si fos el cas que hi
hagués més famílies, en tot cas hauríem de fer una modificació
de crèdit, però sí que és bastant previsible que amb aquests
100.000 euros més, perquè hem de tenir en compte que segueix
existint l’1,5 que destinàvem els anys anteriors i per tant moltes
d’aquestes famílies seran reincidents, per dir-ho de qualque
manera, o sigui ja tenim concedida la subvenció de 300 euros
i el que afegim amb aquests 100.000 euros més són 100 euros
més.

Voldria apuntar també que el concepte que hem agafat de
família monoparental és un concepte ampli, no només fa
referència a aquells homes o dones que hagin quedat vidus o
vídues i que per tant tenguin un infant matriculat a una escoleta,
tant pública com privada, o fadrins o fadrines, sinó fins i tot a
aquelles famílies constituïdes per persones separades, però que
tenguin un fill matriculat i que tenguin la custòdia d’aquest
infant també seran perceptors d’aquesta ajuda. Però en
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definitiva ja he dit que la nostra intenció és poder arribar a totes
les famílies monoparentals.

En aquest moment estic en disposició de donar-li algunes
dades, encara que no estan totalment tancades perquè l’ordre es
va tancar precisament dia 28 d’abril acabava el termini perquè
es poguessin presentar solAlicituds; es varen presentar 4.106
peticions de totes les famílies, no només monoparentals, i en
aquests moments hi ha 588 ajudes concedides. Fa falta per tant
per resoldre una quantitat important tenint en compte que
només fa una setmana que va acabar el termini i que no podem
qualificar exactament el nombre de famílies monoparentals.

Però sí que també voldria apuntar que aquestes 588 famílies
que tenen concedides ja aquesta ajuda són les que fan
referència també a les rendes més baixes, perquè aquest va ser
un dels criteris que vàrem marcar a la convocatòria, i sempre
anar resolent d’acord amb aquelles famílies que més necessitats
puguin tenir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta, però no tenc res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, vol afegir qualque cosa?

7) Pregunta RGE núm. 2518/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a persones majors.

Passam a la següent pregunta, la 2518/06, relativa a
persones majors. Intervé la Sra. Aina Salom, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Perdoni, Sra. Presidenta, 2714?

LA SRA. PRESIDENTA:

2518 tenc per l’ordre, però ...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Pensa la Conselleria de Presidència i Esports que vostè
presideix, Sra. Consellera, elaborar un pla d’acció per
planificar i desenvolupar a tots els nostres pobles de totes les
illes tota la política que durà a terme, segons ens ha contat fins,
amb les persones majors?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, voldria fer
prèviament una cronologia i dir que ja a l’any 2004 i abans
d’aconseguir aquesta finançació per part de Madrid i
d’emprendre totes les construccions, tant de residències com
centres de dia, vàrem fer una planificació interna des de la
direcció general, allà on vàrem fer un recull de dades de
persones majors, de persones que podrien tenir necessitats i
dels recursos amb els quals comptàvem fins ara.

En tot cas, hauria de dir també que tots sabem que els
serveis socials tenen una doble transferència, per dir-ho de
qualque manera, aquí a les nostres illes i que els consells
insulars tenen assumida una funció important en tema de
serveis socials a través de la llei de transferències que es va fer
l’any 2001. I també tots sabem que els ajuntaments duen a
terme també una tasca important en aquelles prestacions socials
bàsiques que podríem considerar.

I a part de fer la planificació per part del Govern, durant
aquests anys passats hem intentat augmentar també els
pressuposts que es destinen precisament a aquests PPB, o plans
de prestacions bàsiques cap a les corporacions i ajuntaments,
precisament perquè poguessin incrementar serveis, com ajuda
a domicili o servei de teleassistència.

I pel que fa ja a la planificació en el tema de construcció de
residències, centres especialitzats i centres de dia, quan vàrem
fer la planificació havíem de comptar, de forma imprescindible,
amb la colAlaboració que poguéssim tenir també dels
ajuntaments, perquè la majoria d’aquestes infraestructures
precisament són a solars o a espais que han cedit les pròpies
corporacions locals.

Voldria apuntar que crec que la distribució que hem
aconseguit de residències a les nostres illes ens permetrà, en el
moment que aquestes es puguin posar en marxa, que els
desplaçaments de les persones majors siguin mínims, perquè,
és ver que no totes tornaran al seu municipi, però sí com a
zones de comarca molt pròximes i que això s’ha aconseguit
gràcies a aquesta aportació que han fet els ajuntaments per la
cessió d’aquests solars. Voldria apuntar també que això no els
trasllada cap cost, que el Govern de les Illes Balears ha utilitzat
la forma de la concessió administrativa, però que té present que
haurà d’assumir el cost de les places en aquest cas i també dels
recursos especialitzats. I per ajudar també als ajuntaments que
poguessin acabar amb aquesta estructura social i poder
construir centres de dia, vàrem treure aquella ordre
extraordinària dels 6 milions d’euros per finançar al cent per
cent aquestes construccions i que va ser una ordre que va tenir
una gran acollida, hi ha 16 municipis que tendran un centre de
dia nou, 14 són a Mallorca i 2 són a Menorca i que, per tant,
ens permetrà desenvolupar aquesta política social i tenir una
distribució territorial, creim que oportuna.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:
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Sí. Quan jo li demanava el de la planificació en concret, em
referia, si m’ho pot dir ara amb aquesta resposta següent, al que
precisament vostè ha explicat, no? Sabem que hi ha pobles
diversos, pobles que estan molt prop un de l’altre, que cadascun
compta amb un centre de dia, que hauran de planificar el
trasllat, com vostè bé deia, d’un poble a un altre, i jo pens que
la planificació i l’elaboració d’un pla d’acció consisteix a tenir
un cens de les persones majors, tant de centres de dia com de
residències, que podran gaudir d’aquestes infraestructures, però
que després s’han d’omplir de persones i s’ha de planificar més
o menys el trasllat, quines persones, per exemple, de Montuïri
aniran a Sant Joan, jo ho dic com un exemple, o de Manacor,
i com pensa dur a terme, perquè ja sabem que les
infraestructures no estan acabades, però si ja estudia vostè la
planificació d’aquest concepte mateix que jo li dic, i el pla
d’acció per dur-ho endavant, perquè després tendrem les
residències i després tendrem la gent apuntada i més aviat és
perquè no hi hagi problemàtiques d’aquestes persones grans
que, en certa manera, estan més desassistides perquè es tenen
mancances físiques o psíquiques i no se saben desenvolupar a
la vida tan bé com les altres persones. I era per això, el pla
d’acció en concret, si el té en marxa o si ja el té acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament, és
així. Nosaltres quan vàrem emprendre la possibilitat de dur a
terme totes aquestes inversions, comptàvem amb la planificació
de la gestió, com no pot ser d’una altra manera. En tot cas, en
el tema del cens, he comentat que es va elaborar al principi
d’aquesta legislatura, no només tenint en compte les persones
majors, que puguin ser dependents, sinó i de forma fonamental
la llista d’espera que hi ha de persones per poder optar a una
plaça de residència. Em permetrà que li digui que crec que els
desplaçaments es produeixen ara, tots sabem que residències
públiques que eren titularitat del Govern i que després es varen
transferir al consell insular, hi havia la Bonanova i Felanitx, i
la Llar d’ancians del consell insular i altres petites residències
municipals, però, en tot cas, tots els desplaçaments cap a
aquestes residències havien de venir de la part forana cap a
Ciutat, perquè no comptaven amb aquestes infraestructures. A
partir d’ara, i amb aquesta distribució de deu residències a
molts d’indrets de les nostres illes, permet, precisament, que
aquestes persones tenguin molt prop aquests centres i
indirectament ajudam les seves famílies a evitar aquests
desplaçaments. En tot cas, un espai residencial és també un
espai que s’utilitza permanentment, el desplaçament es fa un
pic o en determinades sortides, però en tot cas el desplaçament
sempre seria per part de les famílies i això suposa un
apropament i una qualitat de servei cap als ciutadans.

Quant a la planificació de centres de dia, la nostra proposta
cap als ajuntaments era evidentment ajudar aquells que no ho
havien pogut fer-ho fins ara, perquè sabem que el Pla
gerontològic donava una ajuda important, però en cap cas no
cobria el cent per cent d’aquesta infraestructura i teníem molta
dificultats per poder escometre aquestes obres, és una opció

voluntària de l’ajuntament poder optar a aquesta construcció,
n’hi ha hagut 16 a les nostres illes que han optat per aquest
model i a partir d’ara el compromís de la conselleria haurà de
ser atorgar aquestes subvencions per al manteniment d’aquests
centres de dia, ajudar els ajuntaments a assumir aquestes
càrregues, però hem de tenir en compte que també eliminarem
unes càrregues que existeixen fins ara, que són aquests
desplaçament. Per posar un exemple, a la Mancomunitat del Pla
ara hi hauria dos, tres centres de dia, i tots els altres pobles s’hi
han de desplaçar; en el cas de la Mancomunitat del Pla hi haurà
quatre o cinc pobles més que en aquest moment que tendran
centre propi i, per tant, evitarem aquest desplaçament de les
persones majors diàriament a un altre municipi per poder tenir
aquest servei d’acollida.

Jo crec que la inversió que ha fet el Govern en aquests tipus
de centres és extraordinària, hi ha hagut moltíssima aportació
econòmica, hi ha hagut d’haver un esforç important, aquestes
construccions, la majoria, acabaran el 2006, principi del 2007,
i evidentment llavors tot l’esforç l’haurem de fer en el
manteniment. Sí que és previst, hi ha fórmula de planificació
que el Govern de les Illes Balears abans de final d’any tregui la
convocatòria o la línia de subvencions destinada, precisament,
a les persones majors, perquè puguin optar a una plaça de
residència, amb preu públic, evidentment, un programa que
nosaltres denominam abonament-residència, crec que vaig tenir
l’oportunitat de poder explicar quines eren les partides
reservades al respecte, i crec que amb això haurem ajudat no
només a fer una política de govern sinó, sense cap dubte,
haurem ajudar els municipis, perquè al final són els que tenen
més prop les persones i saben les necessitats que tenen i a partir
d’ara podran optar a una plaça al seu poble.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

8) Pregunta RGE núm. 2713/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a construcció i reforma de centres per a
discapacitats (I).

Per formular la pregunta 2713/06, relativa a la construcció
i reforma de centres per a discapacitats (I), intervé la Sra.
Salom per un temps de deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vàrem poder llegir a la premsa
que hi havia 7,5 milions d’euros que s’invertiran durant els
anys 2006 i 2007 en projectes de construcció i de reforma de
centres per a discapacitats. La pregunta és clara: Sra.
Consellera, de quines partides pressupostàries pensa treure
aquest 7,5 milions d’euros?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, és realment així,
a més és també un odre de subvencions publicada i ha acabat
el termini de presentació de projectes dia 2 d’aquest mes, per
tant fa dos dies que va acabar la possibilitat que les
associacions interessades hi poguessin presentar projectes. En
la mateixa línia de subvencions, publicada al butlletí oficial
s’estableixen les dues partides pressupostàries on s’aplicaran
aquests imports econòmics. HI ha una partida d’inversió, un
78.000, que és el que es va destinar precisament a construcció;
i després hi ha un 48.000 que és el que va destinat a cobrir
despeses associades, despeses financeres, perquè hem de tenir
en compte que aquestes entitats sense ànim de lucre,
associacions de persones amb discapacitats que fan feina dins
aquest sector, hauran d’escometre unes obres importants, són
de residències, de centres de dia per a persones discapacitades,
de centres ocupacionals, d’habitatges tutelats, de distints
projectes que s’hagin presentat i que, en determinats moments,
si la subvenció que es concedeix no arriba al cent per cent, que
a més no serà així perquè està establert a la mateixa ordre que
nosaltres subvencionarem fins al 70% d’aquest projecte,
significarà que possiblement hauran de menester un crèdit i, per
tant, suposa també un cost financer. El que volíem era també
ajudar a assumir aquest cost financer.

Aquesta és una convocatòria que, com deia, està presentada,
les dates que en aquest moment li puc donar de presentació de
projectes no és molta, he tengut temps de fer un repàs, abans de
venir a contestar aquestes preguntes, i em consta que hi havia
més de 25 projectes presentats per les distintes entitats. En
aquest moment ens és difícil fer un càlcul econòmic de totes les
propostes que s’han presentat, però el que és cert és que es farà
el repartiment dels 7,5 milions d’euros a aquestes entitats per
poder facilitar la construcció d’aquests tipus de centres,
eliminar les llistes d’espera que hi pugui haver en temes de
residències i centres de dia a les nostres illes per a les persones
amb discapacitat, i, en tot cas, costa el número d’aquestes
partides a la línia de subvencions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sé que no era a la pregunta, però
si la Sra. Consellera és tan amable, ja que m’ha dit que hi ha un
cost financer d’un 30% que no es cobriria, vostè ha explicat
que el Govern ajudaria que aquest 30% d’aquestes associacions
o d’aquests projectes que presenten les associacions per a les
discapacitats, no sé si ho he entès bé, si el Govern ajudaria a
cobrir aquest cost financer o a fer un crèdit bla o alguna cosa
d’aquest tipus. Si m’ho vol contestar, bé, i, si no, ja ho
repetiríem un altre dia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, és que tal
vegada no m’he explicat correctament. Faré una petita síntesi.
La forma de funcionament d’aquestes associacions en relació
amb el Govern i els consells insulars és el subministrament del
que són els concerts de places, nosaltres pagam
preu/persona/plaça que ocupa a un centre de dia, a una
residència, i ells tenen, entre cometes, l’obligació d’haver
d’escometre les inversions. És cert que amb els pressuposts en
què compten això no era possible i, per tant, el Govern volia fer
un esforç en aquest sentit. Ells compten sempre amb altres
possibilitats d’ingressos, moltes vegades a través de caixes
d’estalvi que els fan aportacions perquè puguin fer aquest tipus
d’inversions, per tant el nostre compromís i l’acord al qual hem
arribat amb tres federacions, UNAC. FEAC i Coordinadora, és
que el que nosaltres subvencionaríem seria, com a màxim, el
70% del projecte, però és possible que ells hagin de solAlicitar
un crèdit bancari pel cent per cent del projecte, i el que
nosaltres feim és ajudar-los a assumir aquesta despesa financera
amb un càlcul mitjà que hem fet, i això suposa que als 7,5
milions d’euros pels quals trèiem l’ordre de subvencions, hi
afegim 1,4 milions d’euros aproximadament, o sigui que
realment l’aportació econòmica que fa el Govern és una mica
més, però com que la pregunta que m’havia fet era sobre les
partides pressupostàries, jo havia fet un detall que tal vegada no
venia al cas, però era per donar una millor explicació en aquest
sentit.

És una línia de subvencions que surt de serveis socials i que
va destinada a totes les Illes, per tant a totes les entitats de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sempre tenint en
compte que puguin estar incardinades o que formin part d’una
federació que els agrupi, perquè aquesta és la política que
efectivament pot fer el Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

9) Pregunta RGE núm. 2714/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a construcció i reforma de centres per a
discapacitats (II).

Per formular la pregunta 2714/06, relativa a construcció i
reforma de centres per a discapacitats (II), intervé la Sra. Aina
Salom per un temps de deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la pregunta és
clara i breu. Em referiré just als 7,5 milions d’euros, deixant de
banda els que aproximadament ha valorat en 1,4, els que
haurien de servir per ajudar aquestes federacions, no? La
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pregunta és, aquests 7,5 milions d’euros seran aportats
exclusivament pel Govern de les Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, de moment sí,
que jo sàpiga tota l’aportació dels 7,5 la farà el Govern de les
Illes Balears, així ho estableix la publicació de l’ordre, com
deia, és una publicació que fa referència al finançament tant
d’adquisició de locals com també a la construcció de
residències i centres de dia, no és una ordre destinada a petites
reformes, perquè per a això en vàrem treure una altra de 2,5 i,
per tant, haurem complir el compromís del Govern de treure 10
milions d’euros per ajudar totes aquestes persones amb
discapacitats i, en definitiva, a aquestes associacions que fan
aquesta feina que en moltes ocasions supleix la que hauria de
fer l’administració.

En tot cas, dir-li que l’aportació que es farà és exclusiva del
Govern en aquest sentit. Sí que és ver que a la mateixa ordre,
ara no la tenc textualment, ho diré una mica de memòria, hi ha
una clàusula prevista a la qual s’estableix que si aquestes
entitats aconsegueixen recursos que facin referència al 70%, al
30% no, però al 70% que hagin pogut obtenir del Govern de les
Illes Balears, seria un doble finançament i, per tant, es podria
començar un expedient de retrocedir la subvenció que s’hagués
concedit, però en principi aquests 7,5 milions van destinats
exclusivament a aquestes associacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula, en torn de rèplica, la Sra. Diputada.
Quan vulgui.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Vull donar les gràcies a la Sra. Consellera i agrair-li el to
que hem pogut tenir en aquesta sessió. Res més, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol afegir alguna cosa?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria agrair també a la Sra.
Diputada el seu to i moltes gràcies per les seves preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No havent-hi més assumptes a tractar, només
queda agrair la presència de l’Hble. Sra. Consellera.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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