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EL SR. PRESIDENT:

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

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, consistent
en el debat de les preguntes amb RGE núm. 227, 228, 230, 231,
232, 826 i 827/08.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració, Josefina Santiago i Rodríguez, acompanyada del
Sr. Antoni Ballester Munar, cap de secretaria de la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

1) Pregunta RGE núm. 2949/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a discriminació dels menorquins en
relació amb els viatges de l'IMSERSO.

2) Pregunta RGE núm. 227/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni Càtedra estudis violència de
gènere.

Atès que la pregunta RGE núm. 2949/07 ha estat retirada,
passaríem idò a formular la pregunta RGE núm. 227/08, sobre
conveni Càtedra estudis violència de gènere, on intervé l’Hble.
Sra. Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular,
autora d’aquesta, per un temps de deu minuts.

Sra. Llinàs, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, gràcies, Sr. President. Agrair a vostè i al
director general que l’acompanya la seva presència i al cap de
secretaria que l’acompanya.

A aquest grup parlamentari li agradaria saber, ja que vostès,
el Govern, va derogar la Fundació balear contra la violència de
gènere, una fundació que va crear l’antic govern a la darrera
legislatura, els patrons de la qual que la formaven estaven
conformats per distintes direccions generals que conformaven
el Govern, diferents consells insulars, ajuntaments, etcètera,
amb els objectius de prevenir la violència de gènere, a més de
sensibilitzar envers la violència de gènere i formar.

Una de les diferents actuacions que va dur a terme aquesta
fundació en els dos anys de vida que va tenir va ser la firma
d’un conveni amb la Universitat; tenia diferents actuacions, una
d’elles, a més de la formació, era la d’uns estudis d’investigació.

Aquest conveni, si mal no ho record, estava firmat per un valor
de 60.000 euros, que em corregeixi la consellera si és errònia la
quantitat, però bé, crec que això rai, crec que l’important al final
és si aquest govern pensa seguir endavant, a pesar que la
fundació ja no existeix, si pensa seguir endavant amb aquest
conveni; qui firmarà aquest conveni, amb quina quantitat serà
signat, etcètera.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera
Josefina Santiago, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, president. Efectivament, aquest govern va prendre
la decisió de derogar el tema de la Fundació de violència de
gènere pensant que l’Institut tenia capacitat suficient per poder
desenvolupar les funcions que havia de tenir aquesta fundació
i un dels aspectes o dels objectius que tenia la fundació era el
manteniment d’aquesta Càtedra de gènere que es va firmar el 29
de març del 2006. Era un conveni amb la UIB, el qual té una
vigència de dos anys; aquesta vigència ara és a punt de finalitzar
i la voluntat de la Conselleria d’Afers Socials, a través de
l’Institut de la Dona que serà el que signarà, l’entitat
administrativa que signarà aquest conveni amb la Universitat de
les Illes Balears, és firmar-lo aquest final de mes, principis del
mes d’abril; serà per un valor de 60.000 euros i tendrà unes
funcions semblants a les de l’antic conveni o del conveni que és
a punt de finalitzar. El tema de formació, el tema també de
cursos d’estiu per al tema de gènere, investigació i també tendrà
dos responsables: un per part de l’Institut i un per part de la
Universitat de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Llinàs, per un temps de rèplica
té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Si no ho he entès malament, Sra.
Consellera, antigament hi havia dues coses: per una banda,
l’Institut Balear de la Dona finançava a la Universitat estudis de
gènere, per fer la Universitat d’estiu, amb 39.000 euros, si no
vaig errada, aproximadament eren 39.000 euros l’any 2007,
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38.000 i busques, 39.000, això era una cosa. I per altra banda,
hi havia un conveni firmat amb la Universitat per part de la
fundació, per fer estudis d’investigació i formació a través de la
fundació, dues coses totalment diferents. Si no ho he entès jo
malament, vostè corregeixi'm si és així, Sra. Consellera; vostè
ara m’està dient que tot això, que a un muntant total haguessin
estat 89.000 euros, es fa tot u, firma, segueix liderant aquest
projecte l’Institut Balear de la Dona, es convertirà en 60.000
euros just i es perdrien o s’eliminarien aquests 39.000 euros...

No, m’estic equivocant, idò, no, no, ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Jo perdré el meu torn de rèplica, o sigui que no podré tornar
parlar. Però bé, m’agradaria que vostè m’ho explicàs
correctament, probablement jo no l’hagi entesa correctament,
perdré el meu torn, però bé, quedarà almenys constància damunt
acta, li pregaria que vostè m’expliqui com es diferencia un
conveni d’un altre, perquè entenc que fins ara han estat dos
programes totalment diferenciats; si això es converteix en un o
seguiran essent dos programes diferenciats: Universitat d’estiu
d’estudis de gènere i el conveni que hi havia per prevenir o per
investigar i formar en relació amb la violència de gènere.
Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Efectivament, es mantendran les dues finalitats: per una part,
l’escola d’estiu en què també colAlaborava la Universitat en
temes, i per una altra part el conveni, que el conveni,
efectivament, és formació i investigació. Però clar, vostès ho
feien des de dues entitats diferenciades, una que era l’Institut i
l’altra era la Fundació.

En aquest moment el que s’està negociant amb la
Universitat, la conveniència o no, perquè en el tema també de
l’escola d’estiu hi participaven altres entitats, de fer un sol
conveni i que seria la Càtedra. Si això, per raons de participació
d’altres entitats és una dificultat, es mantendrien diferenciades.
Si es pot conjuntament, pensam que es donaria més ressonància
al tema, des de la Càtedra donar-li també el tema de la violència
de gènere, l’escola d’estiu d’estudis de violència de gènere. I si
es fa mitjançant aquesta càtedra s’hi afegirien els 40.000 euros
que estan assignats per a l’escola d’estiu.

Això és un tema que en aquests moments s’està negociant,
el conveni, com li he dit abans, està en vigor fins a final de març
i per tant encara tenim un parell de dies.

La nostra intenció és fer un sol conveni, si no, si té
dificultats per la participació d’altres entitats es faria diferenciat.
Però el compromís per part de la conselleria és mantenir les
dues accions les quals consideram que són positives.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 228/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a anuncis sexistes publicats els dies 8 i 9
de gener del 2008.

Seguint amb l’ordre del dia, la pregunta RGE 228/08, sobre
anuncis sexistes publicats els dies 8 i 9 de gener del 2008,
intervé la Sra. Llinàs, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. L’eliminació dels estereotips
existents actualment encara entre dones i homes passa per una
feina a diferents nivells, etcètera, no? Pensam, aquest grup
parlamentari pensa que s’ha fet una tasca important, però
malgrat tot encara és necessari fer-ho, és una feina que passa per
la formació, per l’educació; que l’administració és la primera
que ha de donar exemple, hi ha una legislació, hi ha una Llei
d’igualtat, una llei que a vostès no els agrada, però que segueix,
que no l’anomenaré, però que segueix estant vigent, que s’ha
d’acomplir, encara que no els agradi.

Però bé, l’administració és la primera que ha de donar
exemple. Si l’administració ha de donar exemple, els poders
públics a tots els nivells i les entitats que estiguin participades
a poders públics, com siguin, per exemple, com és en aquest
cas, amb poders públics com pugui ser l’ens de Radiotelevisió
o empreses que estiguin contractades o subcontractades amb
l’ens de Radiotelevisió, doncs han de guardar les..., que no, que
aquesta desigualtat no existeixi entre homes i dones. I qui ha de
vetllar perquè això no passi, doncs ha de ser també la mateixa
administració, en aquest cas el paper de vetllador el té l’Institut
Balear de la Dona.

En concret, això varen ser uns anuncis que varen sortir
publicats a principi d’any i la pregunta és: quines passes va fer
l’Institut Balear de la Dona per veure, en aquests anuncis que
consideram aquest grup parlamentari que realment eren sexistes
en la seva publicació, en la seva demanda d’oferta d’ocupació,
quines passes va donar l’Institut Balear de la Dona amb
l’empresa que ho demandava per comprovar què va passar i
quin error hi havia o..., quines passes va donar, en definitiva?

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, vostè coneix, per la responsabilitat que va tenir fa uns
anys en aquest tema, que hi ha com a una espècia de protocol
establert quan es detecta un anunci sexista. Efectivament, estic
d’acord amb vostè que l’administració és la primera que ha de
donar exemple en els temes d’informació, publicitat i tractament
no sexista. L’habitual, el normal és que quan una persona, i
sobretot una diputat, com vostè, detecti un anunci d’aquest
tipus, ho posi en coneixement de l’Institut de la Dona i, a partir
d’aquí, s’estableix tot el protocol.
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El protocol, vostè que sap, és que, efectivament, aquest
anunci s’envia a l’Observatori de publicitat no sexista; l’Institut
de la Dona es posa en contacte amb l’empresa anunciadora
verbalment o per escrit, explicant on es detecta aquest tema
sexista. Creim que vostè es refereix a un tema on es demanaven
cuiners, i no cuineres, cosa d’aquest tipus. Per tant, quan es
detecta una cosa així, si no es denuncia per part d’una entitat,
una ciutadana o ciutadà o qualsevol, doncs es posa aquest
protocol i es deriva a l’Institut de la Dona que és qui de qualque
manera vetlla o coordina tot el tema de la publicitat no sexista.
Vull dir que si aquest anunci es va detectar, en el moment que
es va detectar es va posar en funcionament tot aquest procés que
s’ha iniciat en altres ocasions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Llinàs, té un torn de rèplica,
per cinc minuts.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquesta diputada sí
va cridar a l’Institut Balear de la Dona per telèfon, no ho vaig
fer per escrit, però sí que ho vaig fer oralment, dient vos heu
adonat que hi ha això.

Hi ha molts d’anuncis diàriament en els mitjans de
comunicació, sobretot a demandes d’ocupació, que són sexistes.
Per això, una de les actuacions que es duien abans, ni millor ni
pitjor, una més de les que hi havia era, precisament, controlar
aquestes demandes d’ocupació i remetre una carta per intentar
sensibilitzar i pegar un cop d’atenció i poc a poc anar fent en
l’ús del llenguatge no sexista per part de les empreses.

Però el que em pareix greu, el que em pareix que sí, que
nosaltres -nosaltres-, l’administració, sí que és obligatori que
l’administració ha de prendre consciència que no d’utilitzar o ha
de fer, almanco ha de tenir cura de no utilitzar el llenguatge
sexista a les ofertes de demanda d’ocupació, sigui
l’administració pública o siguin les empreses que facin feina a
qualque part o qualque àrea de l’administració pública, perquè
en són igualment responsables. I les empreses que facin feina
amb l’administració, doncs han de saber que elles en són
responsables i quan es fa un concurs o es fa el que sigui elles ho
han de saber. I IB3 ho ha de tenir en compte, l’ens de Ràdio i
Televisió IB3 ho ha de fer saber a les seves, igual que qualsevol
altre.

I bé, jo esper que qualque dia, quan l’Observatori de
publicitat no sexista existeixi a la nostra comunitat autònoma i
que estigui adscrit a l’Institut Balear de la Dona, com seria el
desig d’aquest grup parlamentari, doncs aquesta tasca estigui
més protocolAlitzada i no serà una cosa que surti de botador sinó
que crec que ajudarà que qualque dia no tan sols sigui
l’administració sinó que sigui la societat sencera que l’ús d’un
llenguatge no sexista sigui poc a poc no tan sols eliminat dels
mitjans de comunicació escrits, sinó també visuals i
audiovisuals. Bé, moltes gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. Sra. Consellera, per a un torn de
rèplica.

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

Gràcies, president. Dir-li que estam totalment d’acord amb
vostè i amb el que ha exposat. Efectivament, és una empresa de
tots que el llenguatge sexista vagi desapareixent de tots els texts
i especialment l’administració pública tengui una especial cura
en aquests temes.

Jo li puc garantir que cada vegada que es detecta un anunci
o un text que sigui ofensiu o sexista en relació amb les dones,
doncs es posa en funcionament el protocol que ja li he dit.
L’Institut de la Dona és el primer vetllador, però en qualsevol
cas està obert, i vostè ho sap, que qualsevol ciutadà en pugui fer
ús o pugui fer denúncia d’aquest protocol, i en aquests casos es
fa d’aquesta manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

4) Pregunta RGE núm. 230/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament de l'escoleta per a infants a
la seu de la Conselleria de Presidència (I).

5) Pregunta RGE núm. 231/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament de l'escoleta per a infants a
la seu de la Conselleria de Presidència (II).

6) Pregunta RGE núm. 232/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament de l'escoleta per a infants a
la seu de la Conselleria de Presidència (III).

Per formular la pregunta RGE 230/08, sobre tancament de
l’escoleta per a infants a la seu de la Conselleria de Presidència,
intervé la Sra. Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, autora d’aquesta, per un temps de deu
minuts.

Sra. Llinàs, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria demanar la retirada de les
preguntes 230, 231 i 232 de l’ordre del dia, jo no sé si això es fa
al començament o..., és que som novella.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no hi ha cap problema.
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7) Pregunta RGE núm. 826/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quina situació administrativa es troba la
subvenció bo d'infància 2008 (I).

8) Pregunta RGE núm. 827/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quina és la quantitat prevista per a la
subvenció bo d'infància 2008 (II).

Passaríem llavors a la pregunta RGE 826/08? Idò passaríem
a formular la pregunta RGE núm. 826/08, sobre quina situació
administrativa es troba la subvenció bo d’infància 2008, i
intervé la Sra. Llinàs, autora d’aquesta, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. A l’anterior legislatura es va posar en
marxa una prestació pública per a les famílies, siguin quines
siguin les condicions familiars, les diferents modalitats
familiars, per tal d’afavorir la conciliació de la vida personal i
la vida familiar, la vida personal i la vida laboral, mitjançant
una convocatòria anomenada o coneguda com a bo d’infància.

Compaginar la vida privada i la vida pública de les persones,
dels homes i de les dones, no ho obliden mai, no tan sols de les
dones, sinó dels homes i de les dones que fan feina, cada cop és
més difícil, i per tant aquesta grup parlamentari pensa que
l’administració és qui ha de facilitar, qui ha d’impulsar mesures
que ajudin a compaginar aquestes vides personals i laborals.

Aquesta ajuda, el bo d’infància, era una ajuda que anava
adreçada a famílies que tenguessin infants menors de tres anys;
que estiguessin matriculats a guarderies o escoletes privades o
públiques i que rebrien una mitjana, una mitjana no, que rebrien
300 euros anuals i en cas de famílies que tenguessin qualque
membre amb discapacitat aquesta quantitat seria de 400 euros,
o en cas de família nombrosa, que això, aquesta darrera mesura
va ser introduïda l’any passat com a millora d’aquesta
convocatòria.

Va ser una convocatòria que al llarg de la legislatura va anar
millorant amb les quantitats, va anar en augment, crec recordar
que vàrem començar amb 1 milió d’euros i vàrem acabar, l’any
2007, en 1.800.000, que em corregeixi la consellera. I la meva
pregunta és, bé, les ajuntam totes dues les preguntes, en quina
quantitat o en quina situació administració -ja no me’n record de
quina és la pregunta, però bé-, exacte, en quina situació
administrativa es troba la convocatòria d’enguany, Sra.
Consellera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Consellera pot contestar la pregunta.

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

Totes dues o una?

EL SR. PRESIDENT:

El que vostè s’estimi més, però si vol, millor tot en una, sí?
Idò, perfecte.

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

Efectivament, el conegut bo d'infància que es fa mitjançant
una ordre pública de subvenció, durant aquest any 2008 es
mantindrà.

En aquests moments s’està redactant l’ordre de
convocatòria. Intentam millorar una de les dificultats de gestió
de l’administració que hi va haver per a la concessió de les
ajudes i que va crear problemes a l’hora de poder diferenciar
entre el que era monoparental i no monoparental, que rebien una
quantia diferent. Perquè per justificar una no monoparental hi
havia problemes administratius, és a dir, no bastava sobretot el
llibre de família, i per tal d’evitar ja aquest problema quan
arribi, sinó que ja quedi establert a l’ordre de publicació com
s’ha de justificar, doncs estam en aquest procés de redacció.

El nostre objectiu és que, efectivament, dins el proper mes
surti l’ordre. Es manté amb els mateixos termes, vull dir, amb
les diferències, dirigida a tot el colAlectiu, a tota la població,
limitada una mica pels ingressos que puguin tenir les famílies i
amb els diferents tipus d’ajudes, entre 300 i 400 euros, depenent
de la tipologia familiar.

L’ajuda per a l’any passat era d’1.750.000 euros; es
distribuïa en tres direccions, o dues direccions i l’Institut de la
Dona i, efectivament, aquest tema es manté. Hem mantingut la
mateixa quantitat d’1.750.000 euros, no l’hem pujada, perquè
l’any passat d’aquesta quantia total varen sobrar 150.000 euros
que no es varen poder assignar perquè no hi havia suficients
solAlicituds.

Nosaltres, tot i que mantenim aquest projecte, pensam que
el tema central per poder fomentar de veritat una conciliació de
la vida familiar i laboral, que afecta no sols les dones sinó que
afecta la família, és la creació d’escoletes infantils. Per això
aquest govern aposta, sobretot, per al finançament de la creació
d’escoletes infantils.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per un temps de rèplica, la Sra.
Llinàs, si vol fer-ne ús, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Una cosa, entenc, sí, molt bé, això de
la dificultat en això de les famílies monoparentals,
perfectament, molt bé, Sra. Consellera; però, jo tal vegada no ho
hagi entès, però vostè no m’ha dit la quantitat amb la que sortirà
la convocatòria enguany, -sí, m’ho ha dit?
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

1.750.000.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Disculpi. 1.750.000, i estic molt contenta que apostin per la
creació d’escoletes infantils, molt contenta, el Grup
Parlamentari Popular ha apostat per a això des de fa molta
estona. Ara també vénen a les nostres, sobretot, bé, és igual.
No? És que són allà deçà, és igual, és que són diferents grups
parlamentaris, bé, és igual, ho deixarem anar.

Un consell, un consell sí que li voldria donar, un consell
perquè he entrat a la pàgina web del Govern, de la seva
conselleria, i sí que hi ha, de la seva conselleria hi ha programes
de 0-3 anys i atenció a 0-3 anys, bo d’infància, serveis i
escoletes a menors i a família i atenció a la dependència. Jo
entenc que hi ha coses que tal vegada són diferents, però si tal
vegada podria unificar criteri, en el sentit, jo entenc que una
cosa tal vegada siguin programes i tal vegada siguin
instalAlacions, com les tres guarderies que té, que trob que no
han de ser seves, que això ja fa molta estona que ho diem, tant
vostès com nosaltres, però és el que hi ha i és difícil que
qualque vegada es pugui trobar una solució, que tal vegada la
pugui trobar vostè, però bé, hi ha d’haver unitat de criteri. Una
cosa són menors i família i l’altra és dependència, jo crec que
l’organigrama que tenia anteriorment la conselleria tenia un
sentit, però amb l’organigrama que té actualment la conselleria
és un altre.

Jo en aquest sentit li pregaria, ah, no té res a veure amb això,
però bé, i res. Estic d’acord que la creació d’escoletes infantils
són necessàries, però també estic d’acord i crec que és necessari
que tal vegada es pugui plantejar el Govern la creació
d’escoletes a llocs allà on hi ha gran concentració de persones
que fan feina, com puguin ser polígons industrials, etcètera;
sobretot ara, cada vegada més, que volen crear, com era que ho
vaig sentir, llocs de feina allà on hi hagi més sis treballadors
amb un educador. Bé, ja veurem com pot acabar això, on pot
acabar això.

Però de totes maneres, moltes gràcies, Sra. Consellera, per
la seva presència i per les seves respostes, a vostè i al seu
secretari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. Per acabar, amb un torn de
contrarèplica, té la paraula la Sra. Consellera.

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

Efectivament, aquests 1.750.000 euros estan distribuïts a tres
direccions generals, una a la Direcció General d’Atenció a la
Dependència, que antigament era la direcció de serveis socials
i que tal vegada tengués més sentit; l’Institut Balear de la Dona,
que per a nosaltres no té cap sentit tampoc que es mantengui
allà, i la Direcció General de Menors i Família, que

possiblement sigui el lloc natural on aquesta gestió s’ha de
realitzar.

El compromís és perquè a l’any 2009, en què farem com a
una revisió de tot aquest tipus d’ajudes, s’unifiqui a la Direcció
de Família i Menors. En aquest moment la Direcció General
d’Atenció a la Dependència és que tenia l’estructura
administrativa més adient per donar una sortida ràpida i el
compromís, sens dubte, és en el 2009 ordenar aquest tipus,
perquè ni ha d’estar a la Direcció d’Atenció a la Dependència
ni ha d’estar a l’Institut Balear de la Dona. Però l’explicació és
aquesta, és per la capacitat de gestió que podia tenir en aquest
moment la Direcció de Dependència, per a no retardar ni la
publicació ni sobretot la resolució de les diferents solAlicituds.

En el tema de les escoletes, aquest govern sí aposta, no
només verbalment, sinó que aposta per un tema de creació
d’escoletes. El nostre model no és tant un model d’escoleta
laboral sinó un model territorial i comunitari, pensam que les
escoletes han d’estar en el territori. A Mallorca hi ha, i vostè ho
coneix, a les Illes Balears en general hi ha molta mobilitat
laboral, per tant fer escoletes laborals suposaria tenir identificat
el treball amb els temes d’escoleta. I el tema territorial pensam
que és molt més adequat, la gent no canvia tant de casa ni
canvia tant de territori ni de barri i, a més, té a veure amb tot el
sistema comunitari, des dels temes de serveis socials, serveis de
salut i el propi territori educatiu. I aquest és el model per al qual,
en principi, aquest govern ha apostat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui i no havent-hi més assumptes a tractar, només queda
agrair la presència de l’Hble. Sra. Consellera i del seu
acompanyant. I s’aixeca la sessió.
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