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EL SR. PRESIDENT.

Senyors diputats i senyores diputades anam a començar la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President, Cristóbal Huguet substitueix la Sra. Aina
Castillo.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions? No.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 2323, 2472,
2491, 2492, 2493, 2494, 2495 i 2496.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració Josefina Santiago i Rodríguez, acompanyada de
la Sra. Isabel Nora, secretària general; Sra. Magdalena Moreno
Frontera, cap de gabinet de la conselleria, i Sr. Antoni Ballester
Munar, cap de secretari de la conselleria.

1) Pregunta RGE núm. 2323/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment de les places de viatge de
l'IMSERSO.

Per formular la pregunta RGE núm. 2323/07, sobre
augment de les places de viatge de l’IMSERSO, intervé l’Hble.
Sra. Antònia Gener i Bosch del Grup Parlamentari Popular.

Per un temps de deu minuts, Sra. Gener, té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot donar la
benvinguda a la consellera i la meva pregunta va en el sentit
que no sé si vostè coneix la situació actual que tenim a
Menorca, en el sentit dels viatges de l’IMSERSO, en tant que
aquests viatges que s’ofereixen des de Menorca, per una banda
hi ha molts pocs destins que siguin directes des de Menorca; a
més a més també hi ha molt poques places que s’ofereixen, ja
que quasi tots tenen la seva sortida aquí, a Mallorca, a
l’aeroport des de Palma de Mallorca.

Açò provoca que els menorquins s’hagin de desplaçar fins
a Mallorca si volen tenir accés a un major nombre de places, a

un major nombre de destinacions i, a més a més, també provoca
que moltes vegades hagin de pernoctar a un hotel.

A més a més, també es produeix un altre fet i és que, des de
l’IMSERSO no s’ofereixen viatges culturals directament des de
l’illa de Menorca, que els viatges culturals, com vostè sap, són
una modalitat dels viatges de l’IMSERSO, i per tant també
s’han de desplaçar sempre a Palma de Mallorca.

A pesar que ja es va fer un avanç i es va aconseguir que des
del Govern central es pagués 55 euros, la qual cosa és més o
menys la meitat, però davant el fet que és possible que els vols
puguin tenir pujades amb aquest sistema de flexibilitat, per la
qual cosa tal vegada 55 euros doncs ja seria molt poc, això fa
que els menorquins sofrim una discriminació per mor d’aquesta
doble insularitat i entenem que l’IMSERSO hauria de ser molt
més sensible a aquesta problemàtica i a aquesta falta d’igualtat
d’oportunitats.

Per tant, demanaríem que des de la seva conselleria si,
coneixent aquest situació, havia fet algunes gestions per poder
augmentar el nombre de places i en tot cas també el nombre de
destinacions. I si no les ha fet, també si es poden fer per
intercedir en aquest tema. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Té la paraula la consellera, Sra. Fina
Santiago.

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

Bones tardes a tothom, i enhorabona pel seu nou
nomenament de presidenta d’Economia, la qual cosa ens
facilitarà un poc a tots la concòrdia parlamentària, segur que
anirà millor tothom.

Miri, m’haurà de disculpar perquè, efectivament, jo com a
parlamentària també m’estrén i com a consellera aquí també i
efectivament jo conec la seva proposta o la seva pregunta,
perquè ens va arribar, però nosaltres no som els competents en
temes de viatges d’IMSERSO. Nosaltres, això a l’any 1999,
l’antic IBAS sí que era competent, però de cara un poc a
l’ordenació vàrem pensar que això era millor competència de
turisme, perquè efectivament no eren temes de serveis socials,
però sí que eren temes relacionats amb turisme, amb temps de
baixa estada. I jo el que puc fer és recollir la seva preocupació
i demanar que això es traslladi a la Conselleria de Turisme,
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perquè nosaltres no en som competents, no gestionam aquests
temes de viatges d’IMSERSO en aquests moments des de la
Conselleria d’Afers Socials.

La Conselleria d’Afers Socials l’únic que fa és colAlaborar
en el tema de recollir les solAlicituds, facilitar la tramesa de les
solAlicituds; tenim una xarxa que connecta a nivell d’IMSERSO
per entrar totes les solAlicituds, però la gestió més política de
reducció de preus, d’incrementar les estades de les persones,
d’incrementar els viatges no es fa des de la Conselleria d’Afers
Socials.

Les meves disculpes anaven perquè vostè ha fet una
exposició detallada i tal vegada l’haguéssim pogut estalviar.
Però bé, jo puc traslladar la preocupació a la Conselleria de
Turisme i que a la comissió pertinent es pugui detallar més la
política del govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, jo sabia que hi
havia una confusió en aquest tema, de fet quan vaig presentar
la pregunta em van cridar des de la secretaria general de
Turisme i em van dir que trobaven que no era un tema seu i
record que en aquell moment jo ja l’havia presentada a Afers
Socials, se n’havia anat a Turisme i de Turisme també em van
dir que no era un tema.

De totes formes jo ho feia no tant sols des del punt de vista
de viatges, sinó també per la problemàtica que representa per
a la gent major, un poc agafant la competència en temes de gent
major que segurament en el Consell de Majors també se li
plantejarà igual que ens ho plantegen a Menorca i que és una
problemàtica que ells viuen dia a dia. I que, bé, ja que tenen
aquesta prestació, que és tan beneficiosa, que pugui ser el més
bona possible per a tots els que viuen a Menorca.

En tot cas, sí que li agrairia, per a no tornar repetir tota la
tramitació, que tot junt, ja sigui des de la Conselleria d’Afers
Socials, de Turisme, el consell insular sé que també s’ha
preocupat pel tema, però fins i tot ens trobam davant una
impotència; jo vaig ser a l’anterior legislatura regidora de
serveis socials i vaig veure molt bé aquest problema, perquè,
fins i tot vam fer algunes propostes i mocions al ple, aprovades
per unanimitat, de tots els partits polítics per instar l’IMSERSO
i sempre hem tingut una resposta nulAla. Per tant, crec que el
millor, la plataforma més bona per dirigir-nos a l’IMSERSO
sigui des del Govern, com a diputats, des de la seva conselleria,
des d’una altra conselleria, però que realment aquest tema el
poguéssim solucionar tots junts, li brind tota la meva disposició
o com vulgui, en el sentit que no ens passem la pilota i que
realment puguem fer qualque cosa, perquè trob que els
ciutadans i les persones majors de Menorca ho agrairan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Sra. Santiago.

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

Sí, recull la seva solAlicitud i hi estam totalment d’acord,
vull dir, facilitar, i a més és ver que és un tema que du rossegall
des de l’any 1990, vull dir quasi quasi quan es varen posar en
funcionament de forma més massiva els viatge d’IMSERSO, en
què ells havien de pagar el passatge fins a Palma; s’ha millorat
el tema, però, efectivament, no està resolt.

Nosaltres tenim, crec que la setmana que ve, una reunió
conjuntament amb Turisme, per al tema del Pla Oci 60, per
incorporar un altre perfil de persones majors, doncs que no
siguin tan vàlides, sinó començar a incorporar dependents, i cap
problema per recollir la seva solAlicitud. I a veure si des d’aquí
podem fer qualque aspecte a nivell de Govern central per
millorar la situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Abans de passar a la següent
pregunta, els diputats que s’acaben d’incorporar, qualcú té
qualque substitució?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, jo, Sr. President, substituesc Carme Feliu.

2) Pregunta RGE núm. 2472/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre de discapacitats de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò ara ja sí, per formular la pregunta amb RGE
núm. 2472/07, sobre centre de discapacitats de Menorca,
intervé l’Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquest també
és un tema que ens preocupa a Menorca i era saber exactament
com estava la tramitació de la pròxima construcció d’un centre
de discapacitats a Menorca, el qual, com vostè sap estava ja
previst a l’antic Convenio Zaplana i dins el Pla de residències
que també va dur a terme el Govern balear. Per diferents
motius no es va poder desenvolupar al llarg dels quatre anys
passats, entre d’altres coses perquè també era necessari
constituir un consorci sociosanitari, el qual finalment es va
constituir entre el consell i el Govern, que no sé si està operatiu
o no, també li agrairia que me’n pugui informar, perquè sé que
a un moment determinat es va nomenar una gerent; després
també va venir en el moment del canvi polític i no n’hem sabut
res més.
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Però sí que sé que des de l’Ajuntament de Ciutadella hi
havia la disponibilitat de cedir uns terrenys perquè es pogués
construir aquest centre de discapacitats i que avui estam
pendents des de l’ajuntament d’obtenir la urgent ocupació que
tenim solAlicitada també a la Conselleria d’Interior per poder
cedir aquests terrenys, ja sigui al consorci, ja sigui a la
conselleria o a l’organisme que se’ns demani.

Per tant, també era, sabent tots aquests antecedents i d’altres
que tal vegada no coneixem, si es té previst, en un període breu
de temps, poder començar les obres de construcció d’aquest
centre de discapacitats. I en tot cas, també, no sé si pertoca o
no, però bé, dir-li si estava prevista en els pressuposts una
partida corresponent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Per tal de contestar-li la pregunta, té la
paraula la Sra. Fina Santiago.

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

Efectivament, hi ha en el conveni, conegut com Conveni
Zaplana, que era el conveni de relació de construcció de
residències, a Menorca estava previst un centre per a
discapacitats físics, hi havia una previsió de 2 milions d’euros.
Efectivament, per diversos motius no s’ha començat aquesta
obra.

Nosaltres, en aquests moment, el que li puc dir,
independentment dels problemes que hi va haver en el govern
anterior, que no va arribar a ser nomenada la persona que havia
de gestionar el consorci, crec que hi havia una persona
assignada però no va arribar a ser nomenada, que en el consorci
ja s’ha fet una primera reunió, es va constituir formalment i hi
ha la previsió de l’acabament de la residència de Santa Rita, el
de Ciutadella i de les persones majors de Maó.

Hi ha partida pressupostària dins l’any 2008 per al tema de
Ciutadella. Estam pendents, efectivament, que l’ajuntament
pugui cedir al consorci, seria en aquest cas, perquè això sí que
es construiria des del consorci, els terrenys i iniciar el pla
funcional, la construcció, el disseny arquitectònic, i hi ha la
previsió dels doblers dins el 2008. Una vegada que el municipi
cedeixi els terrenys, es començaran tots els processos l’obra,
començant pel pla funcional i pel projecte arquitectònic, però
la intenció del Govern és que, efectivament, dins el 2008, no li
puc el termini, si serà març o serà novembre, hi hagi l’inici
d’aquestes obres o d’aquest projecte.

A més, el Consell de Menorca té claríssim que és una
necessitat per a l’illa i el municipi de Ciutadella, com vostè diu,
ha cedit un terreny que està pendent d’acabament, supòs, de
tramitació administrativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Sra. Gener? No.

3) Pregunta RGE núm. 2491/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcions del delegat del Govern de les Illes
Balears per a la cooperació al desenvolupament.

Idò, passam a la pregunta amb RGE núm. 2491/07, sobre
funcions del delegat del Govern de les Illes Balears per a la
cooperació al desenvolupament. Intervé l’Hble. Sr. Antoni
Serra i Torres del Grup Parlamentari Popular, per un temps de
deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, president. La nostra pregunta queda
pràcticament formulada en els mateixos termes que venia
expressada ja per escrit, però sí que hem vist que hi ha una
nova figura, que és el delegat del Govern de les Illes Balears
per a la cooperació al desenvolupament; ens resulta interessant
aquest figura, tot i que és de nova creació, i suposarà una
despesa, tenint en compte que hi ha una direcció general que
s’ocupa d’aquesta qüestió, tot i que supòs que tendrà suficients
arguments la consellera per donar la importància suficient a
aquesta figura, la rellevància i per suposat les funcions sobre
les quals demanam en aquest moment.

Gràcies, Sr. President.

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):

Gràcies. Miri, Sr. Serra, jo li llegiré el BOIB de 6 del 8 del
2005, on es va constituir la Delegació del Govern de les Illes
Balears per a la cooperació al desenvolupament i les funcions
que estaven establertes: fer tasques de supervisió i inspecció
dels projectes de cooperació al desenvolupament finançats amb
fons del Govern de les Illes Balears. Elaborar informes per a la
direcció general competent sobre els resultats de les tasques
d’inspecció i supervisió de projectes. Dur a terme les
prospeccions sobre les possibilitats d’elecció de cooperació del
Govern i qualsevol altra que li encomani el conseller competent
en matèria de cooperació. Això és un BOIB d’agost de l’any
2005 i efectivament aquesta figura estava creada per l’antic
govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè m’ha
anomenat el BOIB del 6 del 8 del 2005, però no m’ha
anomenat el BOIB del 9 del 10 del 2007, en el qual vostè li
encomana una sèrie de funcions, firmat per vostè, Josefina
Santiago Rodríguez, on crec que hi ha tasques bastant més
destinades a l’àmbit de serveis socials, molt directament
relacionats amb la dependència. Li vull citar expressament els
punts que tenen a veure amb delegar al delegat del Govern de
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les Illes Balears per a la cooperació al desenvolupament en les
matèries pròpies de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració:

a) Planificació de la política d’afers socials, elaboració de
la normativa, avaluació de plans i programes d’afers socials,
registre, autorització i inspecció de serveis i centres de serveis
socials d’àmbit autonòmic, ordenació i gestió del registre
central de serveis socials, formació específica de professionals
que desenvolupen la seva activitat a l’àmbit dels serveis socials,
coordinació amb les altres direccions generals de la conselleria
competent en matèria d’afers socials i promoció de la
colAlaboració amb les direccions generals d’altres conselleries,
amb l’administració de la comunitat autònoma i altres
qüestions.

Gestió dels expedients de la renda mínima d’inserció, un
programa eminentment de serveis socials, més aviat de l’Estat.

El Pla d’atenció a la població d’ètnia gitana, un altre
programa important de serveis socials.

El Pla concertat de prestacions bàsiques, del que viu
l’atenció primària de Mallorca i de Balears, i també dels
convenis instrumentals derivats d’aquests.

Sra. Santiago, em sembla que aquestes funcions que acab de
llegir són més aviat pròpia de la Direcció General de la
Dependència o potser de Planificació, en tot cas d’una direcció
general directament relacionada amb els serveis socials. No sé
si aquí del que es tracta és encomanar aquestes funcions o de
restar protagonisme a la feina d’aquesta persona a l’àmbit de la
cooperació i desenvolupament, que pareix ser que són les
funcions pel que es veu, del BOIB que vostè ha llegit, del 6 del
8 del 2005, efectivament era la intenció del govern que va crear
aquesta figura, o bé les funcions que vostè li atorgués resten
competències a un altre director general, que si bé després amb
les funcions del BOIB 15, del 19 d’octubre del 2007, queden
reduïdes eminentment a gestionar pràcticament l’ens d’activitat
d’afers socials. No sé si aquí estam enganyant la dependència,
o els serveis socials o estam enganyant, entre cometes sempre,
evidentment, l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

De fet, la meva pregunta va en aquest sentit i li demanaria
unes explicacions molt més àmplies que justifiquin que
usurpam un càrrec, una responsabilitat de l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament i el dotam de tasques molt
directament relacionades amb la Llei de dependència, la qual
entenc que, és lògic que a vostè la preocupi, donat que és la
principal tasca que entenc que té el seu govern en aquesta
matèria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Santiago.

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

Jo li he de reconèixer Sr. Serra que, efectivament, és
d’estranyar el que hem fet des de la Conselleria d’Afers Socials
en aquest tema, però li diré que ho he fet amb la voluntat de

rendibles els càrrecs. Vostè sabrà, perquè ho coneixerà, que, en
principi, els grups polítics que varen constituir o que constituïm
aquest govern, vàrem tenir seriosos dubtes, efectivament, que
el director o el delegat de cooperació pel Govern fos una figura
que fos necessària.

Tot i així, nosaltres, donada l’escassa implementació
d’aquest delegat i que no teníem suficient informació ni per
avaluar efectivament si això a la pràctica resultava factible,
perquè escassament havia estat un any i mig, el vàrem nomenar;
però tot i així pensam que la persona nomena, que és el Sr.
Andreu Horrach, té suficiència per poder desenvolupar aquest
càrrec i a la vegada alleugerir tot el tema que vostè ha
comentat, per la seva capacitat tècnica; vull dir que és una
persona coneguda o una persona que té molta competència en
temes de planificació, d’avaluació, de gestió d’expedients de
personal i per tant pensàvem que era una persona que podia fer
les dues tasques.

El tema d’ocupar una persona amb un sou pràcticament de
director general només amb temes de desenvolupament, com a
delegat, pensava que no era una tasca rendible per al Govern,
i li vàrem encomanar a través d’una ordre, perquè ho haguéssim
pogut fer de forma interna i no necessitar publicar-ho al BOIB,
però no és des de l’ocultació d’encomanar-li també tota aquesta
tasca de planificació, la qual descarrega efectivament la
Direcció General de Dependència, que té una funció molt
concreta que és el desenvolupament de la dependència que,
com vostè sabrà, a moltes comunitats autònomes pràcticament
és exclusiva i no té altres responsabilitats.

I aquest va ser el motiu de, per una banda, tenir un delegat
que pugui fer aquestes tasques; valorar si efectivament aquesta
funció de delegat ha de tenir continuïtat i, a la vegada,
encomanar-li tota una sèrie de tasques que pensam que està
capacitat per fer-les.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago.

4) Pregunta RGE núm. 2492/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a necessitat del Govern de tenir un delegat del
Govern de les Illes Balears per a la cooperació al
desenvolupament.

Per formular la pregunta RGE núm. 2492/07, sobre la
necessitat del Govern de tenir un delegat del Govern de les Illes
Balears per a la cooperació al desenvolupament, intervé l’Hble.
Sr. Antoni Serra i Torres del Grup Parlamentari Popular, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, de les seves paraules
es desprèn que no hi ha suficient feina per al delegat del
Govern de les Illes Balears a la cooperació al desenvolupament,
sobretot tenint en compte que hi ha una direcció general
específica per a aquesta qüestió. A mi em preocupa, Sra.
Consellera, que es gestionin, es creïn càrrecs, es creïn serveis
dins una àmplia, diguem, creació de noves figures que s’ha fet
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en aquest govern, les quals no vull qüestionar globalment, però
sí puntualment; vostè em reconeix que el delegat del Govern de
les Illes Balears per a la cooperació al desenvolupament no té
suficientment per desenvolupar només aquesta tasca.

Jo li qüestion que sigui aquest el càrrec idoni per dur a
terme aquesta tasca, sobretot quan vostè, quan ha presentat els
pressuposts ha citat la quantitat que es destina a cooperació per
al desenvolupament i diu que es destina també inclòs el sou
d’aquesta persona; no és ver, no és ver. Quan vostè dóna la
quantitat que es destina a cooperació i a desenvolupament i diu
que s’ha creat un departament específic, vostè està dient que
s’ha creat un tros d’un departament específic, perquè l’altra
funció està perfectament centrada en la gestió d’una altra
direcció general, amb la qual cosa no es pot computar a aquesta
direcció general tota una suposada despesa que vostè vol
destinar o diu que destina a cooperació per al desenvolupament.
Crec que és important que clarifiqui la seva estructura, posat
que vostè si de qualque cosa acusava el passat govern de les
Illes Balears era de desestructuració, de no tenir una estructura
relacionada directament amb la seva gestió i que, per tant, hi
havia un desgavell, vostè ho ha dit textualment de l’anterior
govern i especialment de la Conselleria de Presidència, que
vostè ho ha hagut d’arreglar. Doncs, em sap greu, però vostè
em sembla que en aquesta qüestió, no vull entrar en altres
qüestió, supòs que seran debats d’altres dies, no només no ho
ha arreglat, sinó que, a més, ha duplicat funcions i a més
reconeix que aquesta persona no està justificada la creació de
la seva figura, perquè, precisament, no destina tot el seu temps
a aquesta activitat.

Té l’opció de canviar, hi ha moltes altres figures en el
Govern de les Illes Balears, jo entenc que és part de la reflexió
que vostè ha de fer. Entenc que vostè ha arribat al Govern, però
li deman, per favor, que no enganyi els ciutadans de les Illes
Balears quan diu que destina una quantitat important a una
àrea, que destina recursos humans suficients, que hi vol fer un
esforç especial, quan no és ver, perquè destina part del seu
temps a altres funcions, les quals entenc que són tan lloables i
importants com ho puguin ser molt especialment a l’àmbit de
la dependència.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Santiago, té la paraula.

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

Jo crec que, bé, ja li he contestat inicialment, la resposta a
la primera pregunta és a la segona. Nosaltres qüestionam la
necessitat, efectivament, d’aquest delegat i des d’aquesta
qüestió nosaltres volem, primer, provar si realment això és
necessari i és eficient i és eficaç aquesta figura. Perquè,
efectivament, des de la cooperació, a través del sistema que
hem fet ara de beques, de becaris que puguin anar com a
cooperants, a través d’empreses que puguin gestionar des del
país d’origen la nostra cooperació i enviar puntualment
supervisors, creim que aquesta figura, efectivament, pot anar
retirant-se.

Si fos aquest el cas, nosaltres pensam que la figura aquesta
d’ordenar el que vostè ha dit de la planificació que fa en aquest
moment la mateixa persona, hauria de tenir un rang superior;
perquè el que sí pensam és que el tema de planificació i
normalització necessita tenir un pes especial a la nostra
conselleria. Però en aquest moment també pensam que no és un
bon moment per al tema d’esbrinar si és necessari un director
general de planificació i ordenació, perquè és el moment que
estam negociant amb els consells quines són les competències
efectives que s’han de quedar el Govern i el consell i el volum
que ha de quedar al Govern.

Segurament, i en això sí que em puc comprometre davant el
Parlament o davant la comissió, que en el moment que es
clarifiquin aquests temes, doncs explicar una mica com quedarà
reordenat, si queda reordenat o si és necessari reordenar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Sr. Serra, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sí, però és que vostè precisament si
de qualque cosa ens parlava els darrers dies, va ser d’ordre i
que vostè havia posat ordre. Ara posarem ordre damunt l’ordre,
per tant hi ha un desordre si hem de posar ordre sobre qualque
tipus d’ordre.

Jo li qüestion efectivament la creació de la figura, li
qüestion precisament que sigui necessària la figura del delegat
del Govern en aquest moment. L’han dotat vostès i l’han posat
en marxa vostès, en aquest moment; jo li dic que si no té
aquestes funcions, si no ha d’assumir les funcions que
suposadament li van encomanar a aquesta figura quan en aquest
BOIB, el qual vostè ha citat precisament del 2005, es pretenia,
li deman que no l’empri. I li deman que posi ordre,
efectivament, a la seva conselleria i que doni les funcions que
pertoquin a qui correspon.

I quan jo li pregunt, amb tota la bona voluntat del món,
quines funcions desenvolupa el delegat del Govern de les Illes
Balears, no em respongui amb el BOIB del 2005, no
m’enganyi; m’aporti també la documentació del 2007 i no
m’obligui a mi a haver-li d’expressar aquesta qüestió en torn de
rèplica i aprofitem la sinceritat que crec que es mereix aquest
Parlament exposant quines són les funcions efectivament i no
les de la creació d’un lloc de treball que no es correspon, avui
per avui, amb les funcions que efectivament té.

Ja li dic, reflexioni, crec que no és necessària aquesta
figura; crec que vostè té una estructura de direccions generals
més que suficient per assumir les funcions que li pertoquen;
crec que té opcions de crear altres figures, com assessories i
altres qüestions que potser li poden ser més eficients i poden
donar el suport que correspon a la seva conselleria. I per tant li
deman que rectifiqui aquesta errada, perquè entenc que és una
errada i com a tal ho considerarem si vostè pren les mesures
oportunes.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Santiago, té la paraula.

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

En primer lloc, la meva intenció no és enganyar el Govern,
perquè si nosaltres haguéssim pogut evitar la publicació en el
BOIB i donar-li l’encàrrec internament i ningú no se n’hagués
adonat, però, efectivament, perquè no tenim intenció
d’enganyar s’ha fet de forma pública i sabem que els
parlamentaris tenen l’obligació de llegir el BOIB, per tant no
és aquesta la nostra intenció d’enganyar en absolut.

En segon terme, la figura del delegat no l’hem creada
nosaltres, la va crear el govern que hi era el 2005, no està
creada per nosaltres.

En tercer terme, efectivament, la nostra intenció és
d’ordenar-lo tot aquest tema i amb aquesta intenció el que no
hem fet és treure una figura, que tenim els nostres dubtes, com
vostè efectivament, que sigui necessària, però anem a veure els
resultats que dóna durant un temps. I si efectivament aquesta
figura no és necessària perquè la seva funció, sobretot, la qual
és d’inspeccionar els temes de cooperació, es pot fer per una
altra banda i no és necessària, es retiraria aquesta figura sense
cap motiu.

I deim que estam ordenant, i pensam que és ver i s’ha fet un
bon esforç i segurament necessitarem més temps, i som també
a un moment de transició per al tema de l’estructura.
Possiblement, quan el tema de transferències, a través del
decret que estableix l’Estatut, estigui clarificat, tal vegada la
mateixa conselleria necessitaria una reordenació i en aquest
sentit es produiria aquesta reordenació. Si la figura del delegat
veim que en el temps, abans que es produeixi el decret de
l’Estatut no és necessària, efectivament la podríem retirar sense
cap problema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago.

5) Pregunta RGE núm. 2493/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de treball de la Direcció General d'Atenció a
la Dependència.

Per formular la pregunta RGE núm. 2493/07, sobre pla de
treball de la Direcció General d’Atenció a la Dependència,
intervé l’Hble. Sr. Antoni Serra i Torres del Grup Parlamentari
Popular, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. De vegades hi ha moltes raons per
fer les coses, és lògic no? S’ha de publicar una cosa en el
BOIB, de vegades no necessàriament s’ha de correspondre amb
la voluntat de ser exclusivament transparent, em sap greu però

en aquesta ocasió no ho puc creure, crec que està més
directament relacionat amb la necessitat que hi ha documents
que s’han de signar per part de les persones que correspon
perquè aquella persona pugui exercir les funcions que li
corresponen. Si vostè ha encarregat al delegat del Govern de
les Illes Balears per a la cooperació al desenvolupament
aquelles qüestions que són bàsiques per al departament de
Dependència, la Direcció General de Dependència, i a més a
més li ha donat, crec que manga ancha, si em permet
l’expressió en castellà, per poder actuar, donat que les funcions
són primordials, bàsiques, fonamentals per al desenvolupament
de la dependència a les Illes Balears.

Per tant, li he de demanar quin és el pla de treball que ha
establert la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
per exercir les funcions específiques del director general
d’Atenció a la Dependència.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per un temps de deu minuts, té la paraula
la Sra. Santiago.

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

Bé, quan vàrem entrar en el Govern, efectivament teníem
una direcció de serveis socials i nosaltres volíem donar una
especial importància al tema de la dependència, perquè era la
llei que en aquell moment, des de la Conselleria d’Afers
Socials, pensàvem que era la que s’havia de gestionar, doncs
amb més energia i amb més pressuposts, i per això vàrem
canviar el nom de Direcció General de Serveis Socials a
Direcció General de la Dependència, a més tenint en compte
totes les competències pròpies que han de tenir els consells
insulars.

En aquest moment, el que puc dir del pla de treball de la
Direcció General de Dependència són bàsicament quatre, si em
permeten, de forma bastant àmplia: una és implementar la Llei
de dependència, entrar en els processos, la direcció tècnica de
la valoració, de l’elaboració de programes, de l’assignació
efectiva dels recursos, de les resolucions i de les impugnacions
que ja ens van arribant, com és natural a qualsevol país
democràtic. Després tot allò que són els serveis, l’obertura de
centres residencials, l’obertura de centres de dia, l’ordenació
d’ajudes econòmiques. El seguiment dels nous equipaments,
especialment els centres de dia i que ja vàrem anunciar a la
compareixença quan vàrem explicar les línies generals de la
conselleria i a la compareixença dels pressuposts. 

I després dels grans blocs, l’atenció a les persones amb
discapacitat, però no seran reconegudes com a dependents, la
gestió dels centres base. I les ajudes econòmiques cap als
perceptors de pensions no contributives, (...) i el tema Ca
Vostra. I després n’hi havia unes altres que efectivament, estan
en un moment, jo crec que d’aquí al 2009 pot canviar, és tot el
tema de les atribucions als consells, la documentació que s’ha
d’elaborar per a l’atribució de competències en els consells en
tots els temes de serveis socials. I després hi ha algun tema
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d’ajudes econòmiques, com el tema de l'abonament d'escoletes,
que en aquest moment és família, dona, serveis socials que ho
gestiona des de l’Institut de la Dona, o des de la Direcció de
Família i Direcció de Dependència. I efectivament, pensam que
de cara a l’any 2009 això s’ha de reordenar des de la Direcció
Família. I a la vegada tenim tot el tema competencial de
planificació i normativa, més tot el que ha (...) que li vàrem
assignar al delegat, com vostè ha dit, tot allò que eren
programes que venien de l’Estat i que estan en discussió si han
de ser transferits, o han de quedar en el Govern.

Tot aquest bloc, efectivament, vàrem responsabilitzar el
Delegat de Govern perquè fes més lleugera la feina de la
Direcció General de Dependència, perquè amb el tema de la
implementació de la Llei de dependència estava en una càrrega
important i a més, ens interessava que s’agilités perquè teníem
una llei que estava (...) drets i tenim una estructura molt minsa
en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica Sr. Serra té la
paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo li llegiré les funcions específiques
que posa el BOIB, de 12 de juliol del 2007 i que cita
expressament quines són les funcions de totes i cada una de les
direccions generals del Govern de les Illes Balears. Direcció
General d’Atenció a la Dependència: atenció i suport a les
persones amb dependència, persones amb discapacitat,
persones de la tercera edat i d’altres colAlectius en situació de
risc, prestacions econòmiques, autoritzacions, registre i
inspecció de serveis i centres de serveis socials. S’ha acabat.
M’expliqui com pot portar a terme aquestes funcions i tot això
que vostè ha comentat, sense elements tan fonamentals com la
planificació de la política d’afers socials, elaboració de
normativa, avaluació de plans i programes d’afers socials i
demés. És que qui està manant en matèria de serveis socials no
és ni molt menys el director general de Dependència. 

Jo entenc que vostè ha fet dues coses. En primer lloc una
operació de maquillatge, allò que abans se li deia serveis
socials se li diu dependència perquè així queda millor i així
davant del públic s’identifica que fa accions de dependència,
somos muy buenos. Però vostè el que fa per darrera és donar
funcions a una altra persona perquè faci les funcions de
dependència, no només funcions de dependència, planificació
de la política d’afers socials avui a vostè li recomana aquesta
política el seu Delegat del Govern de les Illes Balears per a la
Cooperació i el Desenvolupament, ni molt menys el director de
la dependència. Per tant, no em digui, amb un intent
d’encaminar aquesta resposta a les meves preguntes, que l’únic
que fa és descarregar de feina al director general i l’únic que fa
és gestionar alguns programes que vénen de l’Estat. No, no
només programes que vénen de l’Estat. Això podria passar a la
lletra E de la resolució que vostè va firmar en el seu moment,
però ni la A, ni la B, ni la C, ni la D.

Per tant, jo crec que més que llevar feina, i tant! Jo li
qüestionaria si vostè necessita un director general de la
Dependència, perquè jo crec que vostè amb el Delegat del
Govern de la Cooperació per al Desenvolupament, que és un
chollazo de senyor, deu ser un home extraordinari i no ho vull
dubtar, perquè si té aquesta capacitat ho ha de ser, però li ha de
donar el rang que li pertoca, el faci director general de la
Dependència i aquí s’ha acabat la història. Qui a vostè li està
planificant la matèria d’afers socials és el seu Delegat del
Govern per a la Cooperació i el Desenvolupament. Per tant, el
faci director general, no ho compliqui. No és necessari fer
operacions de maquillatge.

Miri nosaltres ja vàrem tenir aquest debat. En el seu
moment el Govern del Partit Popular va tenir el debat de si
havia de crear una Direcció General de Dependència, o
transformar el nom de serveis socials. Siguem clars, nosaltres
el que feim serveis socials. Per tant, dins els serveis socials hi
ha un tema de dependència, evidentment, però és una qüestió
més i dins tot allò que porta a terme la seva Direcció General
de Dependència hi ha altres qüestions que ja venien de la
Direcció General de Serveis Socials i no és necessari embullar
la gent. No volem fer cap operació de maquillatge i vostè l’ha
feta, res a dir. Però li doni el rang que li pertoca a aquest pobre
senyor. Aquest pobre home està firmant coses que li pertoquen
a un altre senyor i això deu ser un desgavell. Encara s’ha de
coordinar amb un senyor que té les funcions, que té un nom i
després ha d’anar a comprovar si els programes de
desenvolupament es porten a terme com correspon, a la vegada
que planifica la seva legislació de serveis socials. 

Això és un desgavell, això no és posar ordre a la
conselleria, això no és encertar en la política de dependència i
això no és tenir, crec, un equip preparat com correspon per
portar a terme aquestes activitats. No ens embulli, ni s’embulli
a vostè, ho faci. Vostè vol crear una Direcció General de la
Dependència, ho faci, però amb les persones que tenen les
funcions, amb la gent que pertoca i amb la gent que té més
capacitat per atendre les persones. És el Delegat del Govern de
Cooperació la persona més capacitada per a vostè? No li ho
qüestionaré, jo qüestionaré després si fa bé o no fa bé aquelles
coses que faci. Si em semblen bé, li puc assegurar que em
tendrà al seu costat i si ho fa malament també i això crec que és
una errada. 

Per tant, li torn reiterar dins aquesta pregunta que li feia que
reestructuri les funcions de la Direcció General de la
Dependència, recuperi les funcions que li pertoqui i li doni el
rang que li pertoqui a qui li correspongui.

Gràcies, Sr. President.

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):

Bé, li he (...) les reflexions. Jo no estic embullada, tal
vegada em vol embullar vostè. Miri, estam dient coses
semblants, però a vostè no li agrada i nosaltres en aquest
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moment pensam que és valorar la situació millor que puguem
trobar. Efectivament, nosaltres tenim dues coses molt
separades, una és l’atenció a la dependència i té un càrrec de
rang de directora general. I un altre tema que hauria de ser tot
el tema de planificació i serveis socials. En aquest moment
nosaltres no li volem donar el rang de director general perquè
estam en el moment de transició en els consells insulars. Si el
tema dels consells insulars s’aclareix, efectivament tal vegada
hauríem de tenir un director general de Dependència i un
director de planificació normativa i serveis socials. El tema de
serveis socials per al Govern quedarà de forma molt més
reduïda del que està ara perquè els consells arribaran a tenir
importants competències sobre aquest tema. I nosaltres ho hem
volgut separar des d’un principi.

Jo li diria que no es preocupi per la coordinació amb el Sr.
Andreu i el Sr. (...). De fet, se’ls coneix com els Zipi y Zape
perquè estan tot el dia plegats i treballen conjuntament els
temes. Estan en el mateix local i estan prenent decisions d’una
forma molt coordinada. 

I el tema de cooperació, per l’experiència que tenim del
2005, no justifica al 100% que hi dediquem una persona les
hores que hi dediqui i el sou que es dedicava el 2005 i 2006.
Per tant, en aquest moment jo li demanaria que tengui un poc
de paciència, nosaltres segurament d’aquí a un any haurem de
reorganitzar aquest tema, una vegada que el Decret de
transferències als consells estiguin aclarits i podrem tal vegada
reordenar els rangs dels directors actuals de la conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago.

6) Pregunta RGE núm. 2494/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funció de la Direcció d'Atenció a la Dependència.

Per formular la pregunta RGE núm. 2494, sobre funcions de
la Direcció General d’Atenció a la Dependència, intervé l’Hble.
Sr. Antoni Serra i Torres del Grup Parlamentari Popular, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President, una vegada més. Miri, en reiterades
ocasions vostè ha comentat específicament que no justifica al
100% el sou del Delegat del Govern per a la Cooperació al
Desenvolupament. Ho ha dit vostè. Però miri, jo començ a
qüestionar si és que el sou que està ben pagat és aquest, tal
vegada el que no està ben pagat és el del director de la
Dependència, que la meitat de les funcions, per no dir totes, no
hi són.

Vostè em diu que separa atenció a la dependència i
planificació i serveis socials. Li diré una cosa, la seva funció és
la de la planificació dels serveis socials. Vostè va atribuir al
Govern anterior, li va dir 50 vegades, ho va fer a les seves
compareixences i anteriorment el seu partit, dient que estaven
fent la funció que no li pertocava al Govern. Que en els temes

de dependència qui ho està fent malament era el Govern perquè
no comptava suficientment amb els consells insulars,
precisament d’on jo venc i les funcions que jo tenia. Per tant,
jo sí li puc parlar de les funcions que jo tenia i d’una
organització de la qual vostè precisament en formava part.

Miri, és que precisament és el consell insular el que ha de
fer l’atenció a la dependència. Això és un tema que ja està
aclarit, no s’ha d’inventar. Si vostè em reconeix que no està
aclarit, m’està donant la raó idò en el plantejament anterior,
quan s’equivocava no és ara, era abans. No? Abans quan ens
acusàvem..., ho reconegui, abans quan vostè ens acusava que
ho estàvem fent malament i que el Govern de les Illes Balears
ho feia malament gestionant temes de dependència era quan
s’equivocaven. I ara s’han trobat amb la realitat, perquè no és
el mateix estar a l’oposició que governar, és en diferent i ara
s’ho troben. I ara es troben amb la necessitat d’haver de fer una
part de gestió de la dependència, vostè ho ha dit textualment,
“dels serveis residencials i centres de dia”, atenció a les
persones amb discapacitat, a part del centre base amb la dotació
de moltes qüestions que vostè es troba ara, però que abans no
n’era conscient. Quan feia demagògia, abans o ara? Deixi'm
triar, li diré que abans i això encara li dóna un camí per poder
sortir d’aquest desgavell actual.

Per tant, li ho torn reiterar una vegada més, posi a tothom
allà on li correspongui, aclareixi la situació, doni el paper que
li correspon a cadascun, no intenti aglutinar més protagonisme
del que li correspon a la seva conselleria perquè qui ha de fer
la feina, efectivament, són els consells insulars, però amb un
pas que vostè està fent actualment i és el de gestionar un seguit
de recursos que és necessari i per tant, ens dóna la raó al Partit
Popular quan en el seu moment ho estàvem fent. S’agraesc que
per fi hagin trobat aquest camí perquè jo crec que és l’adequat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la consellera d’Afers Socials
per un temps de deu minuts.

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

El que jo he dit és que la gestió de residències, centres de
dia, serveis d’ajuda a domicili corresponia als consells insulars
i això està a la Llei de serveis socials i no li corresponia al
Govern balear. En aquest moment el que ens hem trobat és que
el Govern balear està gestionant residències, centres de dia,
perquè efectivament no es va fer la transferència adequada,
com establia la Llei de serveis socials.

La Llei de dependència no està transferida als consells
insulars, perquè entre altres coses quan es fa la Llei de
transferències dels serveis socials l’any 2001, la Llei de
dependència ni existia. Per tant, no es podia transferir una cosa
que no existia, perquè els equips de valoració estan transferits
als consells insulars? Qui té l’ordre de resolució? Els equips de
valoració hi són des de fa 6 mesos i difícilment podien estar
transferits abans. Per tant, la dependència no devia estar
gestionada, ni ha d’estar gestionada en aquests moments pels
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consells insulars. L’Estatut posa que efectivament, la
dependència ha de ser dels consells insulars, però tenim
pendent l’elaboració del decret. Ara tenim aquesta dificultat
política, administrativa i quasi jurídica, que efectivament,
l’Estatut els dóna les competències, però els serveis que han de
gestionar aquestes competències encara són no només a la
Conselleria d’Afers Socials, sinó a altres conselleries en mans
del Govern. I això només ho podem arreglar a través del Decret
de transferències.

Per tant, jo em mantenc amb les mateixes que he dit abans,
les residències i els centres de dia havien d’estar passats als
consells insulars. La Llei de dependència es gestionarà des dels
consells insulars, una vegada que el Decret de transferències
així ho estableixi. I de la Llei de dependència s’han d’aclarir
temes, si els equips de valoració han de ser dels consells o no
ho han de ser. Si la resolució la s’ha de quedar el Govern o el
consell. Si el que deim en el programa ha d’estar en els consells
o en els municipis. Si per exemple les ajudes econòmiques són
de caràcter (...) han d’estar en el Govern o han d’estar al
consell. Són molts encara els dubtes que hem d’establir. Però
jo mantenc, no he modificat cap cosa.

I la intenció que tenim de diferenciar allò que és la Llei de
dependència i allò que és afers socials és precisament una
intenció de clarificar el tema. Els dependents seran un colAlectiu
molt important dins els serveis socials, però els serveis socials
continuaran tenint una relativa importància i amb altres sectors
de població. I no podem mesclar la dependència amb allò que
és afers socials, són polítiques per a colAlectius diferents,
normatives diferents i serveis diferents. Per tant, tenim la
intenció de marcar aquestes diferències.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, sense que serveixi de
precedent, totalment d’acord amb vostè. És que vostè ens ha
donat la raó, vostè ha tengut 6 mesos de gestió de la Llei de
dependència i nosaltres vàrem tenir 1 mes, miri per on! És a
dir, vostè precisament el que m’està dient és que allò que fèiem
en el seu moment des del Govern de les Illes Balears estava ben
fet, teníem la mateixa problemàtica que té vostè ara. I què ha
canviat durant aquests mesos? Què ha canviat aquests mesos
que fa que abans estigués mal fet i per art de màgia ara estigui
ben fet. Ai, quina casualitat! Reconegui que com a mínim és
curiós que abans no fos necessari que gestionéssim
absolutament res i avui sigui imprescindible que es gestionen
totes aquestes qüestions.

Jo estic d’acord amb vostè, és necessari que es gestioni tot
això, és necessari. Però reconegui'm que abans també ho era,
just això. Només li estic dient que el mateix que està fent vostè
era positiu que es fes abans i més si encara em reconeix que
precisament la gestió de la dependència va arribar
efectivament, des del mes de gener quant a legislació, però
efectivament amb un barem fet com Déu mana a partir de finals

d’abril, just abans de les eleccions. Per tant, amb una capacitat
de reacció de l’anterior Govern bastant limitada, massa bé que
ens vàrem avançar amb una generació i creació de recursos que
avui per avui vostè ha heretat i en el seu moment va reconèixer
que efectivament, havia estat positiu, maldament no estigués
d’acord en altres coses, però en això sí que hi estava.

Miri, el Govern de les Illes Balears no ha gestionat cap
recurs sociosanitari, no ha gestionat una residència, no l’ha
gestionat, les ha tret a concurs conjuntament amb el consell
insular, amb una fórmula que fins i tot el Consell de Menorca
al final va acabar acceptant perquè va veure que havia estat
positiva a Mallorca. Els consorcis sociosanitaris que havia estat
fórmula precisament per buscar el suport per part dels consells
insulars amb el Govern i per coordinar les accions que es
portessin a terme entre el Govern i el consell, precisament
perquè les funcions estiguessin distribuïdes com pertoca,
conjuntament, perquè no sabíem com vendria la Llei de
dependència. Miri, no ens ho podíem inventar, no ho sabíem,
de fet vàrem estar d’acord en algunes coses i en altres no.
Abans de la creació de la Llei dependència no sabíem com
vendria la Llei de dependència. 

Me faci cas si li dic que no tenim cap butlla de vidre que
ens pogués dir com s’havia de crear aquesta llei i vàrem
adoptar una mesura molt senzilla. Primer, necessitam recursos
perquè després haurem de pagar una prestació o un servei, això
sí que ho teníem clar des de feia molt temps, o deia el llibre
blanc i per tant, això serà un dret i hem de generar recursos.
Dos, no ho pot fer el Govern, no té les competències, el Govern
ha de planificar. El consell insular, miri és que jo no sé a qui li
caurà la Llei de dependència, per què no ho feim
conjuntament? Sí, facem-ho conjuntament i què es va fer? Un
pecat desastrós i que va ser crear el consorci sociosanitari. És
un pecat que vostès des del seu partit i des de tots els partits
actualment en el Govern varen criticar profundament. Això és
el nostre pecat, intentar coordinar-nos amb els consells insulars,
tan és així que el Consell Insular de Menorca no va voler entrar
en aquesta fórmula i al final de legislatura hi va voler entrar,
precisament perquè va veure que era positiu i que Mallorca
s’havien pogut generar solucions que a Menorca no es va
possible per iniciativa expressa del Consell Insular de Menorca
i per manca de vista, si m’ho permet, a l’hora d’intentar buscar
la bona voluntat que tenia aquesta mesura. Resultat, pecaminós
també, uns recursos sociosanitaris que estan en marxa i que
vostè ha pogut heretar i un element de coordinació que eren els
consorcis sociosanitaris per poder generar tots aquests recursos.
Absolutament pecaminós. Més pecaminós encara si després ens
ve preparat de l’Estat, que havíem de justificar a través del
Govern de les Illes Balears. Es busca una fórmula, la fundació
per intentar gestionar algunes coses en concret que enteníem
que pertocava al Govern i això ha estat tot el pecat del Partit
Popular.

Miri, jo no li he dit que s’equivoca avui, s’equivoca en la
distribució de funcions, això ja li dic ara i li deman que per
favor posi ordre, l’ordre que vostè va dir que no havíem tengut
en el Govern anterior, no caigui en el mateix error, per favor ho
faci ara. Ara també li dic que reconegui que si ara està fent unes
funcions, reconegui que almanco estaven ben fetes abans quan
estàvem a la mateixa situació que vostè. Miri, li diré quina cosa
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ha canviat, només una, vostè abans estava a l’oposició i ara està
en el Govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

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

Em pensava que aquí venia el Govern a donar els comptes
i no escoltar la defensa de l’anterior govern, però veig que
vostè és molt efusiu i fantàstic en aquest tema. Jo insistesc, el
govern anterior assumia responsabilitats que no li pertocaven
per la Llei de serveis socials, la gestió de residències i centres
de dia i això no em cans de dir-li. Sr. Serra, vostès fan un
consorci de construcció i aquí no tenim cap problema. I en el
consorci de construcció, efectivament, hi són presents el
Govern i els consells. Però la fundació, que té la responsabilitat
de gestió de les residències, només hi és el Govern, els consells
no hi són. Els consells els hem incorporat nosaltres com a
patrons fa dos mesos, vostès no les varen posar. Vostès
construïen i després gestionaven i la gestió d’aquestes places
residencials i d’aquests centres de dia corresponia al consell, no
al Govern. Vostès varen crear una fundació allà on es
gestionaven les residències i els centres de dia que s’acabaven
de construir i no hi eren els consells, només hi havia el Govern
i no hi eren perquè vostès no volien que participés Menorca,
perquè era de signe contrari al Govern...

(Remor de veus)

Sí senyors! Idò no sé per quin motiu, perquè es varen botar
la llei. I per què no Mallorca i Eivissa?

(Continua la remor de veus)

Per què a la fundació no hi havia el Consell de Mallorca i
el Consell d’Eivissa, que eren els que havien de gestionar les
residències i centres de dia? Vostès no les varen incorporar.
Vostès varen assumir responsabilitats, pel motiu que fos, que
no els corresponia com a Govern. I nosaltres hem posat ordre
a això, hem incorporat els consells per a la fundació, els 4
consells. I quan el decret, efectivament, estigui elaborat i
estiguin passades totes les residències a la fundació, el tema de
la gestió residencial desapareixerà i quedarà per als temes
exclusivament interinsulars, per exemple el Centre Joan Crespí,
que és un tema interinsular i que la fundació va néixer per això
i després li varen assignar la gestió de les residències. Per tant,
nosaltres ens mantenim en les mateixes i no ho desmentim, el
Govern assumia responsabilitats que no li pertocaven, pels
motius polítics que fossin, no hi hem d’entrar, però ens
mantenim amb això.

I efectivament, ningú té cap butlla, però vostès quan fan el
consorci ho fan per gestionar el conveni Zaplana l’any 2004, la
Llei de dependència és de l’any 2007, no ho fan per gestionar
la Llei de dependència, ho fan per gestionar els 25 milions que

havia de posar el Govern pel conveni Zaplana, a través de
préstec bancari. Està bé que un Govern que s’endeuti pel tema
residencial, en això sempre tendran el nostre suport, altra cosa
és que s’hagin d’endeutar per temes més estranys. Però per
temes residencials no tendrà cap inconvenient. Però no és
veritat. 

Mantenc que les residències i centres de dia eren
competència dels consells i que vostès com a Govern assumien
i no els corresponia, pels motius polítics que fossin. (...) no n’hi
havia, efectivament, vostè va ser president de l’Institut, vostè
sap que el consell insular podia assumir aquesta responsabilitat.
De fet, la Bonanova és una macro-residència que segurament
gestionar això és prou difícil. Per tant, competència tècnica
tenia, segurament raons polítics que cada un podem sospitar, o
tenir hipòtesis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago.

7) Pregunta RGE núm. 2495/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rellevància de la Direcció General d'Atenció a la
Dependència.

Per formular la pregunta RGE núm. 2495, sobre la
rellevància de la Direcció General d’Atenció a la Dependència
intervé l’Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, per un temps de 10
minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Una vegada més, amb tota la seva
generositat i la d’aquesta mesa que ha fet possible les 5
preguntes que eren necessàries per aclarir aquesta qüestió tan
fonamental, la qüestió més important de la seva conselleria,
Sra. Santiago.

Miri, no em confongui els termes. Gestió de residències,
consorci sociosanitari i conveni Zaplana, efectivament estan
lligats, però per què? Ja es parlava d’una Llei de dependència
fa molta estona, quan es va començar a elaborar el llibre blanc,
vostè ho sap, es va signar el conveni Zaplana, precisament. Se
signa un conveni Zaplana perquè la comunitat autònoma de les
Illes Balears va ser capaç de buscar recursos i va buscar
recursos assistencials que farien falta en el futur, és tot el
paquet que hem fet. Evidentment, no dins la Llei de
dependència, però sí en previsió que s’implantaria un dret
subjectiu a les persones per poder accedir a un recurs, primera
qüestió.

Segona qüestió. Aquí neix el conveni Zaplana, aquí neix
efectivament un consorci i aquí neix un consorci que reuneix
els consells insulars i el Govern de les Illes Balears. En el cas
de Menorca, em falta la carta, no la duc avui, però el Consell de
Menorca va dir expressament que no volia un consorci, quan se
li va oferir al igual que a les altres illes. Mallorca va ser més
intelAligent, almanco en la part que em correspon, no tenc padrí
i ho he de dir jo i vàrem acceptar molt fàcilment i raonadament.
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Següent passa. Tots els paquets que ha fet la fundació són
dos. Un, Joan Crespí, és un recurs sociosanitari i és un recurs
interinsular. Això ja el justifica més que suficientment, com
vostè ha dit perquè estigui gestionat pel Govern de les Illes
Balears i per tant, no hi ha cap paquet en aquesta qüestió, hi ha
una implicació directe de l’àmbit sanitari, això és competència
exclusiva de la comunitat autònoma. No correspon per tant, la
participació dels consells insulars en principi en aquesta
qüestió. Per tant, no suposa cap trauma en aquest sentit.

Següent qüestió. És que la fundació no pretenia gestionar
recursos directament com podrien ser les residències, no. Miri
per favor quina fórmula es va adoptar per donar en concessió
administrativa aquestes qüestions i fer una cosa que era tan
pecaminosa també com fer un seguit de recursos relacionats
també amb l’àmbit sanitari com Alzheimer, Parkinson que
vostè s’ha carregat i altres qüestions. I miri també la Llei
14/2001, disposició addicional setena, allà on es parla de la
dotació de recursos per poder fer un seguit de... i que
tenguessin a veure amb el concert de places. 

Això és tot de paquet de coses que vostè ha de menester per
arribar a les següents conclusions. Primer, es crea un consorci
precisament per poder gestionar conjuntament amb els consells
de Mallorca, Menorca, Eivissa i en el futur supòs que
Formentera, els recursos que s’han de crear. Dos, poder estar
preparats per la Llei de dependència. Tres, poder assolir un
seguit d’equips de valoració nous que s’havien de fer que
encomanava l’Estat i que en el futur haurien d’estar compartits
també amb els consells insulars, amb les passes que vostè està
fent i que nosaltres hi estam totalment d’acord, però que abans
era un pecat i ara no ho és perquè hi ha un canvi de funcions en
qui està a un costat i qui està a l’altre. I quatre, reconegui'm
també, fent la pregunta precisament, que no és la millor
fórmula per atendre totes aquestes qüestions, muntar a més a
més d’aquesta difícil situació de per si, un desgavell important
a les funcions de la Direcció General de la Dependència i la
persona que du temes de cooperació al desenvolupament i que
avui per avui du el pes de la planificació dels serveis socials en
aquesta comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar-li la Sra. Santiago té la
paraula.

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

Jo no sé si això és una nova tècnica parlamentària
encadenar preguntes parlamentàries que li permet dues
rèpliques, no sé si això s’ho han inventant o ja està inventant...

(Remor de veus)

És vell? Jo com que som nova en aquest tema, una altra
vegada aniré més preparada. És que no sé exactament quina
pregunta m’ha fet, després de tota la defensa que ha fet vostè
del Govern del Partit Popular...

EL SR. SERRA I TORRES:

President, vol que la llegeixi? Considera crítica per a la
gestió de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració la tasca que porta a terme la Direcció General
d’Atenció a la Dependència?

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

Jo crec que ja li he contestat, em repetiria una vegada més.
Efectivament, nosaltres pensam que tot el volum de feina que
li hem encarregat a la Direcció General de Dependència que és
la implementació de la Llei de dependència, a més amb presses
que tenim perquè els consells necessiten i reclamen que aquesta
competència es faci d’una forma ràpida cap els consells i tenim
un temps limitat, es faci d’una forma ordenada i amb una
implementació unificada en els 4 consells.

Pensam que té suficient càrrega i ajuda extra, efectivament,
a través del delegat, perquè pensam que és una persona
preparada pel tema de la (...). Jo crec que duc més de mitja
hora contestat aquesta pregunta, vostè no hi està d’acord i no
ens hi posarem. Però jo estic convençuda que els resultats seran
òptims.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Ja per acabar. Supòs que de manera consensuada amb tots
els presents. Miri, jo crec que vostè no està donant la suficient
importància a la Direcció General de l’Atenció a la
Dependència. Pens que efectivament és una acció purament de
maquillatge, per fer veure que fan temes de dependència i ho
encomanen a altres persones. Pens que no està encertada en la
persona i que potser encerta en funcions, però no encerta en qui
encomana la feina.

Pens que el director general de l’Atenció a la Dependència
està totalment fermat per portar a terme aquesta activitat perquè
no té les funcions específiques que li fan possible aquesta
gestió. Pens que vostè no està encertant tampoc en la
distribució de qui planifica i qui gestiona els serveis. Pens que
vostè abans opinava una cosa, ara n’opina una altra. Això abans
era un pecat, ara no ho és i vostè té la possibilitat de tenir el
tancament del torn de paraula i supòs que ho argumentarà com
correspongui, però cregui'm quan li dic que no la podré creure
fins que vostè no posi ordre en aquest desgavell.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Santiago, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Jo ho repetiré, però crec que ja ho he dit suficientment i no
pens que sigui qüestió de repetir els arguments, no és una
qüestió de convenciment. Pensam, ja li ho he dit, que és un
moment de transició pel tema de l’Estatut d’Autonomia cap els
consells insulars i no creim que la figura del delegat tengui
suficients feines per ocupar una persona, amb un sou de
director general. Pensam que la persona que ocupa aquests dos
càrrecs, efectivament, està més que preparada per poder
assumir les dues responsabilitats. No s’ha de preocupar pel
tema de coordinació entre el director general de Dependència
i el tema del delegat de Cooperació perquè efectivament, estan
més que coordinats. 

A més a més, la planificació no és exclusiva de la
dependència, sinó que és exclusiva d’Afers Socials i el nostre
objectiu ha estat des del principi de la constitució de la
conselleria separar clarament les dues coses precisament per no
embullar, un tema és la dependència i un altre són tots els altres
colAlectius que tenen a veure amb els temes d’afers socials.
Cooperació és un tema transversal a tot el Govern, no és
exclusiu d’Afers Socials, però efectivament, per la sensibilitat
d’aquesta conselleria se li ha assignat, però no és exclusiu de
serveis socials, sinó que és transversal a tot el Govern.

Jo efectivament, pens que és un moment de transició i en
això estic d’acord amb vostè, possiblement d’aquí a un any es
reformarà tot aquest tema i tendrem una Direcció General de
Dependència que estarà minvada en les seves competències
perquè hauran passat en el consell. I tal vegada haurem de crear
una direcció de planificació i normativa important perquè la
planificació i normativa serà la competència més important que
tengui el Govern en temes d’afers socials. I tal vegada tendrem
una direcció que tengui un rang quasi..., políticament és igual,
però administrativament serà més important que la pròpia
Direcció de Dependència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Esperam que les respostes hagin
aclarit les preguntes.

8) Pregunta RGE núm. 2496/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa pilot Resolt.

Finalment passam a la pregunta RGE núm. 2496, sobre
programa pilot resolt. Intervé l’Hble. Sra. Catalina Soler i
Torres del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu
minuts. Sra. Soler té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera i membres del seu equip, bones tardes, jo faré un
canvi de terç radicalment. Bé, els conflictes entre persones de
vegades són inevitables, però de vegades es poden preveure, o
es poden gestionar d’una manera eficaç. No podem oblidar que

la forma d’afrontar conflictes dins el cor d’una comunitat el que
fa és condicionar les relacions socials i si donam la qualitat de
vida, depenent de les relacions socials que hi pugui haver, un
objectiu d’una bona política municipal i autonòmica ha de ser
ajudar als ciutadans, en les seves facultats personals que afecten
les relacions socials, si ells per damunt de tot ho desitgen. 

Per tant, jo vaig fer la pregunta del programa resolt, que és
un programa que s’anomena també justícia restaurativa i què
vol dir? Es tracta d’un espai allà on es poden resoldre conflictes
amb l’ajuda d’un mediador, sempre i quan l’implicat d’aquest
conflicte sigui un menor de 18 anys i no hi hagi delicte de sang.
Per tant, és un servei gratuït, el dóna el municipi, l’ajuntament,
en colAlaboració amb la Direcció General de Menors. És de
caràcter voluntari. El mediador, com he dit, és un tercer neutral,
garanteix tot el temps la confidencialitat de tot el procés. Per
damunt de tot és un espai constructiu, les pròpies parts
implicades han de voler aquest procés. Per tant, està orientat
més que res cap un futur perquè el menor que haurà comès el
delicte, s’intenta que la seva pena sigui de benefici cap a la
societat, o cap a la persona que li hagi pogut provocar el
delicte.

Per tant, cada cas, el mediador és la persona que intenta
cercar les eines més eficaces per poder resoldre el conflicte i
per poder donar solució a la víctima. Hi ha casos, fins el dia
d’avui s’han fet 11 casos. Se’n dóna part a la Fiscalia de
Menors, si ha anat bé la conciliació es fa un informe favorable,
si no ha anat bé es fa un informe desfavorable. Si és un menor
de 14 anys es fa un informe complementari. Fins avui, dels 11
casos prevists, se n’han resolt 7 favorablement, un no ha estat
favorable perquè la víctima no ha volgut accedir a aquesta
conciliació. Un altre no ha anat bé perquè la persona que el va
provocar, és a dir, el que va fer el delicte no hi ha volgut
participar perquè és una alAlota menor i després no es va voler
enfrontar-se al ciutadà o la ciutadana. Per tant, com experiència
ha estat molt positiva. 

Era un programa pilot que es va posar en marxa la passada
legislatura i es va fer en el municipi de Felanitx i com he dit,
gràcies a la conselleria, a la Direcció General de Menors, a
l’ajuntament perquè hi posa els educadors de carrers, vostès
també i la Fiscalia que tenia molt d’interès en intentar arreglar
aquests conflictes. Però fins a dia d’avui nosaltres hem fet una
valoració molt positiva, m’agradaria saber la valoració que fa
des de la seva conselleria i per damunt de tot, si té objectius de
futur. Si aquest programa que nosaltres hem posat en marxa
com a municipi, en el qual vostès hi colAlaboren, té un objectiu
de futur que es pugui potenciar i a més es pugui traslladar a
altres municipis. Això és el meu dubte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per contestar-li la pregunta té la paraula
la Sra. Santiago.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Efectivament, Sra. Soler, coincidim amb
vostè, és un programa molt positiu perquè permet que el menor
faci tot el que diu la justícia restaurativa i que l’objectiu
principal és ajudar el menor infractor perquè se’n doni compte,
que generi aquesta capacitat d’empatia que a vegades aquests
joves tenen danyades, perquè no són capaços de posar-se en el
lloc de l’altre. A més ho fan en el propi municipi, la qual cosa
és un enfrontament damunt la realitat per a ells molt més
propera.

Nosaltres pensam que és un dels programes, conjuntament
amb l’altre, que s’ha de promocionar perquè evita que sigui
quasi una mesura jurídica. Per tant, evita que el menor entri
dins tot un procés judicial que sempre pot ser més traumàtic.
Nosaltres ho valoram positivament, la direcció general ho
valora de forma positiva i pensam que dins aquesta legislatura
no només s’ha d’ampliar, sinó que a més seria desregular de
qualque forma, igual que el Programa Alter, que també és un
programa pilot, experimental, que està donant molts bons
resultats i que no hi ha cap normativa que l’empari. Just hi ha
una resolució de la Conselleria d’Educació que el reconeix com
a programa. Però pensam que ja té temps suficient l’Alter per
poder-lo justificar i pensam que aquest Programa Resolt, té
aquest nom, pot seguir aquest mateix camí.

Per tant, nosaltres valoram molt positivament aquesta
experiència i pensam que és implementable a altres municipis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica i per un temps de
cinc minuts té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Simplement moltes gràcies. Nosaltres pensam que
necessitaria una reglamentació, una regulació més jurídica. És
veritat que la Fiscalia i Menors hi colAlaboren, però clar, també
hi ha unes dedicacions perquè hi has de passar els informes, la
policia local i la Guàrdia Civil, però del municipi. Clar, si això
ha de ser més dins un àmbit autonòmic, ha d’anar més regulat
perquè serà a nivell de tota la Guàrdia Civil i de tota la policia.
Per tant, jo crec que sí que és bàsica una regulació, fins ara com
a pilot ha estat molt positiva. Per tant, agraïm que ho tenguin en
compte i que a més es pugui dur endavant. I ens brindam a
poder colAlaborar per la reglamentació d’aquest programa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Sra. Santiago, té la paraula.

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

Simplement agrair la colAlaboració i a més, pensam que el
municipi de Felanitx ha estat pioner en aquest sentit i podríem
fins i tot de parlar d’explicar aquesta experiència pilot a altres
municipis, per animar que aquesta experiència no només se
centri en un municipi, sinó a altres municipis diferenciats
tipològicament, perquè abans de fer-ho com un programa
tècnic, o una prestació tècnica per als altres municipis es pugui
dur endavant i tenir més informació i més capacitat de
valoració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. I no havent-hi més assumptes a
tractar, només queda agrair la presència de l’Hble. Sra.
Consellera i dels seus acompanyats.

S’aixeca la sessió.
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