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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, Sr. President. Sandra Morell substitueix Carme Feliu.

1) Proposició no de llei RGE núm. 442/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del
conveni colAlectiu del tercer sector.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 442/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre aplicació del
conveni colAlectiu del tercer sector

Per defensar la proposició no de llei intervé, per part del
Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr. Serra, per un temps
de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Disculpin un segon..., les alAlèrgies
no perdonen ni en aquestes èpoques.

Bé, efectivament s’agrupen sota la denominació del tercer
sector totes aquelles organitzacions i entitats que sense afany de
lucre es diu que formen part de l’economia social -associacions,
fundacions, empreses d’inserció, cooperatives-, que treballen
en l’atenció i la inserció de totes aquelles persones que
presenten diferents formes de dependència o pateixen alguna
forma d’exclusió social al nostre país i també realitzen accions
solidàries fora de les nostres fronteres, ONG per al
desenvolupament, per exemple.

Els programes i les actuacions d’aquestes entitats van
dirigides als colAlectius de majors, discapacitats, infància,
família, dones, immigrants, refugiats i aïllats, malalts mentals
i malalts crònics, persones amb conductes addictives, reclusos
i exreclusos, persones amb dificultats d’inserció sociolaboral,
persones sense sostre i d’altres, així com a la població en
general per tal de sensibilitzar i potenciar valors solidaris i
crear espais d’inclusió social. 

Si bé és cert que moltes d’aquestes entitats, en els seus
inicis, varen néixer com a moviments bé confessionals o
d’autoajuda, o de voluntaris i de persones amb una especial
sensibilització social, i en gran majoria dels casos de forma
altruista i voluntària, avui per avui i amb el creixement del
nostre..., que ha tengut a tot l’Estat i a la nostra comunitat
autònoma en època de democràcia el benestar social, s’han
convertit, com ja està demostrat, en entitats molt
professionalitzades i amb capacitat d’assolir la gestió de
programes d’atenció personalitzada i de gestió d’equipaments
d’envergadura, en molts de casos a demanda de les mateixes
administracions, com és el cas habitual del Govern de les Illes
Balears o de la nostra comunitat autònoma, on podríem dir que
els sectors socials, la majoria de serveis, aquells que van

adreçats a aquests colAlectius amb majors dificultats socials,
estan establertes mitjançant..., estan ateses mitjançant el
desenvolupament de la xarxa social.

La majoria de serveis que presten aquestes entitats estan
recollits a la Llei de traspàs de competències en matèria de
serveis socials 14/2001, que a Mallorca es va fer efectiva a
l’inici de l’anterior legislatura, i d’altres el 2001, com el cas de
Menorca i Eivissa. Aquest fet constata dos fets rellevants i que
a més consider especialment importants: el primer d’ells, que
l’Administració ha impulsat una important xarxa social capaç
de donar resposta a aquelles necessitats de la societat amb el
suport públic de tal manera que es potenciï l’estructura (...)
social i la implicació de tots; també té un efecte, sense cap
dubte, de sensibilització en tot l’entorn. L’altra conclusió seria
que les entitats gestionen els serveis que són responsabilitat de
l’Administració, i per aquest motiu aquest els ha de donar
recursos adients per prestar serveis amb les màximes garanties
de qualitat i eficàcia a canvi d’una major qualificació
professional del tercer sector i dels seus equips humans. 

Dins aquest escenari hi veiem la importància que pren
aquest sector: el 5 de juny del 2007 va veure la llum el conveni
colAlectiu marc estatal d’acció i intervenció social anomenat
comunament el conveni colAlectiu del tercer sector, que va
regular la situació laboral dels perfils professionals que fan
feina en els serveis que intervenen en la societat. Crec que és
especialment rellevant, per tant, aquest fet, i també entenem
que, donat que aquests serveis que porten a terme aquestes
entitats primer de tot van adreçats als colAlectius més fràgils,
amb més dificultats de la nostra societat, però per altra banda
també són serveis que són responsabilitat de la mateixa
administració, és important que els efectes econòmics que
pugui tenir aquest conveni colAlectiu o altres millores, altres
necessitats que hi pugui haver dins els mateixos concerts de
places, o les subvencions que fan possible aquests serveis,
també siguin per tant contribuïts per part de l’Administració
amb el suport necessari.

En aquest cas el conveni colAlectiu del tercer sector té una
important implicació quant a una despesa, a una pujada de
costos de gestió de personal que en tot cas mai no hauria d’anar
en detriment del servei, mai no hauria d’anar en detriment
d’assegurar que la qualitat que s’ofereix tant en l’àmbit dels
menors, l’àmbit dels discapacitats, l’àmbit de l’exclusió social,
va en contra del servei. En aquest sentit proposam tres coses
molt específiques. La primera, que es faci un càlcul de la
repercussió econòmica derivada de l’aplicació del conveni
colAlectiu del tercer sector a les entitats colAlaboradores i
concertades del Govern de les Illes Balears i dels consells
insulars, posat que la majoria d’aquests serveis estan gestionats
avui per avui pels consells insulars, que executen competències
transferides a la Llei 14/2001, de 21 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social. 

El segon punt també molt específic és que es convoqui una
reunió específica amb tots els grups parlamentaris que
conformen la cambra balear per analitzar la informació sorgida
del càlcul, amb la intenció d’arribar a un consens sobre
l’aplicació de l’esmentat conveni colAlectiu. Entenem que
volem participar en l’aplicació d’aquest conveni colAlectiu,
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entre altres coses per fer possible el que deim moltes vegades
però que realment aplicam ben poc, que és essencialment que
els acords, les qüestions fonamentals de govern han de tenir el
màxim consens de totes les forces polítiques, i en aquest cas
ens posam a disposició dels partits que tenen responsabilitats
de suport al Govern per fer possible aquesta acció.

I tercer punt, i molt específic, també, que és que en el
termini d’un mes s’estableixin les quantitats i els procediments
de pagament a les entitats sense ànim de lucre i als consells
insulars de tal manera que hagin estat consensuades. 

D’aquesta manera entenem que aconseguim tres coses molt
importants: la primera d’elles, donar suport a les entitats i per
tant donar suport als usuaris que reben un servei de
l’Administració a través d’aquestes entitats, sense cap
mancança de servei i, per suposat, fent possible que les
quantitats que es fan arribat a aquestes entitats per donar
aquests serveis siguin suficients; la segona, que hi hagi el
màxim consens possible entre totes les forces polítiques, ens
posam a disposició dels partits que donen suport al Govern per
arribar a un acord d’aquestes característiques; i, tercera, que no
s’allargui eternament: a dia 1 de gener d’enguany ja és
d’aplicació aquest conveni i té efectes econòmics per a totes
aquestes entitats, a dia d’avui també podem constatar que no
ens consta que s’hagi arribat a cap acord fins ara per poder
donar suport a les entitats per reconèixer aquesta quantia que
grava cadascun dels serveis i que, per tant, impedeix que els
serveis estiguin dotats com correspon. També lamentam que no
s’hagi fet aquesta feina abans en previsió que a 1 de gener
d’enguany això ja tendria els seus efectes i per tant hauria
d’haver estat una de les primeres feines que sense cap dubte els
responsables de les diferents conselleries de serveis socials, tant
del Consell Insular de Mallorca, qüestió que no té a veure amb
aquesta cambra, concretament, però sí del Govern de les Illes
Balears, haurien d’haver atès des del primer dia que varen
arribar al Govern, una qüestió que sense cap dubte nosaltres
dúiem en cartera per tenir previst, una qüestió que havíem fins
i tot parlat amb els diferents colAlectius, fins i tot hi havia preus
possibles per augmentar els concerts de places, molt
específicament de l’àmbit de discapacitats i de menors, com ja
s’havia fet per part del Consell Insular de Mallorca, com ens
consta, fent una pujada que venia a ser pràcticament el doble
del que es cobrava per concert de places a l’àmbit de menors.

Per tant esperam o bé les propostes de la resta de partits per
atendre aquesta qüestió, o bé un suport a aquesta proposta, que
entenem que és justa, que és necessària i que fa possible que les
persones amb més necessitats de la nostra comunitat rebin el
suport adient per part de l’Administració. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En un torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Serra, en primer lloc nosaltres hem vist que en
aquesta proposició es tracten dos temes que crec que són
diferents: d’una banda es parla d’aquest conveni colAlectiu del
marc estatal d’acció i intervenció social i, d’altra banda, es
parla de l’ampliació i les modificacions de concerts de places,
que jo crec que estan ficats tal vegada d’una manera un poc
forçada perquè no crec que es corresponguin exactament un
tema i l’altre. En qualsevol cas és la proposició que hi ha i
sobre ella parlarem.

Dit això nosaltres volem destacar la importància que des del
nostre punt de vista té aquest primer conveni colAlectiu del
tercer sector perquè, d’una banda, reflecteix la importància que
té aquest sector dins la nostra societat, és ja diríem un d’aquests
pilars de l’estat del benestar, i a més de ser reflex d’aquesta
importància és una manera de posar ordre i sobretot de
reconèixer drets, perquè jo crec que un conveni colAlectiu per
a tots els treballadors és una cosa ben necessària i per tant
donam la benvinguda a aquest conveni de data de juny de l’any
passat.

En relació als punts que proposen, al primer punt en concret
vostè el que demana és un càlcul de la repercussió econòmica
derivada de l’aplicació d’aquest conveni, i a nosaltres ens
consta que aquest càlcul ja està fet; és a dir, s’està demanant,
com ha passat en altres ocasions, una cosa que ja està en marxa
i, de fet, bé, tenim unes quantitats que parlen d’1.800.000 euros
com a càlcul d’aquesta repercussió econòmica. Volem destacar,
així mateix, que ens resulta quasi una petita contradicció -direm
petita- aquesta referència a la Llei de transferències 14/2001, de
29 d’octubre, perquè, clar, bé, és veritat que al ple nosaltres no
hem discutit, perquè vostès no han volgut entrar en aquesta
discussió, sobre transferència de competències, però nosaltres
sí que vam d’alguna manera denunciar que aquesta llei de
transferència o d’atribució de competències als consells va ser
ignorada durant la passada legislatura, en concret pel que fa a
les competències de les residències. De fet, i com que no han
estat als plens, els puc recordar que passat demà, dia 1 de març,
i després de la constitució del consorci de gestió de recursos
sociosanitaris a l’illa d’Eivissa, el dia 1 de març es produirà
diríem la primera transferència de la competència de la
residència de Can Blai, transferència que mai no s’hauria
d’haver produït ara, sinó que havia d’estar transferida ja des de
fa temps, però vostès d’alguna manera no van voler fer-ho. Ja
sé que no és el tema de la proposició però sí que vull recordar-
ho, ja que és la primera vegada que vostès diríem que estan en
disposició de parlar o de sentir sobre aquest tema.

Per tant, i repeteixo, per anar al gra, en relació al primer
punt demana una cosa que ja el Govern ha fet i que, per tant, és
innecessària.

En relació al segon punt, quan parla d’una reunió específica
amb tots els grups parlamentaris, etc., etc., jo aquí distingiria
dues qüestions. D’una banda jo crec que no correspon als grups
parlamentaris ni al Parlament entrar en aquesta negociació de
convenis colAlectius; està bé donar suport, està bé encoratjar el
Govern perquè faci aquestes coses, però no s’ha d’oblidar que
la competència és del Govern i no dels grups que estem aquí.
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I d’altra banda vostè ha dit que no li consta que s’hagi produït
cap contacte amb el sector, i a nosaltres sí que ens consta que
s’han produït reunions amb les diferents entitats, amb sindicats,
i que fins i tot està prevista una trobada per tal d’arribar a un
consens en l’aplicació d’aquest conveni. Per tant, insisteixo, ni
és competència d’aquest parlament i, a més, ja s’estan donant
passes.

I en relació al tercer punt jo sento fer-me repetitiva, però
torno a dir allò mateix que he dit en altres ocasions: això de
marcar terminis, vostès que normalment solen parlar de fer
propostes en positiu i tal està molt bé, però resulta que els
terminis, i sobretot quan es plantegen diríem uns terminis curts,
en aquest cas és un mes, simplement jo crec que no hi ha en el
fons una bona intenció perquè si aquest mes passa i no s’ha
arribat a un consens simplement s’estarà donant lloc a la
possibilitat de denunciar un incompliment. Com he dit en altres
ocasions jo prefereixo que els terminis siguin fixats pels que
són els protagonistes d’aquestes negociacions, en aquest cas per
part del Govern, i jo estic segura, a més, que s’arribarà a un
consens i que l’aplicació d’aquest conveni serà satisfactòria per
a totes les parts.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
economia processal no volem ser reiteratius. Coincidim amb la
portaveu que ens ha precedit en l’ús de la paraula. Des del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina no podem donar suport
a aquesta proposició no de llei perquè, en el cas del primer
punt, el Govern, per la informació que ens ha facilitat, ja ha fet
aquest càlcul que es demana que faci, per tant és extemporani
des d’aquest punt de vista.

En relació al segon punt, per una banda s’han fet les
reunions amb els afectats i, per una altra banda, entenem que
efectivament la negociació de convenis colAlectius no correspon
fer-la al Parlament de les Illes Balears. I en tercer lloc, i per
acabar, el tercer punt, evidentment tampoc no compartim
aquesta necessitat de fixar un termini tan estret i que sigui de
difícil compliment; hem de donar al Govern un marge per dur
a terme el que s’està demanant a la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll. 

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot volem ressaltar la
importància d’establir acords positius amb allò que podem
anomenar tercer sector, sector no lucratiu, sector de voluntariat

o simplement societat civil. Per tant primer de tot cal aplaudir
la iniciativa del Govern que ja s’explicita a la mateixa
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Avui en dia no podem entendre cap tipus de gestió pública
sense la participació dels agents socials. És fonamental aquesta
participació de la ciutadania com a agent social per la pluralitat,
per la diversitat que aporta, per l’especialització dels membres
de les organitzacions, cada vegada més especialitzades, i
perquè permet arribar a totes les sensibilitats i a tots els indrets.
En aquest sentit és una actuació que s’ha de dur a terme quan
tenim una societat madura i lliure com és la nostra, que
participa dels processos socials, que assumeix responsabilitats
i que dóna resposta a les demandes socials, a les demandes de
la gent. Per tant es presenta com a fonamental que
l’Administració pública, el Govern balear en aquest cas, primer
creï un (...) amb el tercer sector promocionant i regulant la seva
activitat i, segon, que estableix acords a tres bandes, tant amb
les entitats socials implicades, com amb els sindicats, com la
mateixa administració és la tercera banda, que han de ser
cristalAlitzats amb el conveni que avui es proposa aquí o que
avui debatem aquí, aquest conveni colAlectiu amb el tercer
sector, tercer sector que en definitiva és representat o format
per entitats privades sense ànim de guany, amb certa capacitat
d’autocontrol i d’autoresponsabilitat i que responen a demandes
públiques.

En aquest sentit tenir en compte el tercer sector és tenir en
compte també els drets dels treballadors i de les treballadores
d’aquest sector -creim que això també és potenciar el tercer
sector, els drets de tots els implicats-, i aspiram que aquest
conveni sigui un bon conveni, un bon conveni colAlectiu amb un
alt contingut social i que sigui una eina important, una eina útil
i eficaç per a les mateixes entitats implicades.

Ja anant a la proposició no de llei en concret, el primer
punt, quan parla del càlcul, bé, ja s’ha comentat, el càlcul està
efectuat i puja a un total d’1.800.000 euros. En el segon punt
reiterar que sí que ens consta que s’han establert contactes amb
les entitats socials implicades i amb els sindicats, i creim que
necessitam és un bon acord i és un acord amb fonament i un
procés tranquil, per la qual cosa evidentment és un acord que
s’ha de fer amb la màxima celeritat possible, però no creim que
l’establiment d’un mes com a termini per arribar als acords
sigui el més indicat en aquest aspecte.

Per tant, pel que s’ha comentat rebutjarem aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Popular? Per un temps de cinc minuts té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, també, per la intervenció de
tots els grups, que..., bé, en definitiva presenten el seu punt de
vista, però crec que obviant qüestions que consider
fonamentals, ja dic, amb una proposta excepcionalment
positiva amb una voluntat que tots ens sumem des del
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Parlament de les Illes Balears al suport a les diferents
associacions. 

Si és competència o no d’aquest parlament, mirau, jo crec
que és competència d’aquest parlament de les Illes Balear tot
allò que afecta el Govern de les Illes Balears, i tot el que sigui
demanar al Govern de les Illes Balears que actuï en un sentit o
l’altre. Per descomptat crec que renunciar que el Govern de les
Illes Balears pugui tenir res a dir en el suport al tercer sector
em pareix una qüestió com a mínim curta de mires, com a
mínim. A partir d’aquí puc interpretar manca de voluntat que
el Partit Popular no pugui parlar d’ics qüestions, però arribarà
un punt que no podrem parlar de res, perquè just cada cosa que
surt es diu que no correspon a aquest parlament, i especialment
i curiosament quan la proposta ve del Partit Popular, la qual
cosa no deixa de ser poc encoratjador, els ho puc assegurar, per
presentar noves propostes, però en fi, anirem a l’argumentació
de qüestions molt concretes.

Primer, modificació de concerts de places, si correspon o no
correspon a aquesta qüestió. Resposta: sí. Home, el tercer
sector es relaciona amb l’Administració a través de tres
sistemes, els record per a aquells que no ho sàpiguen: primer,
concerts de places; segon, subvencions; tercer, convenis. Són
els tres sistemes econòmics que té l’Administració establerts
amb el tercer sector per fer funcionar serveis públics, i com que
són serveis públics han de rebre el corresponent suport per part
de l’Administració. En aquest cas, si hi ha una repercussió
econòmica respecte a un dels capítols del concert de places que
és el tema de personal, és lògic que aquesta qüestió es revisi, i
no és cap barbaritat que es consensuï en el Parlament. Cosa
diferent és que el Parlament participi de la negociació del
conveni colAlectiu; és que el conveni colAlectiu ja està publicat
des de l’any passat, ja està publicat, no hem de negociar el
conveni colAlectiu, això són dues qüestions diferents, no
confundamos chichas con merinas, diuen en castellà. En aquest
cas el que estic dient és que negociem, que parlem, que
promoguem quin és el tipus de suport que volem donar a les
associacions des del Govern, i que el Parlament insti el Govern
a donar aquest tipus de suport. No és altra qüestió que aquesta.

Per tant sí que té a veure, el concert de places sí que té a
veure, per tant, amb la Llei de traspàs de competències de
serveis socials perquè la disposició addicional setena diu que
el Govern dotarà els concerts de places als consells insulars.
Em preocupa molt que aquesta negociació la facin en solitari
els consells insulars perquè jo ho he patit, i que no rebi el
corresponent suport per part de l’Administració autonòmica,
que és la que és responsable d’aquests concerts de places i del
conjunt de convenis i de la corresponent dotació d’aquests
convenis.

Perdó, però la meva alAlèrgia no m’abandona. Següent
qüestió: repercussió econòmica, es parla d’una quantitat
d’1.800.000 euros i aquí es tanca. No, a veure, siguem seriosos,
no és només tancar una quantia global, es tracta de veure a
quins colAlectius, de quina manera afecta a cadascun dels
serveis que correspon, fins i tot de manera diferent; jo els pos
un exemple: en el cas de menors el cost de personal a un centre
de 50 places són 32,71 euros; això passarà a més d’11 euros
més a partir d’enguany, però quan dic a partir d’enguany és a
partir d’1 de gener d’enguany. Vostès em diuen que això és una

feina que ja està feta; fantàstic, si ho han calculat els don
l’enhorabona i m’agradaria conèixer el detall d’aquest càlcul
per poder dir la nostra i poder fer la nostra feina de control, fer
la nostra feina d’oposició, que no és altra que intentar esbrinar
si el funcionament del Govern és el correcte, i que se’ns negui
aquesta qüestió ens pareix com a mínim un poc -ja dic- curta de
mires. El que estic dient és que no està pagat. 

Jo estat bo, no he dit “calculem i negociem aquesta qüestió
i vegem com podem impulsar el tercer sector”, no he vengut
aquí a pegar castanyes ni a dir “és que no s’ha pagat i s’hauria
de pagar des d’1 de gener”, que també ho hagués pogut dir i
hagués pogut demanar una certa antelació i que des del mes de
novembre això hagués estat negociat perquè, miri, vostè com
a mínim tardarà dos mesos a instrumentar un pagament des de
qualsevol de les administracions insulars o autonòmiques. Per
tant el que estava dient és, u, negociem aquesta qüestió per
donar el màxim suport possible a l’Administració, avaluem els
preus de les qüestions específiques i certifiquem si aquest
1.800.000 és adequat.

Següent qüestió: com s’aplica?, qui paga? Paga
l’Administració autonòmica?, paga conjuntament
l’Administració insular?, s’instrumenta a través de convenis?,
s’instrumenta a través de concerts?, s’instrumenta a través de
què?, perquè això s’ha de saber. Què es paga realment i quins
perfils professionals i de quina manera? S’està pagant una
major quantia d’hores de persones que s’incorporen, per tant
places fixes dins les entitats?, o s’està pagant una precarietat
laboral, un increment de precarietat laboral dins aquest sector?
També ens interessa, i el com s’aplica és un tema que vostès
han deixat totalment a part. Entenc que tenen una altra
oportunitat per després parlar d’aquesta qüestió en el futur
tantes vegades com vulguin, però sense cap dubte els agrairia
que no fossin curts de mires en aquesta qüestió. Per tant ens
preocupa l’aplicació, i constatam que és un fet que pot ser..., jo
no dic que no hi hagi hagut contactes amb les entitats; la meva
pregunta és: hi ha acord que el 1.800.000 basten?, primera
qüestió. Segona qüestió: hi ha acord en com s’ha d’aplicar?, és
que, això, no ho sabem, i avui per avui em consta que les
entitats tampoc no ho saben.

I el que sí és mesclar chichas con merinas és parlar del
tema de residència aquí enmig, entre altres qüestions perquè va
per un sistema diferent. Les noves residències, com vostè sap,
són de concessió administrativa; no entraré en aquesta qüestió.
I segon tema, són empreses privades, queden totalment fora
d’aquí. Jo entenc que a vostè li interessa parlar de certes
qüestions, que no n’han pogut parlar en el Parlament de les
Illes Balears idò per un manca, crec, que d’habilitat política,
crec, a més a més d’un partit, i sobretot de voler retreure coses
del passat sense atendre qüestions del futur, i la qüestió del
futur és que avui per avui tenim un conjunt de residències que
no tendríem d’altra manera i que els municipis que no varen
cedir el terreny que ho havia de fer possible avui estan pitjor
que aquells que el varen cedir; tenen un recurs aquells que
varen cedir el terreny i no tenen un recurs aquell que no varen
cedir el terreny. Tenen una resposta a les necessitats de les
persones majors allà on hi ha una residència, no hi ha una
resposta allà on no hi ha una residència. I el conjunt de la
nostra societat, el conjunt de la nostra comunitat té avui per
avui un miler de places més de les que tenia que vostès, en
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altres èpoques, no varen ser capaços de fer. No crec que sigui
el debat d’avui, el que estic dient és que si em deia que no
mesclàs, Sra. Suárez, li deman que vostè tampoc no mescli,
perquè crec que ha sortit del botador, en aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha d’anar acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí. Just el darrer minut per acabar de concloure. Miri, jo
avui he vengut a parlar de suport a les entitats del tercer sector,
i he volgut mirar la millor manera de fer-ho. Me’n vaig amb la
tristesa, malament em quedi una altra PNL, que la faré, em
qued amb la tristesa de no poder arribar a parlar amb vostès de
qüestions tan importants com la de com donar resposta a
aquestes entitats. Deleguen vostès aquesta gestió en el Govern
de les Illes Balears, que li correspon, però no sé si vostès a dia
d’avui executen una clara deixadesa de les seves funcions sense
interessar-se per aquesta qüestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Llavors, després de la seva intervenció,
passarem a votar la Proposició no de llei RGE núm. 442/08.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
amb 7 vots a favor i 9 vots en contra.

Gràcies, senyors diputats.

2) Proposició no de llei RGE núm. 443/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
millora d'infraestructures i de finançament de residències
de majors municipals i d'entitats sense ànim de lucre.

Tot seguit passam al segon punt i darrer de l’ordre del dia
d’avui, consistent en la proposició no de llei RGE núm. 443/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre suport a la
millora d’infraestructures i de finançament de residències de
majors municipals i d’entitats sense ànim de lucre.

Per defensar la proposició no de llei amb RGE núm. 443/08
intervé per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Serra per
un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En aquesta ocasió, en la qual esper
el seu beneplàcit, la seva comprensió i la seva aportació, no hi
ha cap proposta que presenta el Partit Popular i almenys aquest
diputat que no busqui la manera d’arribar a acords amb vostès;
sempre queda l’opció de presentar propostes alternatives i fins
i tot transaccions que facin possible arribar a acords, i a això
precisament estic obert. També en la qüestió que tractarem a
continuació.

La Llei de dependència ha obert una important expectativa
a tots els colAlectius socials i als usuaris que ara tenen el dret de
rebre un servei o una prestació per atendre la seva situació. Un
colAlectiu quantitativament rellevant i amb una especial
incidència a l’activitat familiar és precisament la gent major; no
he de dir que la piràmide de població s’inverteix i que per tant
el sector de la gent major cada dia serà més important, i ja ho
és actualment amb més de 140.000 persones a la nostra
comunitat autònoma. 

Donat aquest fet, el govern de l’anterior legislatura va posar
en marxa una important xarxa de residències i centres de dia
conjuntament amb els consells insulars per donar resposta a les
necessitats de la població i per poder atendre d’una manera
eficaç aquest colAlectiu, un conjunt de residències que avui per
avui estan..., se’ls ha donat continuïtat per part del Govern de
les Illes Balears, amb bon encert, pens, i amb el reconeixement
que era una bona mesura, tot i que les consideracions lògiques
de qualsevol equip de govern hem de dir que ho haguéssim fet
d’una altra manera. El canvi de signe polític en el govern no va
fer possible donar continuïtat a un conjunt d’accions que
estaven iniciades però no materialitzades. Entre aquestes es
trobava la voluntat de traspassar les competències de serveis
socials als ajuntaments, fent possible una millora de
finançament de les institucions precisament més properes als
ciutadans. 

En aquesta mateixa línia i en un moment de major dotació
d’infraestructures socials consideram que és necessari posar
damunt la taula sistemes que no penalitzin els que varen fer
l’esforç de crear aquestes mateixes infraestructures, quan la
comunitat autònoma ni els consells insulars impulsaren aquest
tipus d’actuacions. També la iniciativa privada sense ànim de
lucre va fer una passa endavant a l’hora de posar solucions
damunt la taula, que ara no es veuen compensades amb un
major suport per part de l’administració autonòmica ni insular.
Són els ajuntaments les entitats que varen posar damunt la
taula..., varen fer un esforç per crear les infraestructures de
residència que avui per avui tenen els diferents municipis.

Així, avui hi ha diversos ajuntaments, congregacions
religioses i altres entitats socials que sostenen amb els seus
propis recursos allò que és competència clara de
l’administració autonòmica i insular. És més, mitjançant la Llei
de dependència és la seva obligació. D’aquesta manera hi ha un
total de 526 places de residències que tenen el perillo de
convertir-se en serveis de segons divisió si no reben el suport
per part de les administracions competents. Aquesta és la
situació per exemple de Felanitx, Residència Sant Salvador, 52
places. Muro, Residència de persones majors, 41 places.
Pollença, Residència Sant Domingo, 37 places. Llucmajor,
Residència municipal, 47 places. Porreres, Residència de
persones majors, 31 places. I un llarg etcètera que arriba fins a
16 centres, sense els quals la problemàtica d’atenció a les
persones dependents encara seria més greu.

Consideram adient que per tant, s’adoptin mesures com les
que avui proposa el Partit Popular i que van essencialment en
dues línies. Una, establir alguna via de finançament per a
infraestructures, de tal manera que es pugui assegurar que totes
compleixen amb el Decret 123/2001, de 19 d’octubre, algunes
d’aquestes residències, maldament tenguin una qualitat crec
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que demostrada per part de tots els serveis d’inspecció quant a
les persones, és veritat que hi ha certes infraestructures que són
millorables. Possiblement aquestes millores no es podrien
portar a terme sense el suport de l’administració. Per tant,
consideram que és important i rellevant que tenguem en compte
aquest punt.

Segon aspecte. Arribar a un acord amb els ajuntaments i
entitats sense ànim de lucre per concert de les seves places.
Unes places que avui per avui cada vegada són més
insostenibles per a uns ajuntaments més ofegats econòmicament
i amb més dificultats. Ser proper al ciutadà té un avantatge clar,
poder arribar al ciutadà, poder donar un servei evidentment més
adequat, més personalitzat. Però té certes dificultats i són que
els ajuntaments es veuen en la necessitat d’anar suplint aquelles
deficiències que no compleixen altres administracions i això fa
que la seva càrrega de gestió s’incrementi i els seus recursos de
vegades no vagin en aquest mateix sentit.

Podríem posar molts d’exemples, podríem posar l’exemple
de places gestionades en un sentit públic, com pugui ser la de
Llucmajor, Pollença, tenen un increment de cost permanent i
que suposen aquesta càrrega. També és veritat que són
residències que es varen crear en el seu moment amb un
número de places reduïda i per tant, la gestió d’aquestes
residències és molt complicada, però el desmantellament
d’aquestes residències faria que 526 persones no tenguessin un
servei que recauria damunt l’administració autonòmica i
insular. Pens que la Llei de dependència, la seva aplicació, la
qual ha de ser màxima a la nostra comunitat autònoma, pens
que no estam en aquesta línia avui per avui, però crec que hi
hem de caminar, ha de fer possible que qui té avui per avui la
responsabilitat de gestionar aquestes places, la responsabilitat
de donar suport a les persones majors, aquesta especial
dificultat i dins els graus de dependència prevists, rebin aquest
suport. El rebin també els ajuntaments, cercant la manera que
puguin dedicar els doblers a allò que realment els pertoca i no
a allò que entenem que és complementari de la seva acció i que
correspon a competències autonòmiques i insulars.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posició per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Serra, una correcció en positiu, són churras y merinas el tipus
d’ovelles. Després també dir-li que jo esper que no se’n vagi
trist d’aquesta comissió, si se’n va trist perquè no li aprovam
unes proposicions, està bé; però jo també li dic que pot estar
tranquil i content perquè realment s’està fent molta feina i es fa
bé. Per tant, si la tristesa és (...), el meu condol, però jo
l’animaria i encoratjaria a continuar presentant proposicions.

Bé, centrant-nos ja en la segona proposició. Comentar tres
qüestions prèvies un poc en relació a l’exposició de motius. Jo
tal vegada no ho he sentit, però el fet de començar aquesta
proposició esmentant el contingut i les obligacions que deriven

de l’aprovació de la Llei de dependència, jo crec que exigiria
d’alguna manera una explicació de la bondat d’aquesta Llei de
dependència, cosa que jo crec que fins que ha començat la
legislatura no he sentit en aquesta cambra, tal vegada ho varen
fer l’any passat i jo no hi era i per això no ho he sentit. Per tant,
jo crec que és bo que es digui en seu parlamentària que la Llei
de dependència ha estat una llei important, una llei que jo crec
que vostès no li varen donar tot el suport que s’esperava.

En segon lloc quan parla de recursos socials necessaris,
noves places de residència. Jo he fet en més d’una ocasió, en
debats que vostès no han sentit, una referència que jo reconec
la important labor, la important feina que va fer el Partit
Popular durant la legislatura passada en matèria de residències,
iniciar projectes de construcció de residències, jo crec que s’ha
de reconèixer. Però jo crec que va ser un monocultiu, és a dir,
la política de serveis socials es va concentrar exclusivament en
crear residències i una cosa que nosaltres demanam i que a més
aquest Govern està fent, és justament diversificar les polítiques
de dependència. Això també jo crec que s’ha de destacar. 

I una tercera qüestió en relació a l’exposició de motius i en
la que coincidesc absolutament amb vostè i ha sortit també a la
proposició anterior i és que aquesta proposició és un
reconeixement explícit a la contribució fonamental de les
entitats sense ànim de lucre que treballen en aquest sector. En
aquest sentit jo m’afegesc també a aquest reconeixement.

Passant ja al contingut de la proposició. Jo crec que aquí hi
ha una qüestió de base i és, com vostè ha explicat, tots aquests
serveis estan dividits entre diferents entitats, hi ha competències
municipals, hi ha competències de consells i ara mateix el que
està fent el Govern és ordenar tot això. De tal manera que ens
trobam amb residències que no tenen autoritzacions, altres no
estan legalitzades, altres són residències molt petites que tenen
una supervivència complicada i s’ha de plantejar si podran
sobreviure com a tals o hauran de tenir uns altres serveis,
etcètera. Davant tot això, aquest panorama tan divers i
complex, el que està fent el Govern és justament contactar amb
ajuntaments d’una banda, consells d’una altra i diferents
entitats per justament posar ordre. A partir d’aquí ja es veurà i
una vegada que es tingui clar un mapa de serveis i de recursos
socials, ja es veurà què li correspondrà a cadascú i quina serà
l’aportació que farà el Govern a cadascuna d’aquestes entitats,
serveis municipals, etcètera. 

Per tant, jo aquí li he de demanar, ja sé que segurament no
li deixaran content ni satisfet. Jo aquí demanaria que es deixi
treballar el Govern perquè està fent aquesta feina. Realment
està explorant com està tot el mapa de serveis socials i una
vegada que això es faci, una vegada que es tengui clar això, el
Govern estic segura, no tindrà cap problema en obrir línies de
subvenció, en donar les línies de concerts necessaris amb les
diferents entitats per dur a terme l’objectiu més important del
Govern i que és donar satisfacció i cobrir els serveis socials que
demanen els ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup parlamentari no donarà suport a aquesta proposició no de
llei. Compartim amb el Partit Popular la preocupació per una
situació real de determinades places i determinades residències
que evidentment són mereixedores, en el nostre parer, de la
colAlaboració, del conveni i de l’ajuda per part de les
institucions supramunicipals, sobretot consells i Govern de les
Illes Balears. 

En aquest sentit entenem que hi ha una enorme casuística
diferent, una multiplicitat de situacions i que no es pot treure
una línia de subvencions perquè no pot acollir totes les
situacions existents en aquesta realitat diversa que tenim en
aquest moment. Des d’aquest punt de vista entenem que no
podem donar suport al text presentat pel Partit Popular.

I també entenem en relació al segon punt, s’està demanant
l’ajuda, la cobertura del 100% per a residències que tenen
persones vàlides. Per tant, aquest concert pot suposar de
manera indirecta treure usuaris. Des d’aquest punt de vista
també ens preocuparia aprovar aquest segon punt i per tant,
entenem que tot i que s’ha de donar suport i a aquest grup
parlamentari li consta que el Govern de les Illes Balears està en
sintonia amb aquesta preocupació i per tant, hi està fent feina,
ha contactat, ha tengut reunions i converses amb consells i
ajuntaments per posar fil a l’agulla i arreglar aquesta situació
que, reiteram, ens preocupa i compartim aquest punt de vista
amb el Partit Popular. Tot i això, no li podem donar suport per
les raons exposades a la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens alegram molt que el portaveu
del Grup Parlamentari Popular reconegui les bondats d’aquesta
llei i dels seus continguts i terminis, perquè és notori que el
Partit Popular va posar molts de problemes quan es va aprovar
aquesta llei. Va posar moltes pegues al tema de l’aprovació del
barem aplicable i de fet, ens vàrem trobar que quan el nou
Govern va entrar, el Partit Popular pràcticament no havia fet
res sobre aquesta matèria. 

Per tant, consideram dins el respecte parlamentari, com no
pot ser d’altra manera, que aquestes presentacions de
proposicions no de llei, com si el Grup Popular fos el gran
defensor de les persones dependents. Consideram que es poden
titllar d’oportunisme, dins l’evident respecte al portaveu del
Partit Popular i evidentment a tots els seus membres. Per això,

ja dic, sorprèn la presentació d’aquest tipus de proposició no de
llei, quan a més i si em permet un poc el parèntesi, per al Partit
Popular tal i com va quedar clar en el debat que vàrem veure fa
un parell de dies entre el Sr. Zapatero i el Sr. Rajoy, per al
Partit Popular la política social es limita a parlar d’immigració
i en uns termes molt concrets, limitats i relacionant un poc la
immigració amb les bandes organitzades i demés. Llavors, ens
sorprèn que el Partit Popular presenti aquests tipus de
proposicions no de llei.

Podem parlar també que l’actitud del Partit Popular és d’un
alt nivell de demagògia, més que res perquè es demanen coses
que ja estan cobertes per la Llei de dependència i és un tema
que s’està resolent per les vies corresponents i per les
administracions corresponents. En conseqüència, com es pot
imaginar el portaveu del Grup Popular anunciam el nostre vot
negatiu en relació a aquesta proposició no de llei.

I passant als punts concrets d’aquesta proposició. En relació
al primer punt, hem de dir que hi ha multitud de situacions
sobre les infraestructures que impossibilitat que es faci una
línia de subvenció genèrica, com demana el seu primer punt. I
evidentment és així perquè quasi s’hauria de fer una específica
subvenció per a cada situació, especialment en el cas de les
residències que solen ser de poques places. Així, fent una petita
distribució, podem dir que algunes d’aquestes residències no
tenen autorització com a residències, altres no tenen permís
d’obertura. Per unes seria necessària una subvenció per
legalitzar-les. A d’altres s’haurien de fer obres per poder tenir
l’autorització d’obertura. I a altres hi manquen altres permisos
administratius. Algunes és impossible mantenir-les com a
residències per a assistits, per l’elevat cost que suposa
residències tan petites. És a dir, s’hauria de fer tot un procés
d’homologació. 

De fet, el que està fent el Govern és contactar amb els
municipis i entitats per poder aprofitar les infraestructures
municipals i adaptar-les progressivament a les noves
necessitats, amb la conformitat dels consells i els ajuntaments.
Cada infraestructura tindrà les solucions adients, es mirarà cas
per cas. Algunes es mantindran com a residències de vàlids,
d’altres es transformaran en centres de dia i centres nocturns i
d’altres rebran subvencions per plaça-dia, via atenció a la
dependència. És a dir, ja s’està treballant en això. En
conseqüència en aquest punt no tenim altra cosa a dir més que
no podem votar-hi a favor per les raons exposades.

En relació al segon punt també votarem en contra, ja que les
residències municipals i les anomenades sense ànim de lucre
tenen residents que són persones vàlides. És a dir, no tendran
reconegut el grau i nivell per considerar que són dependents.
Per tant, un concert que suposi el 100% del concert de places,
via Llei de dependència, suposaria treure usuaris. Per altra
banda, la conselleria ja s’ha posat en contacte amb els
ajuntaments per anunciar la voluntat de publicar una línia de
concertació per a places de centre de dia per a dependents, amb
el nombre que vulgui cada municipi. Amb les residències es
farà el mateix, una vegada s’hagin resolt els problemes que
s’han apuntat anteriorment. És a dir, els temes de permisos
d’obertura, etcètera. En definitiva, que es faci un procés
d’homologació.
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Per totes les raons exposades, anunciam el nostre vot en
contra. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Per fer ús de la paraula el Sr. Serra té
un torn de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Crec que això no és el debat d’avui,
el debat d’avui essencialment era veure si volem donar aquest
tipus de suport, no és altra qüestió i que després es miri la
manera oportuna de fer-ho. Si s’està fent, no entenc com no
poden dir que sí. És com el cas de la PNL, deia que un mes de
termini era massa poc, però no estava fet, ni un mes ni una
setmana, vol dir que demà podria estar fet. Per tant, no entenc
la por a acceptar una proposició no de llei del Partit Popular.
No entenc per què. A no ser que sigui un costum arrelat als
partits que donen suport al Govern de dir que no a tot allò que
vengui del Partit Popular.

Anem per feina. Primera qüestió, que s’està fent feina. Crec
que si s’està fent feina podrien recollir una proposta específica
que aprovéssim tots, jo estaria disposat, no tendria cap
problema i pens que seria el més adequat. L’altra qüestió, la
Llei de dependència. La Llei de dependència, hem de començar
a aclarir la cosa, l’any 2004 tots els partits polítics en el
Congrés dels Diputats sortiren del Congrés dels Diputats amb
el compromís de posar en marxa una Llei de dependència, en
aquell moment no se li deia dependència, una llei que donés
suport a les persones dependents per ampliar la societat del
benestar del nostre país. Tots els partits polítics. Qui va
guanyar les eleccions? El Partit Socialista, quina casualitat, el
Partit Socialista estava en el Govern quan s’aprova aquesta llei.
El Partit Popular ha posat pegues? A veure, una cosa és posar
pegues i l’altra és fer propostes. Com he pogut constatar abans
tot allò que són propostes del Partit Popular, o no toca, és
antipatriota o està malament. Per tant, jo crec que el problema
està a l’altre costat, les propostes del Partit Popular
s’interpreten com a pegues, posar barreres perquè les coses
funcionin. No, és posar una proposta de solució a cadascuna de
les qüestions.

El tema dels barems. Miri, aquest tema deixava fora les
persones amb discapacitat. Quina casualitat que això es va
recollir i avui per avui la Llei de dependència, gràcies a aquella
proposta del Partit Popular està millor, és una llei millor a la
que ja ens vàrem veure en cor per poder donar-li suport. El
nostre vot a la Llei de dependència va ser favorable. Una altra
cosa és l’aplicació. Jo no sé estimats companys del Partit
Socialista si saben quin dia ens va arribar la definició de les
persones dependents que teníem a la nostra comunitat, sap quin
dia? Dia 2 de juny, no farà falta que li recordi que el mes de
maig varen ser les eleccions, no sé si li ho he de recordar. Al
febrer ens va arribar la quantitat de persones dependents i
vàrem dotar amb 26 milions d’euros per aplicar la Llei de
dependència. Vàrem complir el 100% de les 4.055 persones
reconegudes amb nivell 3, grau 1 i 2. 

Per tant, era una plena aplicació del 100% de la Llei de
dependència, amb la previsió 3 anys abans de tenir les

infraestructures en camí per poder atendre la Llei de
dependència. Si no haguéssim fet les infraestructures de
residència, avui haurien de començar la seva feina construint
aquestes residències. Miri, tenen les residències i varen trobar
els recursos el 2007 per poder atendre aquesta situació. No així
el 2008, li record, el grau 3, nivell 1 i 2, grau 2, nivell 2 que en
aquesta comunitat no està dotat. En aquesta comunitat
autònoma ens falten molts de milions d’euros per poder arribar
al 100% del que seria l’aplicació de la Llei de dependència.

Per tant, avui per avui tenen dos problemes, no s’estan
valorant les persones com correspon i per tant, retardam la seva
incorporació. I número 2, no tenim els doblers suficients per
poder pagar les prestacions o serveis. Si a això hi afegim que
propostes com aquestes no poden anar endavant perquè s’està
examinant... Tenim una situació encara més greu, les persones
de les diferents residències no estan sent ateses amb altra cosa
que no sigui l’esforç d’aquells que ho feren en el seu moment
i que són els municipis i les entitats sense ànim de lucre. Podem
dir de paraula que des d’aquest Parlament que donam tot el
nostre suport a les entitats sense ànim de lucre, però miri, hi ha
una cosa més que dir-ho, s’ha de fer i la proposta d’avui era per
fer-ho, no per dir-ho. Em consta que en la seva resposta, amb
aquesta negativa no tenen cap intenció de fer res més enllà que
seguir planificant i pensant. La qual cosa em pareix fantàstic,
però no crec que es correspongui amb la realitat. 

Com fer-ho? Ho ha dit vostè, Sra. Torres, a través del
concert de places, a través d’un preu-plaça. Les solucions estan
inventades, curiosament si recorren als estudis que tenia
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca trobaran
aquest estudi ja fet i trobaran que hi ha unes actes d’inspecció
de cada un dels centres amb un conjunt de deficiències. Fins i
tot trobaran un conveni fet amb l’entitat Lares, la que té el 90%
de les places sense ànim de lucre i que el Partit Socialista va
tirar enrera i va anulAlar, carregant-se l’opció que les
residències sense ànim de lucre poguessin dotar-se de millores
d’infraestructures per complir la legislació, a través de la
inspecció que es va fer els anteriors anys. Això està pactat,
estava fet i estava en marxa. Per què es va tirar enrera? No ho
sabem i ens preocupa. Venim al Parlament i feim la proposta
d’una feina que ja estava feta i se’ns diu que ja està fet.

Següent qüestió, mapa de serveis, em pareix fantàstic. Una
altra qüestió, Pla sociosanitari, ja està fet, quan vostès diuen
que hi estan fent feina, això estava fet la legislatura anterior, hi
havia una part feta molt important. Vostès ho volen revisar, em
pareix lícit, però no retardin i no retardin una qüestió com
aquesta. A mi em fa molt de mal quan diuen, si em permeten,
coses no ajustades a la realitat, com que s’haurien de fer fora
persones. Això és una barbaritat! És una pedrada de nassos, si
em permeten l’expressió. És una pedrada introduir la Llei de
dependència com un element per pagar les places s’ha de fer
fora gent. No, una cosa és la valoració de dependència que es
pugui tenir per entrar una persona a les residències i l’altra és
el concert de places que pugui arribar a l’administració d’una
residència perquè funcioni. Són dues coses diferents. Una cosa
és com es financiï aquest conveni amb les places, ja sigui de
dependència o no i una altra cosa és si els recursos a través de
Llei de dependència o a través d’un conveni. 
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Li posaré uns números perquè vegi la transcendència d’un
acord d’aquestes característiques. En el pitjor dels casos, en cas
d’una pensió mitjana de 467 euros, en cas d’una aportació per
tant, del 75% que és el màxim que permet la legislació de
350,25 euros, en cas d’una ajuda de l’Estat mínima de 450
euros, que fos un grau 2, nivell 2, que són 450 euros i un preu-
plaça màxim de 2.300 euros, que és una persona
extraordinàriament dependent, si totes aquests places... Just un
segon President. Si totes aquestes places, totes, fossin amb
aquestes característiques, el pitjor escenari seria una subvenció
de 778.000 euros per a tota Mallorca i en el cas d’Eivissa i
Formentera estaria al voltant dels 30.000 euros. Miri quina
barbaritat, estam parlant de quatre duros. En cas, passem a
l’altre extrem, que les pensions mitjanes fossin de 576 euros,
que és la màxima, per tant, una aportació de 432 euros, un
nivell 3, grau 2 de dependència, per tant, 811 euros de
subvenció per part de l’Estat per a persones dependents i un
preu-plaça de 1.700 que és molt més raonable, estam parlant
d’una subvenció de 239.000 euros. Miri quina barbaritat!
Estam parlant d’unes quantitats que crec que són més que
assumibles per part del Govern de les Illes Balears, sobretot si
presumeixen d’un augment tan important com hem tengut de
recursos per a les persones dependents.

Miri, a mi em sap greu sobretot que venguin en aquest
Parlament sense cap proposta alternativa. Em sap greu que
venguin en aquest Parlament a debatre les coses just per dir que
no. I em sap greu que les propostes del Partit Popular sempre
tenguin un no per resposta, quan les entitats i els usuaris avui
per avui no tenen aquesta resposta i encara ho estan patint.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
443/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

7 vots a favor; 9 vots en contra. En conseqüència queda
rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 443/08.

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