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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats i diputades,
començarem la sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Miquel Àngel Coll en substitució de Rosa Maria
Alberdi.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha qualque substitució més? No. Idò si el lletrat pren
nota...

Compareixença RGE núm. 1835/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració, per tal d'informar
sobre les línies d'actuació de la conselleria.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, consistent en
la compareixença RGE núm. 1835/07, presentada pel Govern
de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita la
compareixença de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració per tal d’informar sobre les línies d’actuació de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. 

Assisteix l’Hble. Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Josefina Santiago i Rodríguez, acompanyada de la
Sra. Isabel Nora, secretària general; Juan Manual Rosa, director
d’Atenció a la Dependència; Francisca Vanrell, directora
general de Menors i Família; Josep Ramon Balanzat, director
general de Cooperació; Manuel Cámara, director general
d’Immigració; Antoni Bennàssar, director de l’Oficina de
Defensa del Menor; Lila Thomàs, directora de l’Institut de la
Dona; Andreu Horrach, delegat del Govern per la Cooperació
i el Desenvolupament; i Magdalena Moreno, cap de gabinet.

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració, Josefina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bones tardes, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta compareixença té com a finalitat presentar les línies
bàsiques d’actuació durant aquesta legislatura de la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

El primer que tal vegada volem assenyalar des de la
conselleria és, si ens permeteu dedicar-hi un parell de segons,
el perquè d’aquesta nova conselleria del Govern. Sabeu molt bé
que durant la legislació anterior el tema referit als serveis
socials estava a la mateixa conselleria des d’on es gestionaven
també l’esport d’elit, la coordinació de l’agenda del president,
cases regionals, ciutadans europeus, tot com si fos un calaix de
sastre. A més a més a mitjan legislatura d’una direcció general,
que era la de Cooperació, i d’un programa específic, que era el
d’immigració, es va crear, es va constituir una conselleria, la
d’Immigració i Cooperació. El que ha volgut el Govern de les
Illes Balears amb la creació d’aquesta conselleria d’Afers

Socials, Promoció i Immigració és posar ordre a tota aquesta
acumulació de competències sense massa sentit i redimensionar
el fet d’elevar a la categoria de conselleria una matèria en què
el Govern balear no té competències com és ara la immigració.

Per al Govern de les Illes Balears les polítiques socials
s’han d’afrontar des de tres processos que estan relacionats: un
que és la dependència, un altre que és l’exclusió i l’altre que és
la desigualtat social. Aquests processos que són canviants, no
és una situació estable, són processos canviants i
multidimensionals, no vénen dirigits o que provenen d’una sola
causa, afecten principalment determinats grups socials i en
qualsevol cas limiten els drets socials efectius. Aquests tres
processos són el resultat de determinades dinàmiques socials i
econòmiques; vull dir que la gent no està en processos
d’exclusió, en processos de dependència o en situació de
desigualtat social perquè vol o perquè ha triat voluntàriament
estar en aquesta situació; és a causa, sense cap dubte, a
dinàmiques socials també canviants: formes de convivència
noves, moviments internacionals de població, flexibilització de
mercats de treball, manca de xarxes socials, aïllament de
persones... I després moltes d’elles també vénen donades per
determinats processos evolutius de les persones: l’envelliment,
temes com per exemple la discapacitat, que pot ser de
naixement o sobrevinguda... Totes aquestes situacions fan que
determinades persones o que determinats grups estiguin en
situació de fragilitat.

I a més el que podem dir és que cap de nosaltres no està
exempt de situar-se en una condició d’aquest tipus. Qualsevol
de nosaltres pot, efectivament, tenir un accident sobrevingut i
quedar-nos discapacitats; qualsevol de nosaltres no sap com
envellirà i pot tenir un envelliment que generi dependència;
qualsevol de nosaltres pot tenir una persona propera amb
problemes d’exclusió, de drogodependència. Per tant des del
Govern de les Illes Balears es volen fer polítiques efectives i
públiques perquè quan aquestes situacions es donin o se’ns
presentin hi hagi mecanismes socials per, de qualque forma,
reduir el seu impacte i afavorir la convivència i la qualitat de
vida de totes aquestes persones.

A més a més nosaltres, des de la Conselleria d’Afers Socials
i des del Govern de les Illes Balears, pensam que no només hi
ha d’haver serveis destinats a aquestes persones o aquests
colAlectius, o aquestes situacions de fragilitat, sinó que a més a
més s’han de fer polítiques de promoció; per això també el nom
de promoció d’aquesta conselleria: s’han de crear mecanismes
que de qualque forma puguin prevenir o puguin reduir
l’impacte abans que es produeixi. Per tant des de la Conselleria
d’Afers Socials treballam amb el colAlectiu de persones en
situació de fragilitat i vulnerabilitat social, com poden ser
persones amb discapacitat, persones majors en situació de
dependència, joves en situació de risc social, persones
immigrades acabades d’arribar, reinserció social de persones
sentenciades a compliment de presó i víctimes de violència. 

I des de la promoció, que és una altra de les altres vessant
que nosaltres volem treballar, entenem la promoció com un
instrument que possibilita el desenvolupament de les capacitats
individuals i comunitàries per evitar situacions de
vulnerabilitat. Treballam en aquest sentit des de la conselleria
en família, en política d’igualtat de gènere, en defensa dels
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drets dels menors, en cooperació internacional i integració
sociocultural dels nouvinguts. A més entenem que totes
aquestes línies de promoció són de caràcter transversal i s’han
de fer conjuntament amb altres conselleries del Govern -
Educació, Sanitat, Treball- i en estreta relació amb els consells
insulars i els ajuntaments.

Com veuen vostès l’esport d’elit, les cases regionals o els
ciutadans europeus, que també mereixen, per suposat,
dedicació del Govern, no són en qualsevol cas situacions de
fragilitat i s’han de desenvolupar des d’altres conselleries.
Pensam que d’aquesta forma el Govern actual ha posat una
mica d’ordre on abans hi havia poca claredat.

I ja passant una mica als eixos principals de la nostra
conselleria sense poder evitar la situació amb què ens trobat,
podem començar a parlar. Aquesta manca de claredat a què em
referia abans, que era aquesta acumulació de competències en
una mateixa conselleria, que entre una i altra no tenien massa
sentit i en qualsevol cas estaven desordenades, tal vegada pugui
explicar la situació confusa i complexa que ha caracteritzat la
legislatura anterior. 

Hem trobat que no s’ha complert la normativa en serveis
socials, obviant, per exemple, que hi ha lleis que atribueixen
competències a altres administracions, que no s’ha complit. El
Govern en els darrers anys ha reprès la gestió de serveis socials
que són propis dels consells insulars i dels ajuntaments; així
s’han desenvolupat, per exemple, programes per concertar
places per a persones amb discapacitat, s’han gestionat places
residencials i de centres de dies, tot això transferit als consells
insulars mitjançant la Llei de transferència en competència dels
serveis socials als consells insulars de l’any 2002 i de l’any
2004. També hem detectat que des del Govern s’ha fomentat
tractament desigual respecte dels tres consells insulars, ara
quatre però en aquell moment tres; mentre s’ha arraconat el
Consell de Menorca, ha rebut escassíssim finançament tant per
capítol 2 com per capítol 7 o capítol 6, el Consell de Mallorca
i el Consell d’Eivissa, però especialment el Consell de
Mallorca a través de l’Institut de Serveis Socials, han rebut un
tractament preferencial.

A més a més de generar desorganització i confusió
competencial s’ha generat un fort dèficit a les institucions
responsables de la gestió dels serveis socials, i això ha estat per
la manca de revisió dels costos dels serveis transferits. A la Llei
de transferències dels consells insulars hi havia l’ordre..., com
a llei establia que periòdicament s’havia de reunir el consell de
transferències, en el qual s’havien de decidir quin dèficit hi
havia i com s’havia de millorar substancialment, o de forma no
substancial però en tot cas s’havia de revisar, les transferències
econòmiques als consells. Aquesta comissió no s’ha constituït
i per tant no s’ha reunit; per tant hem trobat una manca de
compliment de normativa, un tractament desigual territorial,
desorganització i confusió que han provocat aquest dèficit a les
institucions dels consells, i a més hem detectat que no s’ha
respectat l’accés igualitari dels ciutadans a la utilització dels
serveis públics. S’han obert residències publicant al BOIB, per
exemple, que l’accés estava obert i que podien fer-se, o
simplement s’ha donat la gestió a l’empresa privada que podia
començar a entrar persones a les residències, quan se sabia i se
sap que hi ha una llista pública d’accés a residències que alguna

d’aquestes persones duien un any i dos anys esperant. A més a
més diríem que no s’ha respectat la participació de la societat;
pràcticament no s’han convocat els consells sectorials,
especialment el de les persones majors i el de les persones amb
discapacitat.

Amb aquest breu resum de la situació dels serveis socials a
les Illes Balears, una de les coses més òbvies, que ho hem de
fer però que..., ho plantejam com un objectiu quan hauria de ser
quasi quasi una qüestió casolana, és complir la normativa
actual. Per tant des de la Conselleria d’Afers Socials el que
farem és que de forma el més breu possible siguin els consells
que gestionin els serveis socials que els són propis. D’aquesta
manera ja hem començat a posar solucions perquè els consells
tornin tenir la gestió que els correspon incorporant els consells
a determinades àrees o instruments de gestió conjunta. En
aquest moment és difícil poder donar la gestió directa una altra
vegada als consells pel tractament desigual que hi ha hagut en
els territoris; Mallorca té per exemple moltes places
residencials que Menorca i Eivissa no tenen, i això fa que sigui
difícil una gestió ràpida per part dels consells.

Ens comprometem també a convocar regularment la
comissió política de transferències per actualitzar el cost
econòmic dels serveis transferits, tal com estableixen l’article
7 i la disposició transitòria de la Llei de transferències. També
tenim una nova llei que és de caràcter orgànic, que és l’Estatut
d’Autonomia, on s’estableixen moltes noves competències als
consells insulars. També a través del Decret de traspàs farem de
la forma més ràpida possible que aquestes competències siguin
efectives per part dels consells.

Ens comprometem també a convocar les conferències
sectorials, que tenen funcions deliberatives i de propostes de
debat tècnics, però que tenen una qualitat especial perquè no
sols participen consells i ajuntaments, sinó que a més participen
professionals qualificats. I sense dubte també potenciarem la
participació ciutadana mitjançant la convocatòria periòdica dels
consells sectorials.

Des de la Conselleria d’Afers Socials durant aquests quatre
anys sens dubte, i a través de les direccions generals que estan
aquí representades pels directors i per les directores que en
tenen la responsabilitat, es continuaran gestionant els serveis i
les prestacions que podem dir que ja són habituals o clàssiques:
les PNC, la FAS, la Targeta Bàsica, el programa Ca Vostra,
convenis de colAlaboració i convenis instruments amb
ajuntaments i consells, com per exemple els d’atenció a les
persones judicialment incapacitades, el Pla d’exclusió de la
pobresa, les unitats mòbils, la gestió del centre base, la gestió
dels centres per a menors amb mesures judicials -Pinaret,
Fusteret i el nou pis-, la gestió de les ordres de subvenció, la
defensa dels drets dels menors.

Però entenia que des d’aquesta compareixença, més que
potser enumerar el que ja es feia de forma habitual i clàssica,
seria tal vegada explicar les noves polítiques que posarem en
marxa. Com vostès saben una de les principals gestions que
s’han de fer en aquesta legislatura a la nostra comunitat
autònoma en temes d’afers socials és la Llei de dependència; és
una llei que és de l’any 2007, és molt recent, i aquesta llei
entenem que l’hem de fer conjuntament amb els consells
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insulars. Tot i que és vera que la valoració de la dependència
no està configurada encara com una gestió que hagin de fer els
consells, els serveis finalistes d’aquesta llei, que són les
residències, els centre de dia, el servei d’ajuda a domicili,
teleassistència, els centres socioculturals de caràcter de
prevenció de la dependència, sí són competència dels consells
insulars. Per tant hem d’incorporar els consells en aquesta
gestió des del principi.

Una altra de les coses que volem fer és un pacte per la
immigració. Pensam que la immigració efectivament és una
qüestió molt transversal: hem d’incorporar sindicats, hem
d’incorporar les empreses, hem de treballar amb les
associacions, i volem fer aquest pacte per la immigració per
arribar a acords de com treballam amb aquest nou fenomen que
és la immigració, nou fenomen en el sentit que és un fenomen
que és com a molt precipitat en aquest moment, però sabem tots
que la immigració és un fenomen que es dóna a la vida de la
humanitat des de sempre. Però com que sabem també que la
immigració és un tema molt canviant volem fer un observatori,
per tant crearem l’Observatori de la Immigració de les Illes
Balears perquè sabem que el tema de la immigració és un tema
que canvia de forma molt ràpida, com s’ha pogut comprovar els
tres darrers anys. També pensam que des de la Direcció
d’Immigració s’ha de potenciar la figura del mediador cultural
no com un traductor, que a vegades ara en aquests moments
serveix com a traductor o com a..., sí, bàsicament com a
traductor en els serveis d’administració pública, sinó realment
com un acompanyant en el procés d’integració. 

Des de la Direcció de Família i Menors volem crear el
centre terapèutic per a menors. En aquest moment no tenim cap
centre terapèutic per a menors entre 12 i 18 anys; tenim, a
causa d’aquesta mancança, que molts dels nostres menors que
estan afectats per problemes de salut mental són derivats a
clíniques privades o a centres privats concertats amb
l’Administració de les Illes Balears a la península. També
volem iniciar un programa de capacitació parental en famílies
de risc; tots els experts coincideixen que la manca d’autoritat
parental, entesa com una autoritat democràtica, no com una
autoritat a seques, una autoritat democràtica, i la manca de
capacitat parental dels pares generen, són l’origen de molts dels
problemes posteriors dels menors o dels joves. Per tant volem
iniciar un programa de capacitació parental, en principi amb
caràcter experimental, i si els resultats són positius ho posaríem
en marxa a nivell de tota la comunitat autònoma.

També volem que l’atenció a la violència juvenil es faci a
través d’un programa conjunt amb la Conselleria d’Educació;
pensam que hi ha dos espais on es pot intervenir de forma molt
fàcil o molt potent des de l’Administració pública: un és l’espai
educatiu i l’altre és l’espai comunitari. Volem compartir aquest
espai conjuntament amb la Conselleria de Sanitat, i per això
contractarem inicialment educadors socials perquè ensenyin als
menors a resoldre els conflictes, a mitjançar amb els conflictes
de forma diferent a la utilització de la violència; es farà
inicialment a 10, 15 instituts, els més conflictius, de la nostra
comunitat autònoma, i segons els resultats es posarà com un
programa ja definitiu a la nostra comunitat autònoma. També
podem crear des d’aquesta direcció la Comissió
Interinstitucional en els diferents territoris per a l’abordatge del
conflicte juvenil; igualment el territori també és un element on

s’han de treballar els conflictes i amb això hem de tenir la
corresponsabilitat dels municipis.

Un dels temes que també volem iniciar, si és possible, és
transferir les escoletes infantils. En aquest moment la
Conselleria d’Afers Socials té la responsabilitat de gestionar
tres escoletes infantils, una a Mallorca i dues a Menorca;
pensam que això és una herència d’un model assistencial de fa
molts d’anys i que l’hauríem de transferir. En aquest moment
no estic en disponibilitat de dir si la transferirem a Educació o
en aquest cas als consells o als ajuntament perquè està en
procés de negociació i dependrà una mica del programa que es
faci a nivell de comunitat autònoma per a la creació de noves
places infantils.

Hem reconvertit la Direcció de la Defensa dels Drets del
Menor en un organisme autònom, com pensam que ha de ser,
i a més amb la voluntat que si en un futur hi ha un pacte sobre
la figura del Síndic de Greuges passi a ser dependent d’aquesta
sindicatura. 

Volem també, amb la Targeta Bàsica, garantir un increment
progressiu de la Targeta Bàsica. Volem com a mínim que d’una
forma ordena i ja sistemàtica aquesta targeta bàsica passi a
incrementar-se com a mínim amb l’IPC.

Pensam que una altra de les línies bàsiques d’aquesta
conselleria durant aquests quatre anys serà posar en
funcionament el centre Joan Crespí, amb un pla funcional que
constarà de quatre línies, una que serà de caràcter ambulatori
per a aquelles persones que hagin tengut un accident
sobrevingut i hagin d’anar a clíniques de la península,
bàsicament a Barcelona i a Toledo, per reduir aquestes estades
a les clíniques i que puguin fer la darrera fase, que és la fase
d’acoblament d’aquestes persones a la vida familiar, la puguin
fer més a prop del seu domicili; unitat de respir per a famílies
que tenen persones amb discapacitat física i que necessiten
anar-se de vacances, descansar un cap de setmana; centre de dia
i centre d’ajudes tècniques. Aquestes serien les quatre línies
funcionals del centre Joan Crespí.

Volem també crear un fons econòmic que permeti la
integració laboral dels perceptors de les pensions d’invalidesa
no contributives. Paradoxalment a moltes persones, pel fet de
cobrar aquesta ajuda econòmica, els dificulta, els impedeix o
els fa una mica de mandra per les dificultats que després suposa
retornar a cobrar aquesta pensió d’invalidesa una vegada que
estan en el mercat laboral. Per tant volem cercar qualque
sistema que faciliti que aquestes persones tenguin sempre una
garantia d’ingressos sense que això suposi un tràmit
administratiu.

Volem també crear el Servei d’atenció primerenca a Eivissa
i a Menorca. En aquest moment els centres base estan
constituïts a les tres illes, però el centre d’atenció primerenca,
que és un centre de valoració de la discapacitat dels nins petits
i de tractament, només el tenim a Mallorca; per tant el nostre
objectiu dins aquesta legislatura és també a Eivissa i a
Menorca.

Elaborar el protocol d’atenció a les víctimes de violència,
no només dones sinó també infants; tant unes com els altres són
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subjectes de violència domèstica i volem crear un protocol on
s’impliquin, diguem, totes les administracions que treballen en
el procés, des de la denúncia fins que arribi al sistema judicial.

Des de Cooperació volem elaborar el pla director que ens
doni les línies generals, que ens podem comprometre a discutir
en compareixen, i plans anuals d’actuació en cooperació.

I després ja una mica per posar un poc d’ordre en aquesta
conselleria, que he dit des del principi que el que volíem era
donar un ordre i una coherència interna, hem extingit la
Fundació Balear contra la violència de gènere.
Independentment d’un posicionament ideològic en relació a
aquesta fundació també teníem un estudi jurídic que, donat el
nou Estatut d’Autonomia, concloïa que esdevenia impossible
la realització de fi fundacional de la Fundació de violència de
gènere i per tant era necessari procedir a la seva extinció.
Nosaltres hi estam d’acord i l’any 2008 la Fundació Balear
contra la violència de gènere estarà extingida.

També per donar coherència a aquesta conselleria i
preveien ja que es començarà a negociar la transferència de
Justícia i que hi ha ja una direcció de Justícia creada, el Punt de
trobada i el Servei d’atenció de les víctimes seran gestionats
l’any 2008 des d’aquesta direcció de Justícia, ara dependent de
Presidència, perquè pensam que tant el Punt de trobada, que
arriben en sentències judicials, com el Servei d’atenció a les
víctimes tenen més a veure amb temes de justícia que amb
aquesta conselleria.

En relació a la normativa el que volem crear i el que volem
elaborar és la Llei de serveis socials. Tenim una llei, com
vostès saben, de fa 20 anys; per tant han passat 20 anys, s’han
completat processos de transferència que en aquell moment de
l’elaboració no estaven transferits, com era el d’IMSERSO, el
de menors; s’han desenvolupat altres formes de serveis; ha
canviat la consciencia sobre les necessitats: allò que abans eren
tal vegada els serveis socials entesos com una cosa de benefici
i arbitrari, en aquests moments la població comença a entendre
que és un dret, per tant aquesta concepció ha canviat, la llei ho
recull així. Hi ha un reconeixement del dret de l’infant a través
de la llei orgànica; hi ha la Llei de dependència i per tant
nosaltres pensam que aquesta llei ja queda una mica obsoleta
i convé redactar-ne una de nova.

Volem també una llei d’igualtat entre dones i homes. Des
del Govern de les Illes Balears no estam satisfets amb la llei
actual; pensam que les lleis han de donar drets i no han de ser
una declaració d’intencions, com pensam que és en aquest
moment l’actual. El Decret de mediació s’està elaborant, també
és un dels compromisos de la normativa, i el Decret d’atenció
primerenca. També volem fer una revisió del dret de la renda
mínima d’inserció per garantir que tots els nins menors tutelats
i que surtin del sistema de tutela dels menors, tenguin 18 anys
i no tenguin uns ingressos, puguin de qualque manera percebre
d’una forma ràpida aquesta renda mínima.

Quant a formació, que saben vostès que és una de les
competències més clares que té el Govern, constituirem una
càtedra de gerontologia; pensam que és fonamental la formació
específica per la dependència, tant per a psicòlegs, com
pedagogs, educadors socials, treballadors socials, infermers o

infermeres...; per tant constituirem conjuntament amb la
Universitat de les Illes Balears la càtedra de gerontologia.
Farem cursos d’atenció a la dependència: una de les mancances
que les empreses i les entitats i l’Administració pública que ens
dedicam a aquests temes hem detectat és la manca de formació
de les categories laborals més baixes; per tant són necessaris
cursos d’atenció a la dependència. Ens volem plantejar també
la formació en origen pel tema d’immigració, que pugui venir
una immigració ordenada en temes..., i pensam que el tema de
la dependència pot ser efectivament un banc propici per a
aquests temes. I després, com no pot ser d’una altra manera,
també s’aprovaran plans anuals de formació per a tot el
colAlectiu de treballadors i tècnics del servei o del sistema de
serveis socials del conjunt del Govern balear.

Quant a planificació, ja per acabar aquesta primera volta,
volem avaluar el pla d’inclusió social, que té una recent...,
finalitza recentment. Volem elaborar el mapa de serveis socials,
un mapa mínim de serveis socials i, a més, elaborar un pla
general de serveis socials del qual dependran els sectorials. Un
d’aquests plans sectorials als quals volem prioritat és el de
persones amb discapacitat.

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa deman als portaveus si volen la suspensió de la sessió o si
podem continuar. Podem continuar?

Idò per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major, en aplicació de l’article 75 del Reglament. Per tant, pel
que fa al Grup Parlamentari Mixt, demanaria quin o quins
diputats intervendran.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president; pel Grup Parlamentari Mixt ens
partirem el temps d’intervenció en cinc minuts cada portaveu.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò pel Grup Parlamentari Mixt intervé l’Hble.
Diputat Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot vull donar la benvinguda
a la consellera i al seu equip de gestió de la conselleria en
aquesta compareixença per explicar un poc les línies generals
i també concretes, perquè ha concretat en algunes coses, els
punts que té pensat gestionar durant aquests propers anys.

Jo he tengut ja la possibilitat d’entrevistar-me amb la
consellera com a diputat per Formentera, d’explicar-li un poc
les necessitats i les prioritats que necessita l’illa. Evidentment
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ho tornaré repetir un poquet perquè consti en acta i,
evidentment, com a deferència a aquest parlament, perquè
també consti en el Diari de Sessions, i també hi afegiré unes
quantes coses molt ràpidament per donar pas a la meva
companya del Grup Mixt.

Quant a les noves polítiques ha citat implantar o fer complir
la Llei de dependència, el pacte per la immigració, el tema de
mediadors culturals, el tema de la violència a les aules... Jo li
pregaria que quan feim noves polítiques, feim noves actuacions
o nous camps d’actuació, que evidentment supòs que tots són
necessaris, pensàssim a fer un esforç extra cap a regions on
implantar aquestes polítiques o implantar aquestes accions
costa un poquet més que per exemple a llocs com Mallorca,
no? Evidentment parlar d’immigració, parlar de mediadors
culturals o parlar de violència a les aules s’ha de treballar amb
gent preparada, com vostè també ha dit quant a formació
d’aquesta específica en dependència, i ha de ser gent formada.
Aquesta gent formada evidentment està a un cert lloc i a
vegades desplaçar-se o viure a illes com Formentera és
complicat; per això li demanaria un esforç extra cap a les illes
petites, concretament Formentera, perquè totes aquestes
polítiques que vostè vol aplicar amb les que he citat abans
tenguin repercussió i efecte positiu a l’illa més petita, sobretot
perquè l’efecte de la insularitat és molt palès a Formentera i
sobretot també perquè el Consell de Formentera -això ho pot
aplicar a tot el que vostè ha explicar- el Consell de Formentera
quant a competències menors no sé si les vol assumir ja o
tardarà un poc més. Per tant qualsevol política que vulgui
aplicar en tema de menors o serveis socials, serveis socials ja
ho gestiona devers l’ajuntament, però qualsevol política en
menors o centre de dia o majors necessitarà un esforç extra a
l’illa de Formentera.

Igual que allò que ha comentat del centre d’atenció
primerenca. Crec que és important; si se situa a Eivissa haurem
de posar un sistema o establir un sistema perquè també els
efectes es vegin reflectits a l’illa de Formentera. I igual el Pla
director de cooperació i altres coses que vostè també ha
comentat.

Quant a les lleis que pretén elaborar, tant sigui la Llei de
serveis socials com sigui la Llei d’igualtat home i dona, em
tendrà aquí com a diputat del Parlament balear per aportar el
que puguem aportar i també, si pot ser, particularitats un poquet
cap a les illes menors.

Entrant ja un poc en el que vàrem comentar a la reunió que
vàrem mantenir a la seva conselleria li deman també -li ho vaig
demanar llavors i li ho torn repetir ara- un esforç extra en
menors, un esforç extra en menors que ara mateix depenen del
centre de menors d’Eivissa i la competència és del Consell
Insular d’Eivissa. Tenc el compromís seu que el centre de dia
de Formentera d’Alzheimer, malalts mentals i discapacitats
s’executarà no sé si a final d’enguany o a principi de l’any que
ve, però sense cap canvi en el projecte i per tant podrà assumir
les competències quant a centre de dia per a majors, també. 

Li vaig comentar en aquella reunió el centre de majors de
Sant Ferran i la residència assistida per a majors a l’illa de
Formentera, que és l’única illa ara mateix de Balears on no hi
ha una residència assistida per a majors. Vàrem parlar també

que era un tema que s’hauria d’estudiar, assumeix que s’ha
d’estudiar, però els dos hem de tenir en compte que és una
necessitat i com més aviat es pugui fer efectiva jo crec que
millor per a tots.

En definitiva, sobretot el missatge és que qualsevol política
social necessita gent capacitada, gent formada i gent que
sàpiga, sobretot en aquest tema, sàpiga molt bé el que fa. Fer
feina en aquest tema..., en tots és complicat, però en aquest
tema és molt sensible. Per tant li demanaria un esforç extra, si
pot ser, perquè totes les polítiques que vostè ha anunciat, i si
vol concretar-me’n alguna més ho pot fer, tenguin efectivitat a
l’illa de Formentera. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, disculpar la nostra
absència, no hem pogut sentir la consellera, de tota manera
volem fer alguns comentaris previs i si deman alguna cosa que
ja s’ha dit, deman disculpes per endavant perquè el vol ha estat
horrible.

Volem agrair la presència de la consellera i de tots els
membres de la conselleria. La veritat és que tenia molt d’interès
per escoltar aquesta intervenció, nosaltres pensem que unes
bones polítiques socials han de ser l’eix vertebrador d’una
política progressista i han de marcar les diferències, pensem
que és necessari que es notin aquestes diferències en relació
amb la passada legislatura.

Em centraré en tres qüestions breus dels tres àmbits
d’actuació de la seva conselleria.

Pel que fa a cooperació i supòs que ho haurà comentat
vostè, però de tota manera faig la pregunta, entenc que durant
aquesta legislatura podrem finalment tenir l’aportació real del
0,7% en matèria de cooperació i ens agradaria que no tornés a
passar com va passar a la convocatòria del 2006, que van
desaparèixer 4 milions d’euros que estaven prevists per una
convocatòria de projectes d’ONG i després van ser desviats cap
a d’altres destinacions desconegudes. Supòs que haurà
comentat alguna cosa, però crec que seria interessant el tema
del codesenvolupament, supòs que jugarà un paper important
dins la política de cooperació; i també esperam, i ho he vist en
els apunts que m’han passat, que per fi es pugui fer el Pla
director de cooperació que a la passada legislatura sembla que
la conselleria es va veure incapaç de dur endavant.

Pel que fa a immigració, supòs que hauran parlat de quines
seran un poc les línies. Nosaltres agrairíem que s’abandonés
aquesta línia, diguem-ne, folklòrica de la confusió de l’atenció
a les cases regionals en el que és la immigració i supòs que hi
haurà una línia més seriosa. En aquest sentit, he pogut llegir i
crec que és molt interessant la feina de cara a la immigració de
manera transversal entre diverses conselleries, probablement
per deformació professional supòs que la Conselleria
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d’Educació i Conselleria d’Afers Socials hauran d’anar de la
mà. Per tant, esper que amb aquesta reorientació a la feina
d’immigració es noti realment la valoració d’aquests grups que
arriben a la nostra terra a buscar la seva vida.

I pel que fa a afers socials, hi ha una qüestió que no sé si
s’haurà comentat i que ens preocupa, és la gestió de les noves
residències. Nosaltres a Eivissa vam patir una situació molt
conflictiva en relació amb la nova residència de Can Blai, ara
mateix s’estan construint altres dues residències i voldríem
saber un poc quina és la perspectiva de cara a la gestió
d’aquestes residències.

També ens interessa, supòs que ho haurà comentat, la gestió
de la transferència de la Llei de dependència, que supòs que es
farà amb cura. I hem vist, pel que he pogut llegir, que tenen
pensat fer un mapa de serveis socials i en aquest sentit crec que
a Eivissa i Formentera, en parl un poc també, si m’ho permet el
Sr. Mayans, també ens preocupa molt el que pugui passar a
Formentera en aquest sentit.

Només faria aquestes quatre pinzellades i torn a excusar-me
per no haver assistit a la seva explicació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Sra. Consellera, s’estima més
contestar individualment o contestar-los a tots?

Idò així, pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Primer
de tot, des del nostre grup volem agrair a la consellera i als seus
alts càrrecs que hagin vengut aquí a comparèixer i a donar les
pinzellades necessàries sobre el que és el programa de cara a
aquests futurs quatre anys. Volem encoratjar la consellera i tot
el seu equip a fer la feina que ens han explicat amb ganes i amb
molta ilAlusió.

En segon terme, volem manifestar la nostra satisfacció
perquè el nou departament té més coherència de la que tenia la
legislatura passada gràcies a la reestructuració que s’ha produït.

I en tercer lloc, també volem manifestar el nostre acord total
a evitar aquestes dualitats administratives i aquests problemes
d’assumpció competencial, diguem, fraudulenta, que s’han
pogut produir, per tant que siguin els consells insulars les
administracions realment competents en els temes d’afers
socials. Així, benvinguda sigui aquesta racionalitat que la
consellera ens anuncia.

En relació amb la immigració i amb la tasca dels mediadors
culturals, com a força nacionalista voldríem pregar que aquesta
tasca tengués en compte la realitat cultural, nacional, lingüística
de les Illes Balears i que, per tant, aquesta tasca es fes, en la
mesura possible, i donàs a conèixer aquesta realitat que de
vegades queda amagada per als nouvinguts a les Illes Balears.

Valoram molt positivament l’esforç de modernització de
normativa legal que se’ns anuncia per part de la conselleria i
esperam que la Llei dels serveis socials entri en tramitació
parlamentària el més aviat possible. Pensam que és molt
positiva l’aposta per la formació de tot aquell personal, de tots
aquells tècnics, de tota aquella gent que fa feina en aquests
àmbits de gran fragilitat i que, per tant, requereixen una
formació molt especial.

I, finalment, només demanaríem a la consellera si han
estudiat la incidència competencial que pugui haver tengut la
Llei de dependència aprovada al Parlament de Madrid sobre les
competències autonòmiques de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds de Menorca, en primer lloc,
volem donar la benvinguda i també l’enhorabona per la creació
de la conselleria, crec que el que ha explicat la consellera de
posar una mica d’ordre i coherència on en faltava, crec que feia
falta en aquesta comunitat autònoma, l’explicació que ha donat
on ha dit que el factor de la vulnerabilitat és una mica el
denominador comú de totes aquelles persones que estan ateses
per aquesta conselleria ja ens dóna raó de la seva raó de ser, de
la seva coherència i del fet que suposa un canvi respecte de la
situació anterior on no hi havia molta claredat respecte de la
necessitat d’una conselleria així.

Crec que l’exposició que ha fet la consellera també dóna fe
de la necessitat d’aquesta conselleria, i crec que és important
dir-ho a principi de legislatura perquè quan es va crear aquesta
conselleria també hi va haver qui va qüestionar la seva
necessitat amb un argument de competències. Efectivament, hi
ha moltes competències que són dels consells insulars, però
crec que ja s’ha explicat clarament que aquí hi haurà una
clarificació competencial, hi haurà una coordinació i tota la feia
a fer que s’ha dit, que és molta i molt important, crec que
explica de manera meridianament clara que aquesta conselleria
feia falta i era necessària i que té més que raó de ser en el
govern autonòmic de les Illes Balears.

Quan ens presentàvem a les eleccions moltes forces
polítiques vàrem coincidir quasi quasi en un eslògan, no sé si
amb les paraules exactes, però quasi quasi vàrem coincidir en
allò de dir que s’han de posar les persones primer, no?, tots
teníem la sensació que a la vida política es parla de coses que
en ocasions no són les que interessen més els ciutadans i no
tenen a veure amb l’atenció de les necessitats més directes dels
ciutadans, i aquesta conselleria sí que dóna resposta directa a
necessitats humanes de persones concretes i posa en pràctica
allò que l’acció política ha de ser acció en servei de les
necessitats de tots i molt especialment dels més desfavorits. En
aquest sentit, tal com ha dit la representant del Grup Mixt, és
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una conselleria clau d’importància estratègia a l’acció política
d’un govern que es reclama progressista.

Dit això, també dos o tres detalls. Ens complau sentit que a
les intencions d’aquesta conselleria hi ha moltes coses que
suposen un canvi i que tenen a veure amb allò que havíem
criticat respecte de la situació anterior, i ara per exemple, per
citar una cosa, el tema d’escoletes. Record que durant l’etapa
anterior des de l’oposició havíem criticat aquesta concepció
assistencial segons la qual les escoletes havien de dependre de
la conselleria que duia els afers socials, que en aquell cas es
deia de Presidència, quan nosaltres dèiem que l’etapa 0-3 anys
mereix una atenció pròpiament educativa i, per tant, animam
aquest canvi d’òptica i que l’etapa 0-3 anys sigui plenament
educativa en tota l’acció política.

També en aquell moment reclamàvem aquesta llei d’igualtat
entre homes i dones, tots, molts vàrem parlar de les mancances
de l’actual Llei de la dona, i que hi havia d’haver una nova llei
d’igualtat i per això celebram que estigui entre les previsions de
la conselleria.

I també tenim expectatives i esperam coses positives del Pla
director de cooperació, també ho ha dit la representant del
Grup Mixt, però nosaltres esperam que respecte de la situació
anterior, afegeixi coses en termes de transparència, de claredat
de criteris, que perdem aquella sensació que en el terreny de la
cooperació s’improvisava una mica i que també acabi amb
algunes confusions tipus les cases balears a l’exterior, que són
agents de cooperació, ningú no dubta que les cases balears a
l’exterior hagin de tenir un suport institucional, però no són
pròpiament agents de cooperació i esperam que de la política
d’aquesta conselleria surti clarificació en qüestions com
aquesta.

L’exposició de la consellera necessàriament ha estat breu i
no s’ha pogut referir a tot, però jo no vull deixar passar aquesta
intervenció sense dir que l’Institut Balear de la Dona i l’Oficina
de Defensa del Menor ja han estat conegudes, han aparegut als
mitjans i hem sabut d’actuacions públiques seves i que ja
denoten un zel i una diligència molt remarcable referent als
drets de la dona, en un cas, i als drets del menor, en l’altre. Per
tant, també ens animam a continuar en aquesta línia.

Per acabar, una reflexió sobre el tema de la immigració.
Alguns dels aquí presents, entre ells la consellera i alguns dels
director generals varen coincidir a una conferència de Amir
Samin que va parlar d’enfrontar aquesta qüestió des d’una
òptica molt ciutadana i molts de drets, veient els immigrants
com els ciutadans del futur, com a subjectes de drets, també de
deures, però com a subjectes de drets, i tenint aquesta òptica
ciutadana, diguem, política que ells són els nostres futurs
ciutadans i que han de ser objecte d’integració política i tenir
drets polítics per superar una mica tant la trampa identitària
com la possible temptació de fer un ús polític i partidista de la
qüestió de la immigració. Per tant, esperam que aquesta sigui
una idea argumental que segueixi la política de la conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Miquel Àngel Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Crec que
no sobra donar-li una altra vegada les gràcies, tant a ella com
als seus alts càrrecs i sobretot gràcies per haver fet un discurs
on no ha caigut en obvietats ni en banalitats i on realment s’ha
demostrat l’experiència que té una persona que du tots els anys
que du vostès fent feina en el sector.

De les seves línies bàsiques d’actuació que ens ha detallat,
percebem la seva conselleria com a específica per als afers
socials i específicament centrada en les persones i fonamentada
en principis d’integració social i de no-segregació. Sembla que
per primera vegada en aquest moment es tracta el caràcter
social real dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, crec
que hem d’agrair que des de la conselleria que vostè representa
es realitzin les funcions de promoció social que la conselleria
pretén.

El nostre grup confia que la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració dugui a terme el procés de
transferències per tal de crear la xarxa social amb els consells
insulars i els ajuntaments que volem i que és el que s’ha
desprès del seu discurs. Referent a les noves polítiques, crec
que és important el caràcter de transversalitat de la conselleria
que ja ha detallat vostè. Els afers socials afecten multitud de
disciplines i totes les administracions, per tant aquest grup creu
que és important el desplegament real de la Llei de
dependència tenint en compte els consells insulars. Creim
també important un pacte per la immigració i l’observatori que
vostè comentava ens sembla un instrument efectiu.

També creim que és important la inauguració real del centre
interinsular Joan Crespí, així com la implantació del servei
d’atenció primerenca a Eivissa i a Menorca i el protocol
d’atenció a les víctimes de la violència.

És molt important també la renovació de la Llei de serveis
social i de la Llei d’igualtat i també l’elaboració del mapa de
serveis socials que vostè comentava i el Pla general de serveis
socials. 

Crec que estendre’ns més seria caure en les banalitats que
abans comentava i simplement la volíem encoratjar a vostè i al
seu equip perquè crec que el que necessiten és coratge i no
capacitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. En representació del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President de la comissió. Vull saludar
tots els diputats i les diputades presents i molt especialment la
consellera a qui conec per la seva activitat professional, he de
dir que destacada a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca i també, per suposat, tot l’equip a qui agraïm la seva
presència.

Però, Sra. Consellera, a mi em sap greu, però he de
començar dient que tenc la sensació que vostè ens confirma que
Son Espases es fa, tot i que hem d’esperar demà, i que sembla
que vostè se’n va, almenys en relació amb les seves
declaracions, perquè no ens ha presentat, en fi, a veure si
m’entén, quan una persona ve al Parlament per primera ocasió
i presenta tot un pla de feina i tota la feina que considera que ha
de fer un govern en matèria de serveis socials, conscient fins i
tot que el seu govern va prioritzar el tema de les persones per
damunt de tot, li he de dir que amb bons punts, a un pacte per
damunt de 27 en relació amb temes de territori, amb 11
escatimats punts a un pacte que no concretava gaires coses, em
sorprèn ara que vengui vostè aquí i tampoc no em concreti
moltes altres.

Vostè parla essencialment de desgavell, de manca de
coherència en la gestió de la conselleria. Miri, jo entenc que la
seva feina, en part, és criticar la gestió anterior, és una bona
forma d’intentar posicionar qualsevol tasca que vostè vulgui
portar a terme, en relació amb els altres sempre intentam deixar
els altres un poc més avall perquè pareixi que un està un poc
més amunt, li dic que és una mala estratègia, jo l’anim que
introdueixi un poc de positivisme, d’ilAlusió, de ganes a la seva
tasca, que no abandoni el Govern de les Illes Balears, que no es
preocupi, malgrat Son Espases es dugui a terme, i l’animam a
fer feina conjuntament.

També li diré, en relació amb tots els compromisos
electorals que entenc que assumeix com a consellera de serveis
socials, perquè també entenem que assumeix tot el conjunt de
compromisos de cadascun dels sis partits que formen part
d’aquesta coalició, si ho volem dir així, que forma govern. Crec
que vostè una primera tasca que té és intentar orientar les
intencions de cadascun dels partits polítics i trob que en aquest
sentit té prou diferències.

També li dic que analitzant els programes electorals que
vostè ha de complir, hi ha coses on ens hi podrem trobar, on
podrem fer feina conjuntament, i ja li oferesc la mà del Partit
Popular perquè això sigui possible en el futur en aquelles coses
que evidentment tenguin sentit, en aquelles qüestions que
també donin continuïtat a moltes altres que vostè ha comentat
que ja estaven en marxa i que vostè les ha (...) i que lògicament
vostè ha prescindit anomenar-les.

Pel que fa referència a la Llei de dependència, jo li
demanaria bàsicament dues qüestions. Vostè sap que a tots els
programes electorals tots ens vam comprometre a aplicar-la
com pertoca, però miri vostè serà capaç de complir amb
l’objectiu que marca l’Estat, que al 2007 qui no tengui un
servei tendrà una prestació? Pot assegurar que això serà així
abans de final d’any? Em tem que fins al moment, si miram les
dades que tenim, ens trobam que tot l’equip de valoració, tota

l’activitat de valoració està aturada i retardada, no hi ha cap
valoració feta a partir del mes de maig, i a més a més no s’ha
instrumentat la manera de fer els pagaments, no sé si vostè
podrà complir amb aquest objectiu, i aquest sí que és un tema
de legalitat. Si vostè parla de legalitat en altres qüestions que ja
comentarem, jo li parl de la legalitat de la qüestió fonamental
que vostè ha marcat en el seu discurs, a part del mal temps, que
és la qüestió de la dependència; és una llei per la qual tots
apostam, però li deman que la compleixi i que la compleixi dins
el 2007, tal com està previst i tal com correspon.

Quant a persones amb discapacitats, crec que també té una
feina important per fer en relació amb ..., miri és que hi ha
moltes diferències entre els diferents programes electorals, tot
i que tots tenim una certa intenció de portar-los a terme i que
les persones amb discapacitats tenguin un paper destacat, vostè
farà respectar el 5% necessari a l’administració pública, a totes
les administracions públiques que hi hagi una reserva de
places? No n’ha parlat, em preocupa que no parli del
desenvolupament laboral de les persones amb discapacitat i que
es quedi només en prestacions o en serveis, que són necessaris,
que són imprescindibles, però que no parli d’aquesta qüestió.

Recollint altres elements dels programes electorals, no ha
parlat de barreres arquitectòniques, un element fonamental,
precisament fa poc vam tenir ocasió de parlar-ne al Parlament,
afortunadament s’ha fet un esforç important en aquest passat
govern, en tot un conjunt de noves instalAlacions que ha tengut
un cost molt important i pensam que s’ha de continuar incidint,
tot i que som conscients de les dificultats i de tot allò que
suposa fer-hi feina. Estam d’acord i proposàvem al nostre
programa electoral que hi hagi una certa auditoria prèvia a
qualsevol obra que es pugui realitzar per part del Govern i
d’altres administracions públiques, fins i tot que sigui condició
a l’hora de portar a terme una llicència d’obertura, m’agradaria
saber què opina respecte dels temes de barreres
arquitectòniques, no en relació amb el que hagi fet o hagi
deixat de fer el seu antecessor, sinó el que pensa fer vostè per
donar oportunitats per la igualtat als que més ho han de
menester.

Vostè ha parlat de les persones que directament rebran
algun benefici, dels colAlectius més necessitats; vostè parla de
fràgils, jo més que de fràgils parlaria de persones amb diverses
dificultats, també amb potencialitats, però s’ha oblidat
àmpliament de la família, hi ha un conjunt d’accions molt
importants fets per l’anterior conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears del Partit Popular, desenvolupant
molt d’aspectes relacionats amb la família, l’abonament
escoleta entre d’altres qüestions, i vostè tampoc no n’ha fet
esment i em preocupa que sigui així.

Miri, jo la creuré a vostè el dia que el Govern de les Illes
Balears compleixi, li deman que revisi aquesta llei de paritat
que vostès han volgut aplicar i que no han aplicat en absolut, i
miri quantes dones hi ha al Consell de Govern; també li deman
que miri quantes persones hi ha al govern sencer i compari-ho,
fins i tot, amb la dada que tenim del Govern de les Illes Balears
anterior, presidit pel Sr. Jaume Matas que sí que tenia 13
consellers, per cert un menys dels que vostès han de menester
per posar ordre, i quantes conselleres hi havia i quantes n’hi ha.
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La creuré en aquestes qüestions quan això ho porti a terme el
seu govern, el govern de què vostè forma part.

En matèria de majors, crec que també tenim una feina
important a desenvolupar. No m’ha parlat del servei d’atenció
domiciliària especialitzat que vostès proposen als seus
programes electorals, i aquí, miri hi ha una certa coincidència
curiosament entre els seus programes electorals i els nostres en
aquest sentit; tampoc de teleassistència, tampoc no m’ha parlat
de tots els serveis que fan referències a prestacions que haurien
de substituir aquests serveis en cas que no es portin a terme.

Tampoc no ha parlat en matèria de menors, i vostè n’és ben
experta, només ha parlat de salut mental, ha parlat dels
protocols, però ha obviat que existeix un protocol, precisament
implantat a tota Espanya, que nosaltres hi hem participat molt
activament molt a pesar d’altres colAlaboracions que ho volien
impedir, que és la Rana, està establert a nivell nacional i quant
a menors entenem que és la referència, entenem que vostè el
vulgui obviar, perquè, ja dic, posar el nivell dels altres més
avall és posar el nostre nivell més amunt, però, per favor,
siguem seriosos i atenguem aquestes qüestions.

En matèria d’immigració la primera conclusió que li puc dir
és que abans hi havia una conselleria d’Immigració,
efectivament, hi havia una conselleria dedicada únicament i
exclusivament a anar a tractar aquelles qüestions específiques
d’aquest colAlectiu perquè s’entén que és, sinó una
problemàtica, sí, com vostè ha dit, un fenomen important que
s’havia d’atendre molt activament. Vostès ho redueixen a un
apartat de la seva conselleria, és la seva forma d’entendre-ho,
ho entenem, però obvia també totes aquelles qüestions que
s’havien iniciat, que s’havien començat i desenvolupat. No
m’ha parlat de la feina dels mediadors que ja existeix, no m’ha
parlat de la contractació dels mediadors que sí que s’ha fet a la
Conselleria de Salut, a la Conselleria d’Educació, que es va fer
des de la mateixa Conselleria d’Immigració i que entenem que
és veritat, que hi ha molts aspectes que no estaven acabats, que
faltava una feina potser més intensa amb els diversos consells
insulars, que hi havia una fase pilot precisament a Mallorca,
que jo, com vostè, hi feia feina abans, hi participava, i l’Institut
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca hi va participar molt
activament quant a recomanacions, fins i tot un conveni, que
vostè també ha obviat, que existeix en aquesta matèria.

En matèria d’exclusió, és una matèria pràcticament
transferida, vostès tenen un compromís molt important i jo li
vull preguntar si vostè el vol assolir. Vostè parla d’augmentar
la quantia de renda mínima d’inserció fins al 40% de la renda
balear mitjana per habitant, que això vendria a ser, si no
m’equivoc, en torn de 18.000 euros que hi pot haver de renda
mitjana per habitant a Balear, per cert una de les més baixes
d’Espanya, curiosament, el 40% d’això dividit en dotze mesos,
serien uns 600 euros al mes, m’agradaria saber la seva opinió
sobre el programa electoral.

També en matèria de menjadors. Vostè no ha parlat dels
menjadors que vostè proposava fer i que, per cert, nosaltres en
aquesta matèria també volíem fer feina, a les diverses illes.

No ha parlat tampoc ... Miri, nosaltres teníem una aposta
molt concreta i molt clara en referència al tema de serveis

socials, vostè parla que no s’ha fet feina amb les
administracions locals, és que nosaltres anam més enllà i li feim
una proposta que estava al nostre programa electoral,
transfereixi, contribueixi a transferir serveis socials dels
consells insulars als ajuntaments. Aquesta és la qüestió que
nosaltres plantejam i si vostè va per aquesta línia ens hi trobarà,
precisament perquè la dotació que sigui necessària es pugui
portar a terme.

També ha obviat que el Consell Insular de Mallorca va fer
una revisió de les seves competències i que fins i tot hi ha un
conveni signat que veig que vostè desconeix i que l’Institut de
Serveis Socials, exercint les seves competències, va fer aquesta
revisió també de les competències.

Per altra banda, miri, en termes generals i abans d’entrar en
les qüestions que vostè ha plantejat, li diria que hi ha diverses
paraules que defineixen també els seus cent primers dies que
esper que no siguin cap exponent del que serà el futur de la
seva conselleria. En primer lloc li he de parlar,
desgraciadament, de descoordinació, poc temps després del
nomenament d’un director general de Dependència, li record
que és el principal tema que vostè vol portar a terme, el cessa,
el cessa i el porta de delegat de Cooperació Internacional, jo
crec que passa de ser estrella a estrellat, però dins aquest pas
d’estrella a estrellat resulta que tenim una fase de
pluriocupació, és a dir que una de les principals persones que
està fent feina en l’àmbit de la planificació social dins la seva
conselleria, precisament és aquella persona relacionada amb
l’àmbit de la coordinació, d’aquella altra qüestió que vostè ha
comentat i que tant preocupa als altres grups com és la
cooperació internacional. Posi ordre, perquè crec que aquesta
és una primera incoherència i una descoordinació que crec que
no es mereix. Per altra banda, sí que li reclamaria que revisi
potser el currículum del Sr. Horrach, perquè potser a l’article
3 trobarà, del Reglament que té a veure amb aquests
nomenaments, que no hi ha cap tipus d’expedients del Sr.
Horrach relacionant la cooperació internacional, la qual cosa
ens preocupa i li demanaríem que ens donàs alguna explicació
a aquest respecte.

També, quant a descoordinació, miri, en el diari Última
Hora, dia 15 del mes 8 vostè parla que el Govern disposa
de"27 brazaletes aunque sólo tres o cuatro están siendo
utilizados debido a que para ello es necesaria orden judicial”.
Diario de Mallorca del mateix dia: “Las pulseras
antimaltratador están teniendo poca demanda, algunas
mujeres se resisten a llevarla”. Mentrestant la seva directora de
l’Institut Balear de la Dona textualment dia 29 del mateix mes,
a les 8,30 del matí a la ràdio IB3, la ràdio pública de les Illes
Balears diu que les polseres funcionen i les usuàries valoren la
seguretat, se senten segures. Jo no sé si creure-la més a partir
d’ara, després de comentaris d’aquestes característiques o si
simplement és un element de descoordinació que puc entendre
al començament però que li demanaria per favor que no es
constatàs en el futur en el seu funcionament i que dins aquesta
introducció d’energia després de constatar que Son Espases es
pugui fer, que hi aporti també un poc de seny en aquest sentit.

És conscient que el seu departament porta a terme aquest
retard de ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, no es preocupi, ara mateix acabaré.

Què ha fet vostè perquè això sigui possible? Tenim una
certa sensació de migdiada governamental, no hem trobat, jo
entenc que vostè ha de conèixer i valorar moltes qüestions, però
trobam un incompliment molt concret en aquesta qüestió que
també li demanaria.

Quant a altres qüestions que vostè ha plantejat jo li diria
diverses coses. La primera de totes, no obviï la realitat, per
favor, perquè això al final ens porta a fer el ridícul. Miri, la
disposició addicional sisena del traspàs de competències que
vostè va planificar quan era directora de l’IBAS i que llavors
nosaltres vàrem revisar i vàrem actualitzar, contempla que les
places de discapacitat les hagi d’adaptar el Govern de les Illes
Balears, per tant no hi ha cap usurpació de competències en
aquest sentit, sinó la funció que li toca, finançar les places que
ha de gestionar el Consell de Mallorca, en aquest cas, en aquest
moment ja no, desgraciadament, l’Institut de Serveis Socials.

Les places residencials i centres de dia de nova creació,
miri, jo només li poc un exemple, però curiosament el Consell
Insular de Menorca, del Partit Socialista, juntament amb el
PSM va reclamar que es fes el Consorci sociosanitari que es
tenia aquí, supòs que perquè li pareixia que era oportú,
interessant i positiu i vostè no ho ha considerat així sinó ben al
contrari. Tampoc no ha parlat de la coordinació sociosanitària,
la qual cosa entenc que juntament ... si vostè vol aplicar
precisament la Llei de dependència n’ha de fer esment, no ha
comentat absolutament res de la Comissió sociosanitària ni del
tipus de coordinació sociosanitària que vostè vol portar a
terme, ni tan sols per fer el centre de menors que vostè ha
anunciat a bombo y platillo i que encara no en coneixem cap
tipus de detall. Qui coordinarà aquest espai?, el coordinarà
algú?, l’assumirà vostè dins les seves competències?

Hi ha una xarxa de salut mental infantojuvenil que pot ser
independent, o no, està (...) Per Salut i per vostè, o no, no ens
ha comentat res en aquesta qüestió i li demanaria la seva
aportació en aquest sentit.

Menors també, per part de la Llei de dependència les
valoracions, per exemple, les fa Salut, com les coordinarà?,
vostè en tendrà coneixement?, hi haurà un doble tràmit? Miri
jo m’he pres la delicadesa de telefonar avui matí al seu servei
i m’han dit dues coses ben clares: una, que hi ha un gran retard
i que no faria una valoració fins a final d’any i l’altra gran
qüestió, que no hi ha places de majors, precisament perquè
s’han aturat les residències que estaven en marxa. Per favor! Li
deman també que aclareixi aquesta qüestió.

I miri, de Joan Crespí, li agraesc el plantejament, però es
dóna la casualitat que ja el coneixíem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra...

EL SR. SERRA I TORRES:

Només li deman a vostè que afegeixi un element més que
s’ha oblidat i que trob que és de gran importància i és que al
nou Son Dureta, aquella nova instalAlació hospitalària que vostè
no vol, precisament hi havia la fase necessària perquè el tema
de l’atenció a les persones amb discapacitats greus puguin
gaudir de l’atenció hospitalària, però també de l’atenció que el
Joan Crespí ha de portar a terme. Per tant, no s’oblidi de la part
del projecte que li toca.

Quant a Menorca no ha parlat de Santa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra...

EL SR. SERRA I TORRES:

...les places concertades. I per últim, tampoc del centre de
discapacitats, ni del Conveni Zaplana, previst, signat, en
compliment i vigent actualment a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President per la seva delicadesa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Començaré contestant per ordre de les intervencions. En
relació al Sr. Mayans, efectivament estic d’acord amb allò que
vostè ha plantejat, Formentera efectivament i donades les seves
característiques territorials i poblacionals ha de tenir un
tractament especial. No només pel tema territorial i
poblacional... 

-S’inundarà..., el metro s’inunda....-

(Rialles)

Però efectivament, ja li ho vaig comentar a la visita que
vàrem tenir conjunta, que segurament en el tema de Formentera
hem de ser creatius. Jo crec que vostè com a representant de
Formentera està demanant coses que són justes. El tema de
protecció és competència del consell, no és competència del
Govern de les Illes Balears i la reforma sí que és competència
efectivament del Govern, difícilment podríem justificar un
centre de reforma a l’illa de Formentera. Per tant, jo crec que
el tema de menors és un tema de difícil resolució.

El centre de dia és un compromís clar d’aquest govern
començar-lo a construir molt aviat. Segurament serà dins el
pressupost del 2008 i tendrà una plurianualitat de dos anys. I el
centre residencial és quan vàrem dir que havien de ser creatius.
Vull dir, crear una residència de 120 persones a Formentera tal
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vegada no tengui sentit i crear-ne una més petita, els costs
econòmics es disparen i tal vegada hauríem de cercar solucions
fins ara no massa dissenyades o...

Quant al tema del centre per a persones majors, ja li vaig
comentar que és un tema competencial dels consells insulars.
Per tant, no és del Govern de les Illes Balears i s’hauria de
dirigir al Consell d’Eivissa.

Quant a allò que ha comentat la Sra. Suárez. Efectivament,
el compromís del pacte que constitueix aquest govern és que
s’arribi a un 0,7 a finals de legislatura i que és el que demanen
les ONG. El tema de codesenvolupament hi estam
absolutament d’acord, és un tema que segurament s’anirà
potenciant durant aquesta legislatura. És el que possibilita que
la cooperació tengui sentit en relació al país d’origen i no tenim
cap problema.

Cases regionals, no sé si vostè hi era al principi, però les
cases no les duim des d’Afers Socials, es du des de Presidència,
precisament per donar coherència en allò que han de ser els
afers socials.

La gestió de les residències, el model que ens hem trobat no
és un model en què ens trobem a gust, però és el model que
tenim i són compromisos del govern anterior i per tant, s’han de
respectar. Però efectivament, com vostè ha dit, el tema de Can
Blai és una clara demostració que aquest model de vegades no
és tan eficient ni tan efectiu com ens varen fer suposar. Una
mala gestió d’una empresa privada que va guanyar aquest
concurs va generar molts problemes als usuaris i familiars i es
va haver de rescindir el contracte. I ara de forma transitòria ho
està gestionant el consell.

Hi ha dues residències que estan en obres i que en aquests
moments estan pendents de finalització d’obra per posar-les en
marxa. Ja hi ha el compromís per part de l’anterior govern, el
concurs ja està fet i s’ha de gestionar mitjançant empresa
privada. Són compromisos que difícilment podem modificar.

Ja li he contestat en relació al tema de Formentera, el mapa
de serveis socials, sens dubte ha d’incloure Formentera i
segurament haurem de fer models de serveis que siguin
diferents als que es puguin implementar a les tres illes.

Al Sr. Melià. Gràcies pels ànims que ens ha donat. He entès
que vostè en principi estava d’acord amb tot allò que hem
exposat, o que compartia bona part d’allò que hem exposat. Es
preocupava especialment per la normativa legal, per la
formació i pel tema de la immigració. Efectivament, nosaltres
coneixem la nostra realitat cultural i des del Govern de les Illes
Balears no tenim cap dubte que els immigrants han de fer un
esforç d’integració cultural a la nostra pròpia cultura. Els
processos d’immigració sempre són processos personals i
podem tenir una visió diferent, o un tractament diferent amb les
persones que estan de pas, perquè la immigració pot passar per
aquí i acabar a Galícia. Però efectivament, les persones que
decideixen viure aquí han de fer un esforç per a aquesta
integració cultural i sens dubte, inclou la llengua. Nosaltres
tenim molt clar que és una de les línies de treball que hem de
fer i que a més, hem de comunicar... i dirigir al colAlectiu
d’immigrants.

Quant a la incidència competencial que vostè deia de la Llei
de dependència, ho he intentat explicar de forma breu, però si
vol m’estendré una mica. En aquests moments a través de la
Llei de transferències, allò que són els serveis finalistes que
dóna aquesta llei, places residencials, places d’estades diürnes,
servei d’ajuda a domicili, tele-assistència són de gestió dels
consells insulars i per tant, ells haurien d’estar gestionant
aquest serveis. Allò que no aborda la Llei de transferències
perquè és posterior, és la valoració, qui ha de valorar el grau de
dependència. 

Per altra banda tenim l’Estatut d’Autonomia que estableix
que una de les competències pròpies és tot el tema dels serveis,
però no parla de la valoració. Nosaltres entenem, per una
qüestió de proximitat al territori i especialment es dóna a
Eivissa i Menorca molt més que a Mallorca, a la llarga aquestes
valoracions han d’estar als consells insulars. Però entenem
també que ha de ser un procés, vull dir que hem de dotar aquí,
s’ha de veure la forma de valorar. I des del Govern de les Illes
Balears volem fer aquestes transferències quan estiguin ben
dotades econòmicament, personalment, amb recursos humans
i hi hagi un mateix sistema molt rodat de com s’ha de valorar
per donar una garantia als 4 territoris.

En relació amb el Sr. Llauger que ha estat la intervenció
següent. També agrair-li els ànims, crec que estam d’acord amb
tot allò que ens ha exposat. En el tema de les escoletes,
efectivament, el propòsit és que vagi cap Educació, el que
passa és que això és un programa que s’està elaborant des
d’Educació i s’ha de concretar una mica com s’acaba de
plasmar aquesta creació. Tenim que hi ha moltes escoletes que
són de caràcter municipal i tot això s’ha de treballar des del
Govern. La nostra intenció és transferir-ho tal vegada als
ajuntaments, o fer-ho directament als ajuntaments o en els
consells, depenent de la voluntat. En qualsevol cas entenem que
no hem d’estar al nostre sistema d’afers socials perquè
provenen d’allò que era abans assistencial i que anava dirigit a
població en situació de necessitats socials o desestructuració
familiar i no té cap sentit que estigui a la nostra conselleria.

En relació al tema de la immigració. Estam totalment
d’acord. Nosaltres insistim en el tema de què hem de treballar,
especialment des de la nostra conselleria que és molt
transversal, com Sanitat o Educació, en els temes d’immigració
en el moment d’arribada. En els nostres esforços bàsicament
han d’estar en el moment d’arribada perquè és quan aquesta
persona immigrada està en situació de màxima fragilitat. Però
una vegada que aquesta persona estigui instaurada, pagui els
seus imposts, faci feina, produeixi riquesa com qualsevol de
nosaltres, ha de ser tractat com un ciutadà més i ha d’utilitzar
els sistemes normals.

Al Sr. Coll, també agrair-li els ànims i reconeixement de la
feina feta per aquest equip fins ara. M’agrada que hagi captat
el tema de la fragilitat i la vulnerabilitat, perquè el benestar
social és un concepte molt ample i no només és competència
d’aquesta conselleria, és de Sanitat, d’Educació, d’Urbanisme,
de moltes altres. I començar a perfilar i delimitar quins són els
sectors de població els quals des d’Afers Socials hem de fer
feina, jo pens que ha estat una conquesta que els tècnics i
determinats polítics que al llarg del temps hem aconseguit, poc
a poc, que la gent i la població en general ho vegi.
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Sr. Serra, no sé si li podré contestar tot, però ho intentaré.
Ja ho he dit al principi de la meva intervenció, jo no he de dir
que han fet els anteriors governs, han fet efectivament moltes
places residencials, moltes places de centre de dia, han
efectivament coses que jo podria firmar i estar-hi d’acord. Però
jo no estic aquí per avalar la feina que ha fet l’anterior govern.
Vostè em diu a mi que jo record mancances de l’anterior
govern, vostè també recorda allò que ha fet ben fet el seu
govern i en això estam empatats. Per tant, jo el que volia
explicar-li a vostè avui eren les línies generals de la conselleria,
com vostè mateix sap perquè ha gestionat moltes vegades, ara
tenim unes línies generals bàsiques i els temps, que en serveis
socials canvien, poden anar modificant i poden anar
incorporant objectius diversos, vull dir que això no són temes
tancats sinó que seran temes que aniran creixent i segurament,
no modificant el que he dit, sinó incorporant nous serveis.

De Son Espases avui no en parlaré. Avui no toca i per tant,
no en parlaré. No és que en vulgui defugir, simplement pens
que no toca, ja en parlarem en el moment en què sigui oportú.

El tema de dependència. Efectivament, jo pens que hauríem
de ser corresponsables en aquest sentit, el seu partit ha governat
fins el mes de juny i fins el mes de juny no hi havia nòmines al
Govern central. Ara em passen les dades, ara hi ha dades, ara
sí que hi ha nòmines, en 3 mesos de gestió d’aquest govern hem
aconseguit nòmines. Les nòmines són el reconeixement..., quan
una persona fa una solAlicitud de dependència ha de ser
valorada, aquesta valoració ha de tenir un programa individual
i ha de signar una plaça residencial, uns centres de dia, o unes
(...). Això no s’havia fet fins juny, ara ja tenim un nombre
important de nòmines, en tenim 500 de reconegudes. En el
rànquing que va sortir l’altre dia a nivell estatal som la tercera
comunitat autònoma i si vostè veu l’evolució ho veurà, el mes
de juny zero i en el mes de setembre en tenim 500. Per tant, el
poc que s’ha fet..., aquests temes de vegades són molt tècnics
i poc polítics i crec que es fa més poc del que es podria fer,
s’ha fet des d’aquest govern. Per tant, hauríem de ser una mica
corresponsables en aquest sentit i reconèixer l’esforç que s’ha
fet en dependència fins ara.

Jo no sé si podrem, segurament li diria que no, que en el
desembre del 2007, a mi no m’agrada fer demagògia, no
tendrem la possibilitat d’incorporar totes les persones que tenen
dret reconegut a places residencials a un centre de dia, un
servei d’ajuda a domicili de 30 hores, o teleassistència. Però
d’això també hem de dir que hi ha una certa responsabilitat
seva. Vostès és veritat que han construït moltes residències,
però n’han obertes molt poques i perquè tenen problemes que
hem de resoldre. Vull dir que hi ha hagut molt bona voluntat,
vostès han creat moltes places, però en aquests moments tenim
greus problemes per obrir les places residencials. Hi ha
residències que no tenen ni tan sols el permís inicial. Després
li puc passar la relació, quan torni contestar li puc passar la
relació, si insisteix en aquest tema. Per exemple la de Montuïri,
no té ni el permís inicial, que això damunt plànols es pugui
demostrar que està adaptada al Decret de residències i de
centres de dia i tal, això no ho té i ara no es pot donar l’obra.
La d’Inca que es va obrir no tenia l’autorització de finalització
d’obra, amb el problema de què no es podia connectar a la
xarxa elèctrica. Durant una temporada, una residència
d’aquestes característiques, va estar connectada a la xarxa

pública per donar serveis. No facem d’aquestes coses
demagògia perquè serà un partit de ping pong i jo crec que no
val la pena.

Quant al tema de normalització, de barreres
arquitectòniques i el tema d’incorporar les persones amb
discapacitat en el món laboral i jo també li podria xerrar
d’esports per a persones amb discapacitat i de molts altres
temes. Des de la nostra conselleria volem que això es
normalitzi. L’eliminació de barreres arquitectòniques no ha de
ser d’Afers Socials, ha de ser una competència d’Obres
Públiques, perquè no afecta Afers Socials, afecta el posar
mobilitat per a tothom, gent que va amb cadira, persones
majors, gent que va en crosses. Això no és una responsabilitat
d’Afers Socials, això és una responsabilitat d’Obres Públiques.
Ara nosaltres, efectivament, som possiblement una conselleria
més sensible sobre aquests temes, no es preocupi que ens
dirigirem cada vegada que sigui necessari al conseller o
consellera competent, però no ha de ser responsabilitat i això
és un procés de normalització. No ha de ser una cosa exclusiva
d’Afers Socials, no ha de ser així. 

El mateix en temes laborals. La conselleria responsable
d’incorporar el 5% és la Conselleria d’Interior, sinó tractam les
persones amb discapacitat, no en situació de fragilitat, sinó en
situació diferenciada. I una cosa és una situació d’una persona
amb fragilitat, vulnerabilitat i l’altra és tractar-la de forma
discriminatòria. Per tant, nosaltres ho tendrem des d’aquí.

Esports per a discapacitats. Ha de ser el conseller d’Esports
el que lideri la integració de les persones discapacitades a
l’esport, en cas contrari seguim discriminant amb aquesta
política assistencialista el que són els colAlectius de persones.
La persona discapacitada és una persona vulnerable per a la
seva dependència, però no per fer esport o per entrar a un lloc
públic. Això ha de ser des d’una conselleria normalitzada.

Ja li he contestat el tema de bones escoletes. No tenim cap
problema, continuam amb això, no he proposat amb les meves
línies estratègiques eliminar cap escoleta, continuarem amb
aquesta línia.

Llei de paritat. De moment el que estableix és que hi hagi
paritat a les llistes electorals. Si vol, podem començar un escrit
explicant la necessitat de la paritat a tots els temes, però de
moment no ho tenim. Servei d’ajuda a domicili, tele-
assistència, tots aquests temes vostè sap que són competències
dels consells insulars, digui'm per què durant aquests quatre
anys els consells insulars no han fet la transferència d’aquest
tema i d’altres de forma legal als ajuntaments? Vostè era un
responsable del consell insular. Vull dir, una vegada transferit
des del Govern als consells insulars, era dels consells insulars
als ajuntaments. Jo només fa tres mesos que hi som, no li puc
dir per què encara no estan transferits als ajuntaments. El
govern anterior sí que té responsabilitats.

Tema d’immigració. Podem crear Conselleries
d’Immigració, de persones majors, de persones amb
discapacitat, de dona, tota la població és interessant, és
necessària. La immigració en aquests moments representa un
17%, les persones majors de més de 65 anys més d’un 17%, les
persones joves quasi un 18% i les dones representam el 50%,
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però no crearem una conselleria per a cada sector de població
important. Les conselleries des d’un govern han de ser des de
la seva capacitat competencial i la immigració no és
competència de les comunitats autònomes, és competència de
l’Estat. Jo crec que amb una direcció general dignificam molt
aquest sector i reconeixem que, efectivament, s’ha de fer un
esforç important, però no ha de tenir la categoria de conselleria.

Mediadors culturals. Jo no he dit en cap moment que no
n’hi hagi, n’hi ha hagut. El que passa és que he volgut
especificar i he reconegut que no han de ser simples traductors.
En aquest moment, segurament per manca de formació i per
manca d’experiència en el sector de mediació, els mediadors
actuals el que fan és de traductors moltes vegades, els de sanitat
criden i acompanyen el metge perquè els tradueixi a l’àrab, o
altres llengües. Nosaltres, a part d’aquesta funció que és
important i necessària, volem que el mediador sigui un
acompanyant individual en aquest procés d’integració.

Temes de renda mínima d’inserció que vostè em diu.
M’explica el programa del BLOC. Igual que en el tema dels
menjadors, el programa del BLOC. Jo aquí estic com a
consellera del Govern i el pacte no inclou aquestes dues coses.
Si nosaltres tenguéssim un govern del BLOC em podria dir
aquestes coses, però jo no estic aquí com a representant del
BLOC, sinó com a representant del Govern de les Illes Balears,
a través d’un pacte polític que es va fer públic. Com
comprendrà aquestes dues coses no hi són.

Vostè parla del Consorci de Menorca. Fixi's que jo no m’he
ficat en el tema del consorci, el tema de les places residencials.
A nosaltres el model de construir consorcis per construir,
conjuntament entre els consells i el Govern ens sembla bo i ho
mantendrem. És veritat que els consells tenen escassa capacitat
d’inversió i per tant, aquesta ajuda que puguin rebre del Govern
ens sembla oportuna. Ara, en allò que ja no estam d’acord i és
el que he volgut expressar, és que la gestió de les places
residencials sigui a través d’una fundació, allà on els consells
no hi participin, que és el que ens hem trobat en aquest moment
i ho hem canviat. Hem incorporat els consells insulars a aquesta
fundació que té l’encomana de gestionar les places residencials.
D’aquesta manera pensam que ajudam a aquest procés perquè
la dependència sigui finalment transferida als consells insulars
d’una forma igualitària als 4 consells. A més, volem crear
aquest espai de debat comú, perquè no hi hagi relacions
bilaterals Govern-consells, sinó que es treballi des d’un mateix
espai o instrument.

Xarxa de salut mental. No és competència d’Afers Socials,
pens que és clarament de Salut. El tema sociosanitari, vostè sap
que és un debat que en aquest moment no està resolt. Jo entenc
que si xerram de temes de salut mental agut, li diré que això és
de Salut. Si xerram d’una substitució de la llar per persones que
pateixen problemes de salut mental, li diré que és sociosanitari.
Per tant, xerrar de salut mental, (...) genèricament no pot ser
d’Afers Socials. Depèn de servei de què estam xerrant. Per això
aquest centre terapèutic per a menors entre 12 i 18 anys, molts
d’ells vostè sap que estan en situació de tutela, de reforma i per
tant, són competències dels serveis socials, ens sembla que és
una competència de la Conselleria d’Afers Socials.

El tema de Joan Crespí li dic que ho conec clarament,
perquè efectivament el pla funcional que jo he comentat és el
pla funcional que el pacte de progrés va deixar. El pacte de
progrés quan va fer el centre Joan Crespí tenia un programa
funcional, dur el centre base allà i després hi havia ambulatori,
centre de dia i de respir i tota una zona de rehabilitació
fisioterapèutica per reduir les estades a Toledo i a Barcelona.

No sé si m’he deixat qualque pregunta. En tot cas, com que
ara hi ha...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per part dels grups parlamentaris
hi ha un torn de rèplica. Per part del Grup Parlamentari Mixt
Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Agrair les
explicacions de la consellera. I simplement fer una reflexió,
com que no vaig ser a l’explicació i després de sentir les
intervencions i especialment del Sr. Serra, m’havia quedat el
dubte si el que jo pensava que era la imatge que jo tenia de la
consellera i del seu equip no era la que havia donat durant
l’explicació. Jo després de les rèpliques, crec que la capacitat
de la Sra. Consellera està més que demostrada, però veig que
no hi ha cap problema pel que fa a les ganes de fer feina, pel
que fa a tenir un projecte clar de futur i estic segura que tirarà
d’aquest projecte endavant i que acabarà aquesta legislatura.

Des del Grup Mixt el que feim és encoratjar-la perquè això
sigui possible. Les coses crec que les té molt clares. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. El Sr. Melià per part d’Unió
Mallorquina. Renuncia al seu torn.

Sr. Llauger?

Sr. Coll?

Per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Antoni Serra.
Té 5 minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, President. Sra. Consellera, esper que la pròxima
electricitat que s’hagi de menester no sigui la del Parlament, en
vista de la situació. En tot cas el que vostè bàsicament ens
exposa són renúncies. Jo l’entenc, és veritat, si costa de
vegades la coordinació a un govern d’un mateix color polític,
entenc la dificultat que té vostè afegida és que diversos colors
polítics governen. Però la meva reclamació va més enllà, no
permeti que això perjudiqui els ciutadans. Si vostè vol parlar de
salut mental i em diu i veim el sistema antic de trams, allà on
una persona s’ha d’adreçar d’un lloc a un altre, tractant-se del
seu estat, si és més agut o és menys agut en temes de salut
mental, és un fracàs, és un absolut fracàs. Tot l’Estat espanyol
s’està orientat cap a matèria sociosanitari, li record fins i tot
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que Catalunya des del 87. És a dir, està més que demostrat i tot
el sector social..., escolti per favor el sector social, vostè diu
que ho farà i jo li deman que ho faci perquè entenc que no ho
ha fet. Si vostè ha arribat a aquesta conclusió faci un (...) de la
Llei de dependència i trobarà que hi ha un gran problema, el
tema sociosanitari. Vostè renuncia al tema sociosanitari i
renuncia que sigui una qüestió fonamental que algú ha de
liderar i els serveis socials no s’hi han d’excloure.

Ja dic, si vostè en temes de salut mental em parla d’aquesta
qüestió, ja no li puc fer la proposta que li volia fer i era que per
(...) etapes de respir... Jo li vull proposar que parlem de respir
familiar i seriosament i que cercam les maneres de donar suport
a aquelles famílies que no només tenen una problemàtica
específica, que reben un suport, però que ells no en reben cap.
El cuidador al final és el menys cuidat. Per tant, li volem fer
aquesta proposta definitiva i decidida, però no té cap
possibilitat d’anar per endavant si vostè té un plantejament que
defuig de l’àmbit sociosanitari. Entenc per tant, que tenir un
govern multicolor avui per avui perjudica clarament els
ciutadans.

Miri, l’aplicació de la Llei de dependència, dia 22 d’abril
vàrem rebre el barem, no l’enganyaré. Miri, han transcorregut
2 dies des de què nosaltres vàrem donar l’ordre perquè
s’establissin tots els criteris necessaris per poder fer les
valoracions, 2 dies i en 3 mesos ja tenim retards de valoracions.
Serà la número 1 d’Espanya, però m’és igual. En 3 mesos tenim
una certa sensació..., si vostè telefona al telèfon d’atenció a les
persones per un tema de residència, té la sensació de què aquí
hi ha hagut una migdiada governamental claríssima i per tant,
perjudica una vegada més als ciutadans i és una renuncia més,
ben igual com succeeix en l’àmbit de la paritat. El lobby de
dones li ho ha reclamat, al Govern de les Illes Balears i al propi
President. No crec que la persona que ha de liderar la política
de la dona dins el Govern de les Illes Balears renunciï que el
seu govern, del qual en forma part, també renunciï a aquesta
qüestió de la Llei de paritat, que han defensat vostès i que l’han
promocionat. Si alguna cosa hem de dir nosaltres és que vàrem
anar de rosec, però després els hem passat davant. Miri per on,
el 46% del govern de Jaume Matas era paritari, el 36% del
govern d’Antich no és paritari. Hi ha una gran diferència i li
deman que vostè lideri, dins les ganes que té vostè per portar a
terme l’acció que li correspon ho porti a terme, com es va
comprometre en el seu moment i per suposat com ho ha de
gestionar.

Servei d’atenció domiciliària i teleassistència, sí però
finançat per l’Estat i cofinançat per la comunitat autònoma.
Vostè hi té una responsabilitat, no en defugi, maldament
l’aplicació sigui dels consells insulars, ben igual que nosaltres
no hem defugit de l’aplicació per part dels ajuntaments.
Nosaltres a través de l’Institut de Serveis Socials vàrem posar
ordre quan l’aplicació dels criteris per distribuir els recursos
entre els ajuntaments, fet això, en el següent programa
electoral, igual que vostès mateixos en els seus programes
electorals reclamen, diuen que volen transferir els recursos als
ajuntaments. Faci-ho, aquí ens tendran al seu costat, nosaltres
el que deim és que hem fet una feina que mereix ser tractada
com correspon i per tant, transferir aquests recursos als
ajuntaments.

Matèria d’immigració, una nova renúncia més. En el seu
programa electoral, li estic parlant del seu electoral, li estic
reclamant que els votants com vostè diu de les Illes Balears els
han votat a vostès, han de complir el seu programa electoral.
Miri, jo sé que vostè té dificultat d’haver de triar quina mesura
(...) dels programes electorals, vostè té aquesta dificultat, però
vostè és la responsable de resoldre aquesta qüestió. Entre altres
temes, vostè en el seu propi programa electoral del BLOC deia
que: “volia canalitzar els fluxos i control de fluxos, d’acord
amb la situació establerta en temes d’immigració. Vostè
renuncia a aquesta qüestió, defuig d’aquesta responsabilitat. I
després parla de mediadors, quan és un tema iniciat, entenc que
té raó en una qüestió, hi ha un tema cultural dels propis
treballadors d’adaptació a la seva feina i la forma d’entendre la
seva feina per part de la resta de companys del Govern de les
Illes Balears. Entenc que hi ha un trànsit, però no defugi
tampoc de la feina feta dins el moment.

El tema de la renda mínima. És una clara renúncia per part
seva, és una clara renúncia, vostè diu que no hi farà feina, ho
diu clarament a una compareixença com la d’avui, que és on
planifica la seva acció de govern per als pròxims quatre anys.
Li deman que tampoc no renunciïn a aquesta qüestió, perquè és
un tema on ens tendrà al seu costat, si és necessari, faci un
reglament de renda mínima que realment sigui per inserir i no
sigui per mantenir una sèrie d’entitats i una sèrie de programes
que avui per avui no serveixen per inserir i que han de servir
pel que toca. Creem beques, un sistema de beques en lloc d’un
sistema de prestacions, creem sistemes que siguin efectius amb
aquesta via i ja dic que és una qüestió en què ens trobarà al seu
costat, però no renunciï a aquestes qüestions.

Concloent, sé que el president de la Mesa d’aquí a poc ja
em farà acabar, li deman dues darreres qüestions. Una, Conveni
Zaplana, plena aplicació; dues, no renunciï als plantejaments,
perquè els ciutadans de les Illes Balears es mereixen que, si bé
no han pogut tenir el govern que varen votar, almenys puguin
tenir el programa electoral que suposadament ha arribat al
Govern i que nosaltres des de l’oposició, lleialment, li exigirem
com correspon.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula per finalitzar la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sr. Serra, gràcies pels ànim, no es preocupi, no renunciaré
a res, vostè em coneix i ..., duc tres mesos, només, quan dugui
quatre anys ja em dirà a què he renunciat, però només duc tres
mesos. El que sí puc dir és al que ha renunciat el govern del
Partit Popular en aquests quatre anys: a l’abonament residència,
a l’abonament respir -compareixença de la consellera de
Presidència de l’any 2006-, al Pla de guarderies, al centre
terapèutic -que no s’ha fet- del 2004, aquestes sí que són
renúncies importants. De moment, deixi’m acabar la legislatura
i ja en parlarem, només duc en aquest sentit tres mesos.
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Miri si nosaltres tenim clar que els temes sociosanitaris són
importants que en els consorcis que vostès varen crear es varen
oblidar de sanitat i nosaltres en els tres consorcis, el de
Menorca, el d’Eivissa i (...) incorporam sanitat. No, en els
consorcis que són els que han de crear els centres sociosanitaris
no tenien sanitat ... Sí, sí, sí ...

(Remor de veus)

Ah, per construir no fa falta!, ja, està bé. Idò sí, per
construir a vostès els basten els constructors, els tècnics i els
plans funcionals els preocupa poc, perquè ja sabem que vostès
amb els constructors en tenen suficients, però són vostès que no
han incorporat sanitat en els sociosanitaris.

(Remor de veus)

No, no, jo no li dic que no farem sociosanitaris, Joan Crespí
és un sociosanitari, sa Residència és un sociosanitari, i a les
fundacions i als consorcis que són els que han de liderar això,
hi ha sanitat i hi ha serveis socials, que fins ara no hi eren, i ara
hi són.

Quan he parlat de salut mental, li he dit que una cosa és una
política o una atenció a un problema d’aguts de salut mental
que no sociosanitari als problemes que es deriven de la salut
mental crònica, que efectivament és sociosanitari. No, no, clar
que es pot separar, clar que es pot separar, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, li deman que no vagi comentant les preguntes.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

... un problema agut del que és un problema crònic, amb
tots els “daixons” de la vida, amb tots, amb salut mental, amb
salut d’altres tipus. Jo crec que vostè és reincident, ja li ho he
comentat, vostè hem dit que he fet renúncies, jo li he dit que
esperi un poc que són tres mesos, no he renunciat a res, som
aquí des d’un pacte, el pacte es complirà i no passi pena que tot
el que puguem arrabassar d’aquest pacte per millorar es durà
endavant i pel que he vist, amb vostè, per això li agraesc la seva
colAlaboració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, només queda agrair la presència de l’Hble. Sra.
Consellera i dels seus acompanyant.

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