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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc, demanam si es produeixen
substitucions.

EL SR. VICENS I MIR:

Bartomeu Vicens per Josep Melià.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi per Miquel Àngel Coll.

LA SRA PALAU I COSTA:

Catalina Palau per Carmen Castro.

1) Proposició no de llei RGE núm. 440/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la llista d'espera
o de valoració de la dependència.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 490/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d’espera o de valoració de la dependència. Per defensar la
proposició no de llei intervé, per part del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que
presenta avui el Grup Popular essencialment vol fer possible el
compliment d’un dret. Com vostès saben, des de la publicació
de la Llei anomenada de dependència o d’autonomia personal
i promoció de la dependència, els ciutadans de l’Estat espanyol
tenen el dret de rebre una atenció determinada en funció del seu
grau de dependència per part de l’Estat, les comunitats
autònomes i els ajuntaments. S’ha de dir que avui en dia aquest
dret no s'aplica al cent per cent en allò que fa referència als
ciutadans de les Illes Balears. 

Per què aquest dret no s’està exercint en aquest moment?
Mirin, hi ha una limitació fonamental que és la llista d’espera.
Tenim 10.000 expedients, avui per avui, de persones que han
solAlicitat ser valorades per part de la comunitat autònoma quant
a la seva dependència, d’aquestes, una part important, aquelles
que estarien valorades amb el grau 3, nivells1 i 2, i amb el grau
2, nivell 2, tendrien el dret subjectiu de rebre una atenció
específica o bé una prestació.

S’ha de dir, per tant, que aquestes persones que estan
esperant en aquestes llistes d’espera, rebre aquesta atenció i que
se’ls determini la seva situació de dependència, no l’estan
rebent, entre altres coses possiblement perquè no hi ha hagut la
suficient estructuració de servei, avui per avui, per fer possible
aquesta atenció. Per altra banda, pot ser també perquè no hi
hagut, avui per avui, la relació entre atenció primària, els que
tenen les competències de la gestió dels serveis socials que són
els consells insulars, i la comunitat autònoma perquè les porti a
terme. En tercer lloc, potser, avui no ho tenim perquè

l’estructura que estava ideada, que estava pensada, que s’estava
aplicant per part d’aquells que varen iniciar la gestió de la Llei
de dependència, o sigui per tant el Partit Popular, no ha estat
respectada, la qual cosa no vull qüestionar directament, però sí
que podem constatar, avui per avui, que l’alternativa ha estat
una desatenció a un volum important de persones que estan
solAlicitant aquest dret que tenen a dia d’avui.

Quines poden ser les conseqüències? Primer de tot, la
fonamental és que aquestes persones no estan rebent l’atenció,
aquestes persones tenen un dret i -torn a repetir- no l’estan
rebent. Segona qüestió, aquestes persones poden arribar a fer els
corresponents recursos a la comunitat autònoma per reclamar
aquest dret per altres vies, que crec que no és la part desitjable.
Tercera, podem trobar-nos en definitiva que aquestes persones
han de seguir recorrent a una xarxa fins avui existent, que són
les xarxes d’associacions, d’entitats que donen servei, i que, per
altra banda, reben també suport per part de l’administració, però
que a dia d’avui també, desgraciadament, aquest suport no és
tan puntual com pertoca i així podem recordar importants
retards en la concessió dels concerts de places a l’àmbit de les
residències, però també a l’àmbit de les persones amb
discapacitat.

En definitiva, l’escenari que tenim avui és que tenim una
legislació a l’àmbit de la dependència que dóna un dret a les
persones, s’hi dificulta l’accés per un element que és la llista
d’espera; dos, no existeix la necessària coordinació entre els
diferents estaments públics perquè això sigui possible, la
iniciativa correspon com a ens planificador de la dependència
en general dels serveis socials a la comunitat autònoma, pensam
que no s’està exercint; tres, avui s’haurien d’estar oferint
prestacions, s’haurien d’estar oferint serveis a grau 3, nivell 1 i
2, i a més de 6.000 persones en total, si incloem també el grau
2, nivell 2, i no s’està fent.

A causa de tot aquest escenari, el Partit Popular presenta la
següent iniciativa que té tres punts que estic convençut que, a
part de ser constructius, seran de l’interès de totes les persones
presents avui a aquesta cambra.

El primer punt és portar a terme la dotació de personal i
d’infraestructures necessàries per aconseguir la llista d’espera
zero en valoració de dependència. Vull dir també que aquest
punt, necessàriament, encara que no vengui expressat en aquests
termes en aquest punt, ha d’incloure la coordinació també
necessària entre les diferents administracions que estan incloses
en l’atenció a la dependència, molt especialment els ajuntaments
als quals s’ha de compensar -crec i n’estic convençut- per una
càrrega extra de feina que estan assumint i que assumiran més
al futur. 

Segon punt, portar a terme la dotació de les partides
econòmiques de personal i d’infraestructures necessàries per
aconseguir la llista d’espera zero amb la percepció d’uns
recursos o prestacions per part de les persones dependents
valorades i amb una resolució positiva envers la percepció
d’aquest suport per part de l’administració. No podem seguir
tenint aquestes 10.000 persones esperant una solució. Si ja era
escassa la previsió que feia l’Estat d’aquelles 4.055 persones de
grau 3, nivells 1 i 2, i d’aquelles poc més de 2.000 de grau 2,
nivell 2, s'hi afegeix que hi ha persones que possiblement no
estan incloses en aquella previsió, que també l’han de menester
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i en tot cas, tenim dos problemes: un, de recursos pel que fa
referència a recursos que rebem de l’Estat, si no valoram
aquestes persones, no ho sabrem; i dos -ja dic i és el més greu
de tot- que aquestes persones tenen un dret i no està sent atès
per part de les administracions públiques corresponents.

Tercer punt, fer possible la llista d’espera zero en els termes
esmentats en el termini de tres mesos des de l’aprovació de la
present proposició no de llei. Per què un termini de tres mesos?
Primer de tot, perquè ens pareix un termini raonable en què és
possible atendre fins i tot un volum de 2.000 expedients, m’he
permès la llibertat de fer un petit càlcul en què tenint en compte
aquests tres perfils professionals que hi fan feina -treballadors
socials, administratius i metges-, tenint en compte que la xarxa
d’atenció primària dels serveis de salut fa, facilita gran part
d’aquesta informació i que, per tant, crec que és una xarxa
important que pot absorbir aquesta feina, es tracta de
concentrar-nos en dos perfils professionals: el de treballadors
socials i el d’ administratius, que amb deu expedients per dia
per part dels administratius i cinc expedients per dia per part del
treballadors socials, estam parlant que en un termini de seixanta
dies serien capaços d’assolir 10.000 expedients, que és més del
realment necessari perquè d’aquests 10.000 expedients que hi
ha avui de solAlicituds, segur que n’hi ha molts que tenen
defectes de forma que és necessari que siguin revisats. 

En tot cas, però, 10.000 expedients que serien capaços de ser
atesos en el termini de seixanta dies, i dic seixanta dies que són
vint dies al mes, laborables, per tant, tres mesos de feina,
intensa, això sí, però que consideram que és necessari perquè les
persones puguin gaudir del seu dret que no és altra cosa, però
amb l’impuls de tots, i quan dic l’impuls de tots, estic dient
d’aquells als quals correspon directament per tenir-ne la
responsabilitat de gestió a l’administració, a l’àmbit autonòmic,
a l’àmbit insular, a l’àmbit local, però també, sense cap dubte,
amb l’impuls que siguem capaços de donar tots i cada un dels
que estam presents a aquesta cambra, les diferents formacions
polítiques amb una proposta, amb una qüestió que estic
convençut que no té resposta possible, que no té... Crec que cap
de nosaltres pot no desitjar l’atenció immediata a cada una de
les persones que ho estan esperant, que tenen aquest dret i que
desitgen, per tant, solucionar la seva situació a través dels
mitjans que estan establerts avui de diferent manera a través
dels diferents serveis, però sense cap dubte, amb una resposta
efectiva per part de tots.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Serra, és clar que aquesta proposició per al nostre grup és
d’interès, no dubti que així l’hem rebuda i l’hem estudiada, com
fem sempre amb totes les proposicions que es presenten a
aquesta comissió.

Llegint la proposició, tenim una coincidència bàsica amb
allò que vostès plantegen, que és reconèixer les bondats de la
Llei de dependència en el sentit que, efectivament, aquesta llei
el que fa és reconèixer un dret, que aquest dret consisteix que hi
ha un compromís de l’administració per donar una prestació o
uns serveis a les persones que estan en unes determinades
condicions i també estam d’acord que l’important és que s’ha de
dur a terme amb eficàcia tant el procés de valoració de la
dependència com el reconeixement del servei que correspon a
l’administració. Per tant, fins aquí una coincidència bàsica i és
reconèixer el valor que té aquesta Llei de dependència.

Així mateix tenim una discrepància, jo diria que
significativa, més que bàsica, significativa. És la valoració o el
diagnòstic que vostè fa del moment en què ens trobam. Vostè
defineix la situació en la qual estam com una situació de
preocupació, una situació preocupant i en la seva exposició ha
afegit a més altres matisos com que hi ha desatenció cap a les
persones dependents o que hi ha una notable descoordinació
entre institucions. Nosaltres no podem estar d’acord amb aquest
diagnòstic de la situació, sí que consideram i som conscients
que tot és millorable i segurament que vostè compartiria amb
nosaltres que, realment, desenvolupar, dur a terme tot el que
suposa la Llei de dependència és una cosa que no es fa en un
període de temps curt, sinó que necessita molt de temps. Això
pel que fa a l’exposició de motius.

Passam ja a les propostes concretes, la veritat és que hi
hauria quasi una raó de base per rebutjar aquesta proposició i és
que, en certa manera, quan vostè està demanant aquesta llista
d’espera zero a partir de tres mesos de l’aprovació d’aquesta
proposició no de llei, crec que està ignorant les condicions
bàsiques que imposa la llei, en el sentit que entre que es demana
la solAlicitud de valoració i es dur a terme aquesta valoració han
de passar tres mesos i que entre la valoració i la prestació ha de
passar també un termini de temps perquè es puguin dur a terme
això que es diu el pla individualitzat d’atenció. Ja sé que vostè
podria, diríem, reformular la proposició i podria fins i tot
explicar que aquests terminis són salvables, però el que passa és
que en el fons nosaltres pensam que aquesta proposició tendria
sentit si estiguéssim en una situació en què la Conselleria
d’Afers Socials estigués en una posició d’inactivitat o de
negligència pel que fa a les seves responsabilitats. Nosaltres
pensam que estam en la situació absolutament contrària, és a
dir, nosaltres pensam que la conselleria està treballant bé, que
ha assumit d’una manera molt seriosa el desenvolupament
d’aquesta llei i que hi ha resultats concrets. 

Nosaltres pensam i només enumeraré molt per sobre algunes
actuacions concretes que du a terme aquesta conselleria, sí que
volem assenyalar per exemple que sí s’han dut a terme
actuacions per augmentar el personal i les infraestructures
necessàries perquè es pugui complir aquesta llei. Vostè sap
també perfectament que s’han modificat els estatuts de la
Fundació d’Atenció a la Dependència, que s’hi han incorporat
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tècnics, que s’ha treballat amb l’ib-salut, que s’han fet
determinades actuacions per poder començar els pagaments de
places concertades, que s’han fet cursos d’acreditació, etc. Això
té uns resultats concrets que són que hi ha milers de persones
que ja han estat valorades i també uns quants milers de persones
que ja reben prestació d’algun tipus. 

Per tant i resumint, nosaltres pensam que aquesta proposició
no està justificada. Nosaltres no la podem votar, el que sí feim
des d’aquí és encoratjar la conselleria perquè continuï amb la
política que està fent que, des del nostre punt de vista, des del
punt de vista del nostre grup, és una política encertada i que, a
més, s’ha començat i s’està duent a terme amb una gran
empenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, he
de dir des del principi que el Grup Unió Mallorquina està
conforme amb el fons i amb els principis bàsics d’aquesta
proposició no de llei, però també he de dir des del principi, i no
deixar-ho pel final, que votarem en contra per una sèrie de raons
que, breument, exposaré.

Tenim constància que el Govern està treballant en el sentit
que es demana a la proposició no de llei, que s’estan posant els
recursos possibles, evidentment no es poden donar al Govern,
a qualsevol govern, terminis tan curs per a coses tan concretes;
s’han incorporat als consells insulars nous tècnics, han tengut
actuacions que creim que són satisfactòries com, per exemple,
realitzar cursos a les diferents illes per acreditar professionals
que vulguin fer feina en aquest sector, en aquesta matèria. Les
dades que coneixem amb vuit mesos han fet més de 5.200
valoracions, per tant, és una feina bastant satisfactòria. El que
creim que també és molt important és que s’ha signat un
protocol amb l’Administració central que permetrà invertir-hi
recursos, 52 milions d’euros durant quatre anys, la qual cosa
significa que, si s’ha fet un camí, el camí que queda per
endavant pot ser, encara, millor.

Per tot això el nostre grup, tot i que comparteix el fons de la
proposició no de llei, hi votarà en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies. Senyores i senyors diputats, estam d’acord amb la
valoració que es fa, implícita, en aquesta proposició no de llei
del Partit Popular sobre la importància de la Llei de
dependència. Nosaltres pensam que aquesta llei va ser una fita
essencial en el procés de l’extensió de l’estat del benestar i de
la creació de nous drets per als ciutadans.

La Llei de la dependència en aquest sentit va ser una fita
essencial en el balanç de la legislatura estatal passada i és una
de les coses que dóna un caire positiu a la valoració global que
es pugui fer des d’un de vista progressista. Nosaltres pensam
que l’aprovació de la Llei de dependència és un motiu de
satisfacció per a tots els progressistes. Ara bé, les coses no es
fan en un dia i, sobretot, no es fan en un dia en casos com aquest
en què hi ha una distància tan grossa entre l’estat actual de les
coses, la situació actual i l’objectiu ambiciós que es marca des
de la mateixa llei.

L’ideal de la llista d’espera zero, lògicament el compartim
perquè no podem deixar de compartir-lo, tal com ha dit el
portaveu proposant que ningú no pot deixar de compartir-lo,
però el compartim bàsicament com a tal, com a ideal, no?
També, per posar un exemple, compartiríem l’ideal que hi
hagués llista d’espera zero en el cas de les llistes d’espera
quirúrgiques, que aquest és un dret reconegut des de fa molt
més temps, però és un dret que cap govern a part de la disputa
que hi pugui haver en un moment determinat sobre mesos, més
mesos o menys mesos, amb un govern o amb un altre, cap
govern no ha aconseguit una llista d’espera zero en la qüestió
quirúrgica.

D’altra banda és una proposició no de llei que no s’acaba de
veure molt bé què significa. Jo crec que l’objectiu que ens
hauríem de marcar és aconseguir uns terminis que són els que
marca la llei de tres mesos des que hi ha una solAlicitud fins que
es du a terme la valoració i sis mesos fins que s’elabora per a
cada usuari un programa individual d’acció. Aquests són els
terminis màxims, lògicament si és possible s’haurien de reduir,
però l’ideal és aquest. I aquest sí que és l’objectiu i aquest sí que
l’afirmam. Ara, a aquell al qual que no donarem suport és per
aconseguir que el Parlament insti el Govern per dur a terme
aquest objectiu en tres mesos i no li ho donarem per una sèrie de
motius, perquè és una llei de nova creació, en la qual hi ha una
disparitat molt grossa entre l’estat actual de les coses i allà on
volem arribar, i tres mesos és un termini que difícilment es pot
aconseguir,  ni tan sols es pot aconseguir amb el ritme de feina
molt important -com ja han dit els portaveus anteriors- que està
duent el Govern actual. 

Sobre aquest tema no m’estendré perquè els anteriors
portaveus ja ho han dit, però és evident, és notori i, a més, és
allò que els números canten, en aquest cas la feina que s’està
fent, hi ha més tècnics capacitats, hi ha més recursos, s’han
creat òrgans, hi ha recursos posats a la disposició d’aquesta
tasca i tot això du a resultats constants i sonants com és el cas
que es facin més de 600 valoracions cada mes i que també, en
el cas dels programes individuals d’atenció, ja se n’hagin fet
prop de 2.000 fins ara.
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Tot això suposa un gran esforç i crec que la PNL que hauria
d’aprovar aquest parlament no és la d’instar el Govern als sis
mesos per arribar als terminis ideals, sinó la de felicitar el
Govern per tota la feina que està fent, tampoc no proposarem
aquesta transacció, però nosaltres pensam que la proposta que
reflectiria el que nosaltres sentim seria la de felicitar el Govern
per tot allò que està fent.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull dir que segons
veim a l’exposició de motius i a la intervenció del portaveu del
Grup Popular ens alegram que el Partit Popular s’hagi
convençut, precisament, de la importància que té aquesta llei per
a tots els ciutadans i totes les ciutadanes, cosa que, per cert, no
va passar amb anterioritat ja que, i aquí tenc una sèrie de retalls
de premsa que..., per exemple, “Nace el órgano rector del
sistema de dependencia pese a las trabas del PP”, però bé, a
causa de la importància d’aquesta llei, nosaltres ens alegram que
vostès, finalment, s’hagin convençut que aquesta és una bona
llei i no, com deien abans que no tenia importància, que eren
coses de Madrid, que no arribaria a ningú, etc. 

Creim nosaltres, efectivament, que és una de les lleis més
importants que s’han aprovat, comparable a la Llei d’educació
i a la Llei de sanitat universal, per cert implantades totes per
governs socialistes com aquesta de dependència, i per tant, ens
alegram que el Partit Popular en aquests moments estigui tan
preocupat per dur a terme aquesta llei.

Ens presenta una proposició no de llei que té diversos punts,
tres concretament. El primer punt: “Portar a terme la dotació de
personal i d’infraestructures necessàries per aconseguir llista
d’espera zero amb valoracions de dependència”; bé, crec que
paga la pena saber una mica des d’on partim perquè, és clar, han
passat vuit mesos des que aquest govern va prendre possessió i
per tant, és important per valorar on som saber des d’on partim.
Bé idò, quan al juliol del 2007 el Partit Popular va abandonar el
govern hi havia 16 tècnics -segons se m’informa, segons
contestació d’aquells moments de la consellera, em deia que
encara n’hi havia menys perquè em deia 6 a Mallorca, 2 a
Menorca i 2 a Eivissa, però bé, donem per bons els 16. En
aquests moments, avui, dia 10 d’abril, n’hi ha exactament 40 i
en els pròxims dies, però no els comptam en aquests 40, se
n’incorporaran 20 més. 

Per tant, vostè entendrà que la diferència és bastant notòria
i que amb aquest govern, amb aquesta conselleria és bastant més
probable que s’arribi a la llista d’espera zero que amb aquesta
que només comptava amb 16 valoradors i que, per cert, no havia
fet cap valoració, que quedi també clar.

A dia d’avui se n’han fet 5.922, és a dir -ja s’ha dit aquí per
altres portaveus- que són 650 cada mes i s’han realitzat 1.900
PIA. Això vol dir que hi ha 1.900 persones que en aquests
moments en aquesta comunitat, vuit mesos després d’haver pres
possessió aquest nou govern, reben ajudes de qualque tipus,
ajudes econòmiques o altres tipus de prestacions.

Pel que fa al segon punt, ens diu “Temes d’infraestructures”,
bé li he de dir que les obres de Sant Joan i de Pollença, que
estaven aturades, s’han posat en marxa com també les de
Manacor, les de Calvià, les de Sant Miquel, les de Son Güells
i d’altres. Les que vostès varen inaugurar en aquell moment -
varen inaugurar és un dir, jo diria més bé que es varen fer una
fotografia- han començat a funcionar com cal, és a dir, ja no hi
ha comptadors d’obra, ja hi ha el personal adient, ja les persones
que estan a les residències no han de comprar les esponges i els
bolquers. Per tant, ja funcionen com la llei demanda i tal com ha
de ser per a tots els ciutadans i per a totes les ciutadanes
d’aquestes illes. 

I sobretot, Sr. Serra, crec que és una qüestió coneguda per
tothom i crec que paga la pena fer referència a la Residència
Joan Crespí. Per favor, ens diu que facem infraestructures, vostè
se’n recorda de com varen inaugurar Joan Crespí? Vostè se’n
recorda que varen muntar un escenari de cartón-piedra
implicant fins i tot la reina? Bé, en aquests moments s’està fent
feina a Joan Crespí per posar-la realment en marxa i que no
passi com va passar quan la va inaugurar el Sr. Matas, que jo
crec que hi ha pocs escàndols com aquest.

Pel que fa al tercer punt, crec que hi ha poques coses a dir,
ja li han dit els altres portaveus. La llei marca uns terminis,
evidentment a aquests terminis els marca per qualque cosa, no
es pot fer una valoració i no es pot fer un PIA de pressa i
corrents perquè vostè trobi que això de llista d’espera zero, idò
no sé si queda molt bé, però vostè sap que s’han de tenir en
compte tota una sèrie d’elements, s’han de fer una sèrie de
valoracions de la situació personal, fins i tot, valoracions de
l’espai físic on viuen aquestes persones amb dependència i, com
comprendrà, això no es fa d’avui per a demà, sobretot si es vol
fer amb garanties perquè les persones tenguin una atenció adient
de qualitat que és el que demanda i mana aquesta Llei de
dependència.

Per tant, Sr. Serra, jo sé que ara vostè em contestarà -però jo
li he de dir- que dic mentides, que no dic la veritat, jo li ho puc
demostrar quan vostè vulgui, però de totes maneres li ho dic, i
li ho dic ben sincerament, estic contenta que realment en aquests
moments es preocupin i s’impliquin de qualque manera amb la
posada en marxa d’aquesta llei. Crec que això redundarà en
benefici de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes d’aquestes
illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari Popular,
si vol fer la seva intervenció, té un temps de cinc minuts el Sr.
Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. A mi em sap greu, però crec que
estan pecant de "seguidisme" al Govern. Han vengut tots amb
un guió après de la conselleria i d’autocomplaença sense cap
dubte. A mi, que tenguem 10.000 persones amb llista d’espera
no em resulta gens alentidor, ni tan sols per fer una valoració
positiva de la situació, crec que és una situació prou preocupant.
10.000 amb necessitats en aquestes illes, avui, tenen un dret i no
estan ateses. Podem buscar l’excusa que vostès vulguin, la que
vulguin, és difícil, és una llei nova, la que vulguin, quant a
terminis els puc dir que la mateixa llei marca els terminis i la
mateixa llei deia que, a dia d’avui, ha de ser atès el grau 2,
nivell 2. Avui no està sent atès ni grau 3, nivells 1 i 2, ni grau 2,
nivell 2.

Per tant, no em parlin de si ara el Partit Popular està encantat
amb la llei, miri, vam votar a favor, però vam qüestionar una
cosa que avui està succeint, sense ànim de ser un agorero, vam
dir que estàvem d’acord amb una llei d’aquestes
característiques, però que tendria dos problemes: un, el
finançament, m’agradaria haver sentit de vostès una sola frase
que digués que el finançament és suficient, és a dir, 4.055
persones són les que es corresponen a grau 3, nivells 1 i 2?
Rotundament no i vostès es conformen, rotundament no i vostès
es conformen. L’altra qüestió era el tema de terminis, hurgan
palabras, avui no s’atén la gent que la pròpia llei marca. Per
tant, alguna raó tendríem en aquell moment quan valoràvem
aquest fet. 

Els deman disculpes perquè les meves alAlèrgies en certes
èpoques es compliquen.

Per tant, pecam d’autocomplaença. Miri, jo, quan vaig al
cinema, la meva voluntat no és només anar al cinema, és a més
a més que em mostrin la pelAlícula. Vostès es conformen a
arribar a tenir la llei, però la llei ha de funcionar, si aquí
l’important és tenir la llei, alAlots ja hem complit! Però no es
tracta de complir, es tracta d’atendre les persones i de buscar
mecanismes per atendre les persones. I encara és el dia que he
d’esperar de vostès una transacció per posicionar millor..., per
incloure un fet, una sortida a com atendre millor les persones.
El nostre paper aquí en el Parlament és fer aquesta feina. I no sé
si dir-ho tan rotundament, però els puc assegurar que crec que
aquesta feina no s’està fent per part de tots els que som aquí i
això a mi em sap greu.

Quan els parl d’anar al cine i no veure la pelAlícula, els estic
parlant d’un Son Güells, que efectivament vostès han obert tant
com vulguin, però no són capaços de dir-me quanta gent hi ha
dins. I no són capaços de dir quanta gent hi ha dins perquè es
conformen que la consellera els digui que s’ha obert. Avui de
140 places que té Son Güells hi ha 9 persones a dins. Són
capaços de dir-me quants professionals estan atenent Son Güells
avui? Dubt que m’ho sàpiguen dir qualsevol dels que estan
presents aquí i els diré que només hi ha 3 auxiliars d’infermeria.
És això suficient per atendre aquestes persones? Es conformen
amb anar al cine i no veure la pelAlícula.

Anem per parts. Els diria que obvien la realitat, obvien si hi
ha doblers suficients o no hi ha doblers suficients. Em parlen
que es conformen amb una ampliació de 20 professionals més,
quan en farien falta 83. Em parlen de si el Partit Popular va fer
una cosa o fa l’altra. Miri, les eleccions varen ser el mes de
maig i la publicació del barem que havia de determinar quina
valoració s’havia de fer de les persones va ser el 25 d’abril, miri
quina responsabilitat tenim. Quan vostès precisament estan
entrant la gent a les residències que va promoure el Partit
Popular. Avui vostès no tendrien cap opció, repetesc, cap opció
de donar una prestació en servei si no fos pels recursos del Partit
Popular, cap. És més, dubt que en el futur puguin ampliar noves
possibilitats perquè encara és el primer dia que hem d’esperar
una proposta específica quant a nous recursos. Ja va sent ben
hora que nou mesos després, aquest Govern encara no sigui
capaç de dir-nos quins nous recursos hi haurà. Per tant, tenim un
escenari complicat, un escenari allà on no només tenim
problemes sinó que els obviam. És més, no és necessari
abordar-los, ni aprovar-los, ni enfocar-los, ni millorar-los
perquè el món és fantàstic i per tant, no necessita molta més
atenció per part de les persones que estan aquí pendents.

Quan parlam de terminis vostès em parlen de tres mesos de
valoració i tres mesos (....). Miri, això són els terminis màxims,
es llegeixin la llei per favor perquè és important, una cosa és
termini màxim i l’altra és el termini necessari. El que els estic
dient és que anem al termini necessari perquè ens podem trobar
en la situació, com de fet estic convençut que succeirà, que un
servei com l’atenció domiciliària que avui s’està prestant en el
termini d’una setmana màxim per part d’un ajuntament, en el
futur es doni en un termini normal desis o més mesos. Avui una
atenció domiciliària s’està atenent en una setmana. Una persona
arriba a l’Ajuntament de Santanyí, a l’Ajuntament de Manacor,
a l’Ajuntament de Calvià, a l’Ajuntament de Palma i en una
setmana rep el servei si no hi ha llista d’espera. 

Avui des de la implantació de la Llei de dependència...,
quasi diria que tanta sort que no està implantada, perquè aquesta
persona la rebrà en sis mesos. Sap quina mortaldat hi ha en el
camí de sis mesos? El 32% de les persones que solAliciten una
atenció domiciliària moren en els següents sis mesos. Per tant,
ens trobarem que hi haurà un estalvi desgraciat en aquesta
aplicació de la Llei de dependència que és la gent que es mor
pel camí, mentre vostès segueixen contents aquí esperant que
s’atenguin els terminis en el termini màxim. Això és el resultat
de l’aplicació de la Llei de dependència que aquí en aquest
moment vostès estan obviant i estan deixant de banda quan no
són capaços d’aportar ni una sola solució, ni una sola transacció
a aquesta proposta no de llei. Això és el desgraciat succés que
tendrem en aquesta comunitat autònoma en aquests terminis. 

Jo no vull ser...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha d’anar acabant.
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EL SR. SERRA I TORRES:

...no vull ser especialment dur, només com a reflexió final
vull dir-los que hem de posar solució a diverses qüestions. La
primera de totes, la nostra sensibilitat cap aquesta qüestió i la
nostra voluntat d’arreglar els problemes que efectivament tenir
damunt la taula, sense necessitat, per qüestions polítiques, de
mirar a un altre costat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Serra.

Passam a votar la proposició no de llei RGE núm. 440/08.

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. 440/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 444/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a instalAlació de
consolats a les Illes Balears dels països emissors de la nostra
població immigrada.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui consistent en la proposició no de llei RGE núm. 444/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre la instalAlació
de consolats a les Illes Balears dels països emissors de la nostra
població immigrada.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Popular la Sra. Pastor per un temps de 10
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular tenemos la convicción de que
las personas que residen en nuestra comunidad todas han de
tener los mismos deberes y los mismos derechos, sin
discriminación por razón de origen o de cualquier otra
circunstancia. Basándonos en esto, fueron muchas las
entrevistas, las reuniones, opiniones de los ciudadanos y todos
coincidieron en la necesidad imperiosa de tener en nuestra
comunidad los servicios imprescindibles de atención para una
población que forma y conforma hoy por hoy la realidad social
de las Islas Baleares. 

Basados en esta convicción, en la anterior legislatura desde
el Govern de las Islas Baleares se comenzó un proyecto que
supuso la promoción y apoyo para la consecución de sedes
consulares en nuestra comunidad autónoma. Y esas sedes
consulares facilitarían los servicios a los colectivos de los
ciudadanos inmigrantes en las islas. Esta (...) que en la
actualidad lejos de mantenerse o disminuir, va en aumento y
hace cada día más necesario que en nuestra comunidad se
facilite el marco para que estos países emisores de población
inmigrada presten los servicios consulares imprescindibles. Lo

que también potenciaría además y facilitaría el llevar a cabo
determinados programas en materia de cooperación al
desarrollo, como la potenciación de las regiones consulares
directa, tanto a nivel intergubernamental como desde las
distintas ONG de nuestras islas.

No se puede hablar de necesidades sin intentar resolverlas,
no se puede de ninguna manera decir que se van a resolver las
cosas sin intentar conocer lo que los ciudadanos necesitan. Es
la obligación de los políticos responsables solucionar los
problemas de los ciudadanos a los que representan, a todos y
cada uno de ellos. Y por ello hay que llegar allí donde haga falta
para lograr las reivindicaciones justas y necesarias. Ayudar para
que todos puedan disponer sin diferencia de los mismos
derechos. El trastorno que supone que estas personas cada vez
que necesitan arreglar su documentación y que se han de
trasladar a ciudades como Madrid o Barcelona, conlleva además
de la lógica dificultad, los gastos y el perjuicio económico que
eso supone, muchas veces problemas agregados en sus trabajos
y sus diferentes medios de vida. La posibilidad de contar con
sedes consulares aquí terminaría con una situación además de
injusta, a veces inhumana, (...), la correspondiente atención a los
países de procedencia, además de promocionar una relación
permanente de contacto muy necesario entre países de origen de
inmigración, para hacer mucho más fluida la información
bidireccional.

Por todos estos motivos presentamos esta proposición no de
ley, con la esperanza de que reconozcamos la realidad social
que se vive hoy en Baleares y que de alguna manera hagamos
que esos ciudadanos, además de integrarse plenamente, lo
puedan hacer con los mismos derechos y posibilidades que el
resto de los ciudadanos de esta comunidad. Esperamos que entre
todos seamos capaces de entenderlo. Y por eso la proposición
no de ley, en este caso insta desde el Parlamento de las Islas
Baleares al Gobierno de las Islas Baleares y al Gobierno de
España a promover, apoyar y facilitar la instalación de sedes
consulares de los países emisores de población inmigrante en
nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari Mixt? No. 

Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina? Sr. Vicens té la
paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Moltes gràcies. Molt breument per dir que tot i que
compartim que han de poder tenir els mateixos drets i també les
mateixes obligacions, que tots aquests ciutadans han de poder
gaudir dels serveis necessaris també és cert i que igualment han
de complir amb totes les obligacions que hem de complir els
espanyols.
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Igualment també hem de respectar els valors democràtics i
els drets fonamentals, però hi ha una cosa molt evident i és que
cada administració, cada govern i cada estat ha de complir amb
el mínim repartiment de competències i també de deures i
obligacions. La veritat és que el Govern balear en aquest cas no
té absolutament cap competència, són totes del Govern central,
però no només del Govern central, perquè si miram a fons el
problema tampoc depèn només del Govern central. Poques
coses pot fer el Govern central si no té el govern del país
emissor que hi colAlabora.

Per tant, votarem en contra de la proposta, excepte que hi
hagi qualque tipus de modificació perquè així com ve redactada
és jurídicament incorrecta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres pensam que el Govern ha
de facilitar que hi hagi serveis consulars, és evident que la
proposta està pensada sobretot amb la població immigrada i
possibles consolats de països que són emissors d’immigració.
En aquest sentit aquesta gent es troba en una problemàtica que
tots coneixem i és clar que tenir consolats els ajuda que els
tràmits que han de fer siguin més fàcils, que els puguin fer sense
evitar desplaçaments. Tots ens posem imaginar que una persona
d’un país del sud haver-se de desplaçar a la península per
realitzar un tràmit és un trauma econòmic, laboral i familiar. A
més, el fet que hi hagi consolats facilita que hi hagi tasques de
relació i fins i tot tasques de cooperació. En aquesta línia ja se
n’ha parlat en aquesta comissió de vegades de donar suport a
aquella idea del co-desenvolupament, de lligar la política a
l’ajuda al desenvolupament als països que són emissors
d’immigrants i lligar-la a les comunitats d’immigrants.

Per tant, nosaltres pensam que facilitar que hi hagi aquests
serveis consolats és una qüestió d’atorgar drets i que pot revertir
en millorar la cohesió social. Ara bé, jo crec que hauríem
d’establir que en tot cas el Govern el que pot fer és facilitar que
hi hagi serveis consolats o facilitar aquestes funcions consulars,
però no crear seus consolats. Això ja ho deia el portaveu
anterior, és una qüestió de competències i seria una cosa
inaudita dins l’escenari internacional que una administració que
ni tan sols és central, una administració autonòmica o regional
en altres casos, es dediqués a crear seus consolats d’altres
països. Això és una cosa que han de fer el Govern central i el
govern en qüestió, s’han de posar d’acord.

Dit això, nosaltres el que veuríem bé és que el Govern
facilités i de fet ho està fent, hi ha un seguit de països, que són
aquest perfil de països, països emissors d’immigrants,
Colòmbia, Bulgària, Bolívia, Nigèria, Senegal..., que el Govern
ja els està facilitant, utilitzen locals propis, com a locals
provisionals o itinerants, allà on poden prestar aquests serveis
sense ser titulars de la seu, puguin realitzar aquestes tasques
d’atenció als seus ciutadans. El Govern el que no fa és crear
seus consolats. Sí ha mantengut el que va fer el Govern anterior

i que és el Consolat d’Argentina. De fet, l’ha mantengut perquè
hi havia una mica el compromís creat i per no desfer una cosa
que s’havia fet. Jo crec que és molt indicatiu de quina és
l’actitud i quin és el respecte de cada un a allò que són les
competències pròpies, ha deixat clar que el mantendria durant
aquesta legislatura, però acabada aquesta legislatura hauria de
ser el govern del país corresponent, en aquest cas la República
d’Argentina qui es fes càrrec del lloguer d’aquest local que fa
de seu consular.

Per tant, nosaltres no donam suport a la proposta i sí
podríem entrar a parlar d’alguna que en tot cas instés el Govern,
crec que altres portaveus també, per fer una proposta més
concreta per facilitar funcions o serveis consulars per a aquests
països.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vagi
també per endavant que el Grup Socialista comparteix amb el
Grup Popular i els altres grups la convicció que les persones que
resideixen legalment a la nostra comunitat autònoma han de
tenir els mateixos drets i els mateixos deures, sense
discriminació, efectivament, per raó del seu origen. Però
l’objectiu que nosaltres veim a la proposició no de llei es basa
que des de la comunitat autònoma es faciliti un marc per tal que
els països emissors de la població immigrada de les Illes Balears
prestin els serveis consulars imprescindibles, cosa que està molt
ben feta. Però també es demana que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes
Balears a promoure, donar suport i facilitar la instalAlació de
seus consulars, amb l’objectiu d’evitar el trastorn que
representa, com molt bé ha dit la portaveu del Grup Popular,
que aquestes persones hagin de viatjar a Madrid o Barcelona.

Però jo no crec que si aprovam aquesta proposició no de llei,
tal com està plantejada, es pugui solucionar el problema de la
població immigrada de les Illes Balears que necessita de serveis
consulars, per dues raons que exposaré. Una, perquè
l’establiment d’una seu consular, també s’ha dit aquí, és una
decisió bilateral, no és només l’Estat espanyol, el de les Illes
Balears, sinó que també es necessita la voluntat dels països
emissors, als que també en tot cas hauríem d’instar. És a dir, ens
trobam amb un problema clar de competències per actuar en el
sentit de la proposició no de llei. No hem d’oblidar que els
cònsols, que a més solen ser honoraris, és a dir, han de tenir una
disposició especial a ells de temps i les despeses normalment
han de ser a càrrec dels diversos països emissors, que han de
voler assumir. I la segona raó perquè jo crec que no soluciona
en tot cas tota la problemàtica d’una part de la població
immigrada que no se solucionaria, és a dir, només serien els que
viuen a Mallorca. Però aquesta és una comunitat autònoma
insular i per tant, un territori discontinu que obliga a viatjar, en
aquest cas de les illes menors a Mallorca. I tal com es va
gestionar el servei públic dels vols entre illes, no sé si han
pensat que de vegades ocasiona més trastorn als habitants de les
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illes menors viatjar a Madrid o Barcelona, que viatjar a Palma.
Entre altres coses perquè poden aconseguir vols més econòmics
i probablement també perquè tenen família i amics que els
poden acollir en aquestes poblacions.

Què fa per tant el Govern de les Illes Balears ara? Facilita
espais perquè els cònsols dels països que ho demanen puguin
venir a prestar seus serveis als seus colAlectius, cosa que per
exemple també es fa a Menorca allà on ve regularment el cònsol
honorari d’Equador i que paguen les associacions d’immigrants,
però és el consell insular, o l’ajuntament, o la pròpia Delegació
del Govern qui posa els locals, és més econòmic fins i tot que
vengui el cònsol que no les associacions hagin de pagar que 20
o 30 persones hagin de viatjar a Mallorca per renovar els seus
passaports, per posar un exemple. Per cert, va ser la pròpia
Direcció General d’Acció Exterior amb la Direcció General
d’Immigració també que va transmetre a 18 ambaixades la
disposició de locals com a consolats itinerants a Balears. Segons
informacions d’aquesta direcció general, els locals que estaven
situats a la Casa de l’Immigrant han estat emprats durant 44 dies
per diversos països. És a dir, pensam que es poden donar
facilitats, però és molt difícil substituir les competències que
són o bé de l’Estat espanyol o dels països emissors.

Atesos tots aquests raonaments, el nostre grup proposaria fer
una redacció alternativa, si el Grup Popular ho accepta,
nosaltres votaríem favorablement. En cas contrari votaríem en
contra. La redacció alternativa seria que el Govern de les Illes
Balears seguirà posant a disposició dels països emissors de
població immigrant locals apropiats per a l’ús de consolats
itinerants.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Si vol fer ús de la paraula la Sra. Pastor
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Señoras y señores diputados, Sr. Presidente. La verdad es
que no lo entiendo demasiado bien, todos coinciden en que es
necesario dar a la población inmigrada los servicios necesarios
igual que al resto de la población, pero luego se la niegan de una
manera increíble. Nadie trata de invadir competencias de nadie,
todos sabemos que las competencias las tienen los países
originarios de la población y que es voluntad de ellos, pero
también tenemos la experiencia necesaria para saber que si esto
se pide desde diferentes instituciones se consigue, lo tenemos
porque entre ellos el Consulado de Argentina se va a instalar
aquí gracias a las gestiones del Gobierno anterior, igual que se
ha conseguido, no lo ha conseguido este Gobierno, el anterior,
que los consulados itinerantes estén hoy día en el Casal de
Inmigrantes, también hecho por el Gobierno anterior. 

Lo cual demuestra que cuando se hablan y se ponen las
necesidades en conocimiento de todo el mundo, con el consenso
de todos, se llega a esos acuerdos y se facilitan las cosas para
que estas personas, que al fin y al cabo es lo que nos debe
importar a todos, como representantes suyos que somos tengan
esos servicios necesarios. La verdad es que es increíble
consentir cuando se puede poner un granito de arena para
facilitar que no sea así, que todas estas personas tengan el
trauma que tienen y lo único que hace falta es hablar con ellos.
Yo he tenido muchísimas entrevistas con ellos y todos me han
dicho que una de sus prioridades es tener aquí la presencia de un
consulado. No es que nosotros tengamos que ponerlo, igual que
se ha asumido el compromiso del Consulado de Argentina, se
tienen que asumir los compromisos con el resto de los
ciudadanos. Aquí no puede haber ciudadanos diferentes unos a
los otros. Eso no puede ser.

Por lo tanto, igual que conseguimos ese, sin que el Gobierno
balear se tenga que hacer responsable de todas las gestiones
consulares, por supuesto que no, eso ya lo sabemos. Pero sí que
se puede conseguir hablando con todo y por eso no se han
escatimado esfuerzos en este sentido y desde luego lo han
valorado muy bien las personas que lo necesitan. En ese camino
va esta proposición no de ley, no en otro. Por supuesto ustedes
lo saben igual que yo que van en ese camino. No esperaba que
esta tarde se dijera no a esta proposición no de ley, cuando
realmente se está dejando entrever por un lado que es necesario
y por otro, teniendo las posibilidades en la mano, simplemente
porque la propone el Partido Popular. Estas cosas son las que no
se entienden en política, cuando hay políticos que queremos
trabajar por el bien de los ciudadanos, desde luego no se
entiende y por mi parte no lo puedo entender. En fin, está en sus
manos hacerlo. Desde luego esta es nuestra propuesta y no
vamos a cesar en el empeño de conseguir que estos ciudadanos
sean ciudadanos de pleno derecho en esta comunidad, igual que
tienen los mismos deberes que todos los demás.

Por lo tanto, no podemos ser hipócritas en este sentido y esta
va a ser nuestro tesón en el futuro, como no puede ser de otra
manera.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor.
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Passam a la votació de la proposició no de llei RGE núm.
444/08.

(Remor de veus)

No, Sra. Rita, la Sra. Pastor no ha acceptat la proposta. Per
tant, ens remetem al mateix document.

Passam a votar la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 9 en contra i abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 444/08.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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