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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Sí, Margarita Mercadal substitueix Cristina Rita.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Francesca Lladó.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, Antoni Garcías substitueix Maria Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, si no hi ha més substitucions, passarem a l’únic punt
de l’ordre del dia d’avui, consistent en el debat de les preguntes
RGE núm. 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312 i 2313/08.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració Josefina Santiago Rodríguez, acompanyada del Sr.
Joan Manel Rosa González, director general d’Atenció a la
Dependència; Sr. Antoni Ballester Munar, cap de Secretaria de
la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i el Sr.
Joan Manel Martínez, gerent del Consorci Sociosanitari de
Mallorca.

1) Pregunta RGE núm. 2306/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llista d'espera de persones majors per a un servei
de residència.

Per formular la pregunta amb RGE núm. 2306/08, sobre
llista d’espera de persones majors per a un servei de residència,
intervé l’Hble. Sr. Antoni Serra, del Grup Parlamentari Popular,
autor de la mateixa, per un temps de deu minuts.

Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, agrair la
presència de la consellera i de tot el seu equip per contestar
aquestes preguntes. Segona qüestió també, aprofit l’avinentesa
per felicitar-la i per haver posat ordre en un aspecte que hi havia
pendent que era, precisament, aquells temes de cooperació,
aquell càrrec que feia funcions de dependència a la vegada que
portava temes de cooperació; jo crec que separar-ho ha estat

encert sense cap dubte, tot i que això ha suposat la creació d’una
nova direcció general, amb totes les despeses que això suposa.
Crec que s’hagués pogut solucionar d’una altra manera, però,
com a mínim, s’ha posat ordre i pens que és positiu en aquest
sentit, no en altre, el fet que incrementem les despeses de
l’administració, però, en fi, no es pot tenir tot a la vida.

Quant a la pregunta, queda formulada amb els seus propis
termes.

Gràcies, Sr. President.

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

(...) estam encantats de poder donar resposta a les preguntes
que des del Parlament se’ns plantegen i agraeix l’enhorabona
que ens ha donat i el reconeixement. Efectivament, el director
de Planificació quan vostè va fer aquesta pregunta li vaig dir, li
vaig comentar que, efectivament, teníem un delegat de
Cooperació que no tenia molt clares les seves funcions, però que
a la vegada aquesta persona, per les seves qualitats, podia fer
també el tema de Planificació, i el temps ens ha demostrat que
efectivament aquest director o aquest delegat de Cooperació no
tenia cap funció, i el compromís d’eliminar o de derogar el
decret i només quedaria la Direcció de Planificació.

Per tant, aquesta pena o aquest dubte que vostè té
d’increment del pressupost públic, doncs no existiria perquè,
com vostè sap, el delegat de Cooperació tenia el mateix nivell
que un director general i el pagament era igual, per tant no puja
els pressuposts de la Conselleria d’Afers Socials. Es derogarà el
de Cooperació perquè entenem que la Direcció de Planificació
i Formació era prioritària i el de Cooperació, les funcions que
realitzava, ho pot fer mitjançant una contractació de supervisors
dels projectes.

Quant a la pregunta, crec que és la de residències, vostè sap
molt bé que amb aquesta pregunta no li puc concretar. Vull dir
que el tema de les residències és un tema que duen els consells
insulars, quan un ciutadà fa concretament una solAlicitud de
residències no la fa al Govern, la fa als consells insulars
respectius perquè les transferències, des del 2001 o del 2004,
depenent del consell, són competències dels consells insulars,
i vostè sap que quan, no sé si es refereix a la dependència, si es
refereix a la dependència vostè sap que quan es fa una
solAlicitud de dependent, de valoració de dependència, no es fa
una solAlicitud de prestació, no es demana ajuda econòmica o no
es demana residència o no es demana centre de dia, el que es fa
és que es demana que em valori vostè com a possible persona
dependent i després, amb tot el procés, des del moment de
solAlicitud, la valoració i posteriorment la negociació amb la
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família de l’aplicació de la prestació tècnica o econòmica és
quan es determina si ha de ser una residència, un centre de dia
o una prestació econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, precisament pens que
un element fonamental per poder planificar, i vostè acaba de
crear la Direcció General de Planificació, per poder planificar
com correspon la dependència a les nostres illes és fonamental
que la consellera tengui coneixement de quantes persones estan
pendents de ser ateses quant a residències, no? Crec que és una
dada que vostè hauria de dominar, de conèixer i de poder
facilitar a aquesta cambra, també, perquè puguem ajudar-la, en
aquest sentit, des de l’oposició i oferir-li el nostre suport perquè
es puguin tenir tots els recursos adients.

La funció de la seva conselleria no només es limita a l’àmbit
de la dependència quant a prestacions o a facilitar els
procediments adequats per poder cobrar o també una prestació,
sinó també en el que fa referència a poder arribar a tenir un
servei. I li record que la Llei de dependència primer de tot
prioritza accedir a un servei i en cas subsidiari doncs recórrer a
una prestació. Per tant, potser fa un temps, és veritat, els
consells insulars tenir la gestió de les residències que hi havia
en aquell moment era potser una competència pràcticament
exclusiva dels consells insulars en el que feia referència a la
llista d’espera; la realitat d’avui ja no és així, no només pel que
fa referència a planificació, sinó la pròpia execució, crec que
vostè és imprescindible que conegui aquesta dada, que la
domini i que manegi per fer possible també, ja dic, l’accés als
recursos i a la planificació dels recursos adient.

Lament que no sigui així, esper que la creació d’aquesta
direcció general que vostè ha creat, de Planificació, sigui més
efectiva en aquest sentit i que pugui, per tant, poder manejar
aquesta qüestió.

Jo no sé si vostè, a part del coneixement que pugui tenir de
la gestió dels consells insulars, té qualque dada que faci
referència a aquesta planificació, té qualque dada quant a la
demanda i, en tot cas, si pogués, si el president de la Mesa em
permetés ampliar la informació de la pregunta anterior, a la seva
següent intervenció, li agrairia qualque indicació en aquest
sentit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Santiago.

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

Gràcies. Efectivament, podríem tenir el coneixement de
quines places residencials han solAlicitat els ciutadans majors de
65 anys, supòs que es refereix a persones majors, perquè també
hi ha les persones amb discapacitat, però és una dada que
qualitativament i quantitativament no ens seria d’utilitat per al
tema de la planificació del que podria ser la dependència, entre
d’altres coses perquè, efectivament, des de la gestió i des del
coneixement de la gestió de les places residencials, moltes
persones que solAliciten places residencials quan són valorades
no són valorades com a dependents. I de fet, una de les primeres
passes que nosaltres hem fet de moltes persones que ja són a
residències públiques, quan han fet la valoració pensant que
d’aquí podríem treure un important nombre de persones que
fossin dependents no han estat dependents.

Per tant, els indicadors de la solAlicitud subjectiva dels
ciutadans de demanar residències, efectivament no ens dóna un
indicador, en aquest cas quantitatiu, que ens permeti fer una
bona planificació. Efectivament, nosaltres tenim la funció de
planificar, i crec que una de les seves preguntes va en aquest
sentit, i em puc avançar ja, i tenim altres indicadors que sí ens
permeten fer una proximitat del que podria ser on s’han d’ubicar
residències i quin volum de places residencials i quin potencial
de solAlicituds o de persones amb dependència podrien ser.

Aquests indicadors poblacionals, el total de població,
població major de 65 anys, indicacions de prospecció de quin
pot ser el conjunt de dependents de diferents graus, perquè no
és el mateix el grau més baix que el grau més alt en qüestions de
dependència; els índexs d’envelliment, els índex de repoblació.
És a dir, tots aquests indicadors ens permeten fer una
aproximació molt més encertada i molt més real del que ha de
ser una planificació en relació amb no només les places
residencials sinó amb el conjunt de tots els centres de serveis
socials, més que una demanda subjectiva sempre de plaça
residencial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 2307/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicituds de valoració de dependència.

Per formular la pregunta amb RGE núm. 2307/08, sobre
solAlicituds de valoració de la dependència, intervé el Sr. Serra,
del Grup Parlamentari Popular, autor de la mateixa, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Consellera, em diu quins criteris però no em diu la
quantitat. Jo esperava una certa quantificació, amb aquests
criteris que vostè mateix m’ha dit, i em pareixen correctes, dins
aquests criteris ha anomenat precisament de les persones que
solAliciten una plaça de residència, quines es corresponen amb
el grau corresponent de dependència. Intuesc, per tant, dues
qüestions que crec importants: una, encara no s’ha unificat la
llista d’espera de les residències que va promoure el Consorci
de Recursos Sociosanitaris i les que gestionava ja el consell
insular. Si és així, m’agradaria saber-ho, si fos tan amable.

I per altra banda, també, les solAlicituds encara no és en
funció del grau de dependència, perquè entenc que avui ja
haurien d’entrar tots en funció del grau de dependència i que
aquest element fos determinant, precisament perquè la gent
accedeixi a un nou recurs de residència. Aquestes són
adaptacions iniciades en el seu moment tant pel consell insular
com, fins i tot, pel Govern de les Illes Balears, amb la intenció
d’unificar tots els criteris, i fins i tot l’equip de gestió dins
l’organisme, que era la Fundació de la Dependència, entec que
són camins que no s’han dut a terme i que precisament lliguen
amb la següent pregunta, que és: quin nombre de solAlicituds de
valoració del grau de dependència està pendent de resoldre al
dia d’avui i si efectivament això es pot valorar en termes
d’unificació de totes les llistes d’espera que hi ha actualment i
si aquesta dada vostè me la pot donar globalitzada?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, en aquests moments nosaltres tenim registrades unes
11.339 solAlicituds de valoració de dependència. D’aquesta
quantia n’hem valorat ja 6.200, per tant al dia d’avui li podria
dir que hi ha unes 4.930 solAlicituds que estan pendents de
valoració.

En referència amb el que vostè insisteix de les places
residencials, insistesc, per la meva banda, que les places
residencials solAlicitades per un ciutadà no és un bon referent de
planificació. Nosaltres el que hem fet, i no tendria cap
inconvenient a poder-li distribuir, ha estat utilitzar uns altres
tipus d’indicadors poblacionals. I amb aquests indicadors
poblacionals la conclusió que hem tret és que el que necessitam
potenciar al màxim en aquesta comunitat autònoma són les
places dels centres d’estades diürnes. La construcció a l’anterior
legislatura de places residencials, sempre insistint que no és un
model amb el qual nosaltres ens trobem a gust, i de fet tenim
greus problemes de gestió amb determinades empreses, però sí
que li hem de reconèixer la importància del volum de places
residencials que es varen posar a l’abast de la ciutadania. Amb
aquest nombre de places, consideram que són una ràtio raonable
per donar cobertura a totes les demandes de places residencials,
no així en el municipi de Palma, que és dels municipis més
afectats amb termes de serveis residencials i centres d’estades

diürnes i que volem construir, conjuntament amb l’Ajuntament
de Palma, una nova residència.

Insistir també que aquest concepte d’atenció a les persones
majors amb la Llei de dependència varia moltíssim; quan una
persona ha fet la solAlicitud, se l’ha valorada, se l’ha reconeguda
com a dependent i finalment es fa el programa individual, hi ha
una negociació important amb la família o amb la persona
afectada on, precisament, es pot negociar residència, centre de
dia o ajuda econòmica. Per tant, no és el mateix concepte que fa
dos anys, que quan una persona solAlicitava plaça residencial i
se li aplicava un determinat barem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, constatam, per tant,
que al dia d’avui hi ha 4.930 persones que han solAlicitat una
prestació o un servei i que, per tant, encara avui no tenen
resposta. Ens preocupa veure, que és relacionat amb aquesta
notícia que vostè ens dóna, hi ha una certa preocupació per part
de l’Estat, que va ser també tramesa a través dels mitjans de
comunicació, potser per una manca d’enregistrament d’una sèrie
d’expedients, no acabam d’entendre com pot haver-hi aquesta
distància entre les dades que vostè ens facilita i les de l’Estat,
donat que el sistema hauria de ser un sistema integrat on
s’anassin incloent tots els expedients.

No sé si això és una manca de diligència, possiblement del
seu equip al dia d’avui, potser també propi d’uns ajustaments de
quan s’acaba de començar a funcionar. Si és una mancança
donada per una manca de coordinació dins els diferents equips,
perquè hem de constatar diferents equips, no només n’hi ha un;
a l’esquema de gestió que vostè ha presentat als ajuntaments fa
referència a un equip a la fundació, un equip al consorci, un
altre equip al consell insular, aquesta qüestió ens preocupa, no
sabem si, per tant, la gestió d’aquesta dada que vostè ens facilita
doncs és fiable en aquest sentit i és lògica. I en tot cas li
mostram la nostra preocupació, li agrairíem que ens
complementàs aquesta informació, donat que avui constatam
aquesta diferència entre el que l’Estat té i el que vostè ens diu.

Segona qüestió, hi entrarem a un altre moment, el tema
d’estades diürnes o residències. Ens parla d’una suficiència de
recursos residencials, no sé, si hi ha 4.930 persones, no sé
quantes poden ser les que solAlicitin accedir a una residència i
quantes poden ser consignades a través del Pla individual
d’atenció a una residència; dubt que sigui suficient, permeti que
ho dubti al dia d’avui, i constatam que, efectivament, a Palma
s’ha de fer un esforç important, però també és ver que en el seu
moment era el que més recursos tenia, tenia una residència com
la Bonanova, té una residència com la Llar d’Ancians on ja hi
havia recursos residencials, on ja se’n planificava un altre molt
a prop, precisament que era la de Marratxí, on se’n planificava
una de molt a prop, que era la de Son Güells, que ens preocupa
també molt peculiarment, i on es podria establir una manera de
colAlaborar en aquest sentit entre aquest conjunt de residències.
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Per tant, entenc que hi hauria d’haver una vinculació de les
places per qüestió de proximitat amb aquelles que estiguin
també, com ja dic, més a prop, i que seria una tercera qüestió
que m’agradaria que ens ampliàs.

I faig el resum, perquè potser l’he embullada un poc.
Primera qüestió: la diferència entre el que diu l’Estat i el que diu
vostè ens estranya, ens preocupa, volem saber per què; si és una
qüestió d’ajustaments que ha de fer vostè en el seu equip. Ens
preocupa si en això ha incidit el fet de la diversitat d’equips que
participen en aquesta qüestió. L’esquema que vostè ha presentat
als ajuntaments Déu n’hi do, els diferents tipus de procediments
en funció del perfil. I tercera qüestió: que ens aclareixi la
qüestió de Palma i també, relacionat amb això, la suficiència de
places, si constata que hi ha una suficiència de places de
residència a nivell de Mallorca. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, Sra. Consellera.

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

Efectivament, celebr que vostè estigui preocupat per
aquestes 4.939 persones pendents, nosaltres també ens vàrem
preocupar de les 4.000 que vàrem trobar el mes de juliol, però
d’aquí ençà n’hem valorades una mitjana d’unes 800
mensualment. A més a més, tenim els òrgans de valoració que
decreten o que regulen la valoració i marquen el grau i el nivell.
A més a més, tenim més valoradors i, a més a més, tenim més
treballadors socials que elaboren els PIE. Per tant, estam en
unes condicions millors que el juliol en què també hi havia
aquestes 4.000 solAlicituds pendents.

De totes formes ho celebr perquè, efectivament, no es
preocupi, sempre hem dit que nosaltres no ens sentim orgullosos
que hi hagi unes solAlicituds d’aquest volum pendents de valorar
i que els esforços i el compromís és que, finalment, a finals
d’any puguem tenir complimentat el que estableix la llei, que
són sis mesos des de la valoració al PIE, i tres mesos des de la
solAlicitud al moment de la valoració.

Quant a El País, efectivament, dic El País perquè va ser el
mitjà de comunicació al qual vostè es refereix, quan ho vàrem
veure nosaltres ja havíem detectat el problema que havíem
generat i era un problema que havíem generat des de la
conselleria; l’equip tècnic que en aquell moment picava les
dades, va prendre una decisió equivocada, al nostre entendre,
que era només fer per volums de procés, és a dir, anem a fer
primer les solAlicituds, després les valoracions. Això ha generat
conflictes, com ha fet i com va ser publicat, per tant va ser una
errada que vàrem detectar quinze dies abans que es publicàs a
uns mitjans de comunicació i ja hem posat, i ja duem més d’un
mes doncs fent el que toca, tot l’expedient, és a dir, des de la
solAlicitud, agafar un expedient, fer solAlicitud, si està valorat
picar, etcètera, fer tot el procés que dóna dades més reals.

De totes formes, li he de dir que nosaltres, quan vàrem
detectar que efectivament això es produïa, vàrem posar els
mecanismes, però quan vàrem veure que això en els mitjans de
comunicació havia sortit, vàrem fer una nota informativa
dirigida a tots els partits polítics -esper que a vostè li hagi
arribat-, dirigides, doncs ho vàrem enviar a tots els partits
polítics, ho vàrem enviar a totes les associacions, a tots els
sindicats, agents socials perquè, efectivament, coneguessin
l’errada que vàrem cometre i que havíem posat fil a l’agulla,
podríem, no? I que a més a més aquestes dades no corresponien
a la realitat sinó que són les dades que li he comentat abans:
11.339 persones que han fet la solAlicitud; 6.200 persones ja
valorades; 2.950 que ja estan reconegudes amb grau i nivell, i
1.900 persones que ja reben una prestació econòmica o una
prestació tècnica, sigui servei d’ajuda a domicili, residència o
centre de dia en relació amb la dependència.

Aquesta diversitat d’equips no afecta, com vostè sap, perquè
la vàrem trobar així; a l’any 2007 hi ha una fundació que
gestiona la Llei de dependència, dirigida per la Direcció General
de Dependència, i un consorci sociosanitari que es dedica a la
construcció a cadascuna de les illes, amb un consorci
sociosanitari per illa, a la construcció dels edificis. Per tant, no
és una qüestió de dispersió d’equips, va ser una errada tècnica
que lamentam que s’hagi produït i que, en la mesura de les
nostres possibilitats, efectivament vàrem modificar tot d’una.

Li he comentat que no és que sigui suficient, pensam que les
places residencials en aquest moment a la comunitat autònoma
són raonables, estan dins uns indicadors de ràtios raonables.
Malauradament, el tema de les residències, per qüestions que les
persones majors moltes vegades entren molt afectades, hi ha
defuncions, hi ha molta rotació a les pròpies residències, vull dir
que no és un servei d’ajuda a domicili, no és un centre d’estades
diürnes on es mantenen les persones més temps, sempre referit
a persones majors, que és el que m’imagín al que vostè es
refereix. Una altra cosa són les persones amb discapacitat, que,
efectivament, són places que la persona ocupa durant molts més
anys.

Sempre hi ha qüestions de prioritats i hem d’establir les
prioritats amb els recursos econòmics que tenim, és a dir, no
podem arribar a tot i no ho podem fer tot. Nosaltres, des dels
criteris de planificació que ja els he anomenat abans, el que hem
prioritzat en aquest moment, amb els recursos econòmics de què
pot disposar aquest govern, són els centres d’estades diürnes.
Per tant, el nostre finançament anirà a aconseguir que la majoria
de municipis tenguin centres d’estades diürnes i referències
comarcals, que seran les que ja vàrem trobar construïdes,
exceptuant el del municipi de Palma que sí incorporaríem. Ja
construïm i cercam, conjuntament amb l’ajuntament, un solar
per poder edificar aquesta residència.
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Vostè ha anomenat les places residencials actuals, la
Bonanova, la Llar, aquestes places no són suficients per a Palma
i per tant aquest compromís també de poder fer una residència
d’unes 120 places al municipi de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 2308/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cobrament de presentacions de dependència.

Per formular la pregunta RGE núm. 2308, sobre el
cobrament de prestacions de dependència, intervé el Sr. Serra,
del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta quedaria formulada amb
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Consellera, té la paraula.

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

Si està formulada en aquests termes: quantes persones que
tenen assignada una prestació de dependència no han cobrat
aquesta prestació? Li he de dir que en aquest moment cap.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, té la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, això de cap té molts
matisos que vostè coneix i que hauria pogut ser un poc més
generosa a l’hora d’explicar, evidentment els usos parlamentaris
permeten aquesta pregunta tan esquifida que crec que no és
generosa quant a les necessitats, però que li demanaria que
especificàs amb més importància.

Miri, en aquest sentit ens preocupen diverses qüestions, ens
preocupa que vostè sigui àgil a l’hora d’assignar recursos
adients; la gent està en una situació que té dret de rebre una
prestació o un servei. Ens preocupa que ens anunciï que hi ha
una certa suficiència o que les prioritats, quant a recursos
residencials, no es desenvolupin, sobretot perquè teníem
l’esperança que es desenvoluparien, crec que vostè ha arribat a
un acord amb l’Estat de 52 milions d’euros que haurien de
donar sortida precisament a nous recursos residencials, que
vostè anuncia que de moment es concentren a Palma i en una
sola residència.

L’altra qüestió és el tema dels centres de dia, que és un tema
que ja havíem atès; que em preocuparà no només la creació de
centres de dia, sinó també la gestió.

Però encetam una altra qüestió, que és el tema de
l’assignació de prestacions que és la pregunta específica que
fem ara, i que ja li vam anunciar en el seu moment que potser no
li bastarien els doblers. I s’està constatant, en aquell moment
parlàvem de 4.055 persones, grau 3, nivell 1 i 2; de 6.000
persones relacionades amb el grau 2, nivell 2. I de moment és
possible que anem en aquest camí. Em preocupa no només si
vostè, a part de les qüestions que ja sap, aquests matisos que són
possibles complementar de la seva resposta, i que esper que ho
faci, sense necessitat que jo li ampliï la informació, perquè
només tenc cinc minuts, sinó que també em preocupa la
suficiència econòmica per donar resposta a les solAlicituds que
hi pugui haver i que sigui això un impediment per rebre una
prestació. És a dir que hi hagi solAlicituds, que hi hagi la
confirmació que la persona és dependent, que hi hagi un pla
individual d’atenció que determini una prestació i no sigui
possible atendre-ho, perquè els doblers són els que són i la
suficiència econòmica marca definitivament què és el que s’ha
de posar en marxa.

Sí li he de reconèixer un avantatge, que és que el retard que
es produeix a l’hora de posar en marxa els recursos residencials,
a vostè li suposa un estalvi i li suposen doblers que pot utilitzar
efectivament per dur a terme això, tan senzill com això. Però
miri, avui ens trobam en una situació que hi ha residències que
no s’omplen i que tenen 8 o 9 persones, precisament pel
problema d’abans, per la manca d’agilitat a l’hora de
proporcionar un recurs, la prestació oportuna per la qualificació
que se li doni a través del reconeixement de la dependència i del
pla individual d’atenció i ens consta que efectivament hi ha
persones que potser no tenguin concedida l’ajuda oportuna,
sabent que són persones dependents i persones que entren dins
els terminis legals, avui per avui, que els reconeix un dret.

Ens preocupa aquesta qüestió i voldríem conèixer una
informació un poc més àmplia i el seu parer en aquesta qüestió.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, bé, jo encantada d’ampliar, però vostè s’ha cenyit tant a
la pregunta que jo m’he cenyit molt més a la contestació. Vostè
es refereix en aquesta pregunta cobrant aquesta prestació, entenc
que la prestació econòmica. Clar, la prestació econòmica és la
més senzilla de totes, ho dic perquè una mica perquè, clar, vostè
ho entengui i els parlamentaris ho entenguin, quan es fa una
solAlicitud és quan comença el procés de dependència, és un
d’aquests drets que efectivament és un dret, però no és un deure,
no és com l’escolarització, que estam obligats a anar a escola
fins als 16 anys, aquí comença a petició del ciutadà; aquest
ciutadà fa la solAlicitud, es desplaça un equip de valoració al seu
domicili a fer la valoració. Posteriorment, es reuneix un equip,
un òrgan de valoració que estableix criteris d’homologació de
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totes les solAlicituds valorades i després, efectivament, es torna
desplaçar un equip a fer una negociació amb la família de quina
és la prestació de dependència més adequada per a aquella
situació personal, si és una residència, si és un centre de dia, si
és una prestació econòmica.

Aquest és un procés llarg que la llei ja establia que com a
màxim fossin mesos i que, de moment, nosaltres estam en vuit
mesos; estam reduint, estam fent esforç i estam reduint, però,
efectivament, encara podem millorar i volem millorar i estam en
la voluntat de millorar. Però una vegada que es fa aquest
programa individual, la persona pot tenir una plaça residencial,
un centre de dia o una prestació econòmica, i això es negocia
amb la família. Si és un centre de dia o una plaça residencial
que no la tenim, tal vegada ha d’esperar la família. Però en el
cas de l’ajuda econòmica, es paga immediatament.

Per tant, quan jo li contestava aquest tema de cap, no era en
pla cínic, sinó, precisament, és que és el més fàcil d’aplicar en
el cas de la Llei de dependència, perquè el pressupost està
previst, el tenim, en aquest sentit no tenim problemes, i la
prestació econòmica és la més fàcil d’aplicar. En segons quins
casos, sí que hi ha el tema de residència, que tal vegada pot estar
un temps esperant a un centre d’estades diürnes, però que la
veritat, quan s’ha arribat al moment del PIA és molt accelerat
aquest procés, no? I en aquest sentit, no tenim, dins la Llei de
dependència, una borsa important d’espera, en prestació
econòmica en qualsevol cas.

Després vostè diu el tema de pressuposts. Miri, jo sempre
dic que un govern no només s’ha de valorar pel que fa, que és
important el que fa, però també s’ha de valorar pel que no fa.
Nosaltres no destinarem 2 milions d’euros d’ajudes
econòmiques de serveis socials al Palma Arena, això no ho
farem, vostès sí que ho varen fer. Per tant, nosaltres, els nostres
doblers que són assignats a ajudes econòmiques de serveis
socials, ho destinarem a ajudes econòmiques. No sé si arribarem
a tots o ho podrem fer tot, però el nostre compromís serà que el
que s’aprovi en el Parlament per a ajudes econòmiques o per a
serveis socials sí que anirà destinat a aquesta finalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

4) RGE núm. 2309/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la xarxa de centres de dia.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 2309/08, sobre
finançament de la xarxa de centres de dia. Intervé el Sr. Serra,
del Grup Parlamentari Popular, autor d’aquesta, per un temps de
deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em pareix, permeti’m una expressió
castellana, torticero, dir que el Partit Popular va facilitar
recursos econòmics, va desviar recursos econòmics de
prestacions socials a activitats esportives, perquè vostè també
sap que llavors es varen reintegrar oportunament i que dins la
gestió pressupostària sí. I si hem de facilitar la informació
l’hauré de cercar, però li puc assegurar que la trobaré; vostè sap
que dins la gestió pressupostària de vegades no disposa de tots
els doblers a principis d’any i que a mesura que es van
incorporant ha d’anar prioritzant per acomplir els diferents
compromisos pressupostaris i que, posteriorment, doncs
aquestes coses es poden reintegrar per tal d’arribar a final d’any.

Miri, jo sap quina situació vaig trobar en la meva gestió al
Consell Insular de Mallorca? Sé que no correspon a aquest
àmbit, doncs que a final d’any les persones que rebien una
prestació per poder subsistir, per arribar a final d’any, a partir
del mes de novembre, com que no hi havia doblers, no
cobraven. Això és la situació que vaig trobar. I li puc assegurar
que sense dir-ho a ningú, ni a cap àmbit parlamentari ni enlloc,
ho vam arreglar i avui per avui és una realitat que es varen
ampliar les partides oportunes perquè tothom cobri fins final
d’any. És lògic que aquells que reben fins a quatre-cents euros
d’una prestació per poder subsistir mensualment, el mes de
desembre, just el mes de Nadal, i el mes de novembre, proper a
Nadal, fins i tot, el mes de gener, en alguns casos, durant tres
mesos no cobràs, era un poc dur perquè hi ha gent que té la seva
mania, la curiosa mania, de menjar cada dia.

Per altra banda, quant a la qüestió específica d’assignació de
centres de dia jo li demanaria que ens ampliés un poc
d’informació pel que fa referència a la seva voluntat de
potenciar centres de dia perquè crec que és una preocupació més
que patent a dia d’avui, que tots aquests recursos que es generen
també estiguin finançats no només en la implantació sinó també
en el seu funcionament. 

Els ajuntaments arriben on arriben, el seu govern ha
quantificat amb més d’un 37% el pressupost dels ajuntaments
destinat a competències que no són pròpiament dels
ajuntaments. Crec que no hem d’anar a incrementar aquesta
qüestió, era un tema que, efectivament, nosaltres volíem atacar
en el futur, també en relació amb la Llei de dependència, perquè
adéu al finançament per a l’usuari, però una part que, sense cap
dubte, ha de complementar el Govern.

Lamentam que a aquesta mateixa cambra el Partit Popular
i jo mateix, com a portaveu d’aquesta àrea de serveis socials,
presentàs una proposta aquí on demanàvem que es tingués en
compte aquesta qüestió pel fa a residències, que es tingués en
compte el finançament que han de rebre les residències que ja
existien dels ajuntaments, això que va ser rebutjat pels partits
avui de govern esperam que no es reprodueixi almanco pel que
fa referència els centres de dia i que vostè quan pensa a
promoure centres de dia també pensi a no carregar aquestes
qüestions als ajuntaments, és més, que aquells ajuntaments que
tenen algun recurs social que, avui per avui, és una obligació
donar atès que tenim la Llei de dependència en aplicació doncs
el Govern es faci càrrec de tal manera que no gravem allà on no
hem de gravar i, sense cap dubte, puguem donar sortida, la més



168 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 13 / 24 d'abril del 2008 

 

àgil possible, a totes les necessitats existents, a tots i cada un
dels municipis.

Ja dic, ens preocupa que vostè planifiqui nous recursos, ens
pareix molt bé que els planifiqui i els posi en marxa, crec que ja
han passat deu mesos gairebé i encara no hem sentit que es posi
en marxa cap dels nous, o almanco la construcció de cap nou,
pens que si no es posa ja no arribarà, així de clar, però ens
preocupa encara molt més que es generin i que llavors s’hagin
de finançar d’allà on ja no hi ha que és dels ajuntaments i, per
tant, que siguin assolibles per part de l’administració local que
estam d’acord que és la més propera a l’administrat, però que
també l’administrat, jo crec, que es mereix rebre el corresponent
finançament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Efectivament, ens preocupa també la sobrecàrrega
econòmica i financera que tenen els ajuntaments i, clar, per
proximitat són els que són més capaços de resoldre les
necessitats dels ciutadans. Nosaltres en centres de dia tenim,
diguem, dues grans línies estratègiques, una és la construcció de
nous centres, estam confiats que el mes de juny, juliol puguem
firmar aquest conveni que ja es va anunciar de 52 milions
d’euros, 26 de l’Estat i 26 del Govern balear, que
majoritàriament es destinaran als centres d’estades diürnes.
Com a estratègia el que nosaltres volem és que els municipis
cedeixin locals o cedeixin solars i, a traves dels consorcis
sociosanitaris de cada una de les illes, amb aquests doblers
finançats per l’Estat i per la comunitat autònoma es construeixin
els centres, per tant, que l’ajuntament no hagi de fer ni plans 10
ni plans 20 ni subvencions per construir aquests centres.

Després aquests centres que s’incorporin dins la xarxa de la
dependència i, per tant, encara que siguin de gestió municipal
rebin un preu plaça-dia per a persones dependents. L’únic,
diguem, requisit seria que fos l’entitat competent, fos el consell
o fóssim el Govern, la que derivés les persones dependents.
Això és una línia de futur i confiam que el setembre o l’octubre
es comencin a veure els primers resultats.

Després, com vostè diu, efectivament hi ha, iniciat amb el
pacte de progrés continuat després pel govern posterior, molts
de centres d’estades diürnes de municipis i aquests centres
d’estades diürnes fins ara es finançaven amb el que dèiem Pla
gerontològic que era un pla que tenia un nivell econòmic molt
reduït i que no donava, no cobria, les necessitats que en aquests
moments tenen els municipis.

Nosaltres estam i ho podem anunciar, ho anunciam per
primera vegada, que segurament la setmana que ve farem una
resolució, una ordre, miram la figura legal més idònia, on farem
una crida a tots els municipis, i de fet ja hem parlat amb el
consell i amb molts de municipis afectats on de totes aquestes
places de centres de dia que té cada municipi quines volen
destinar a la xarxa d’atenció a la dependència. Per exemple, si
un municipi té un centre de dia amb 29 places l’ajuntament
decidirà, per exemple, si vol destinar 20 a l’atenció a la
dependència i per aquestes places rebrà un finançament d’uns
40 euros diaris per poder fer el manteniment. Amb aquests 40
euros diaris nosaltres pensam que cobrim, pràcticament, el cent
per cent del que seria el cost real del centre d’estades diürnes,
en aquests 40 euros aniria el copagament de cada usuari que
estableix l’atenció a la dependència. Si per exemple una persona
ha de pagar 5 euros diaris o 2 euros diaris doncs ella pagaria els
2 euros i el Govern pagaria la resta amb l’objectiu,
efectivament, que els municipis no hagin de fer un sobrecost en
el tema de la dependència.

Els nostres objectius secundaris en el desenvolupament de
la Llei de dependència, a part de crear infraestructures
importants perquè, efectivament, això és un dret i les persones
hi han de tenir un accés ràpid, és consolidar i enfortir l’atenció
primària. Aquesta és una via, i l’altra també de l’interès que
tenim és que els treballadors socials que elaboren el programa
d’atenció individual siguin treballadors que s’incorporin a la
xarxa d’atenció primària i d’aquesta forma també reforçaríem
l’atenció primària dels serveis municipals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Celebram que vostè impulsi i doni un
protagonisme important al finançament dels municipis, va en la
línia del previst el Partit Popular, que va rebre una Llei de
dependència tard, el Partit Popular, vostè em parlava abans que
va trobar quatre mil expedients jo li diré que vàrem trobar uns
barems just quan ja ens n'anàvem i que era impossible valorar
la dependència fins al moment que ens vàrem anar, per tant, era
molt difícil poder aprofitar totes les possibilitats que ens oferia
la Llei de dependència, tot i que vostè ha trobat centres de dia,
vostè ha trobat residències que pot incloure dins aquesta xarxa
i pot parlar de xarxa perquè, precisament, nosaltres vàrem
generar els recursos. Pensam que el camí oportú, sense cap
dubte, és continuar generant aquests recursos amb la
preocupació que li deia abans de residències, ens pareix bé la
creació de nous centres de dia i, sense cap dubte, la necessitat
d’establir un finançament.

La passa següent, sense cap dubte, és, miri,  hi ha diferents
casos que ens preocupen molt personalment, molt
específicament, Felanitx, per exemple, té una residència aquesta
residència que ha de fer un esforç per renovar la seva
infraestructura troba que no té un finançament, passa el mateix
a Muro, passa el mateix a Llucmajor, passa a una sèrie de
municipis que en el seu moment varen donar respostes a les
necessitats de la ciutadania i generaren recursos i que avui,
posat que els varen generar en aquell moment, se senten
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penalitzats i se senten penalitzats perquè la generació de nous
recursos ha fet possible que altres municipis, que no varen fer
aquest esforç en el seu moment, avui tenguin una residència, per
dir alguna cosa, de franc, és a dir, sense un esforç del pressupost
municipal on s’han fet nou recursos i on ja hi havia recursos
generats per l’ajuntament, per tant, fent un esforç important en
el seu moment avui per avui els surt car, amb dèficits al voltant
de cinc cent mil euros i vuit cent mil euros en alguns municipis
amb recursos, però reduïts com pugui ser Llucmajor o ja li he
dit el cas de Felanitx o el cas de Muro.

La pregunta que va a continuació va relacionada
precisament amb aquestes residències pel que fa referència a les
noves residències que es preveu el funcionament i també per les
residències públiques en general que estan en mans dels
municipis. Fa comptes vostè assolir el finançament de les places
de residència ja existents? És a dir, li estic parlant molt
concretament d’aquestes residències com la de Felanitx, com la
de Muro, com la de Llucmajor que no poden suportar més
aquesta pressió, que han fet un esforç important els ciutadans de
cada un d’aquests municipis per finançar aquests recursos i que
pensam que s’han d’equiparar al finançament de la resta de
municipis que avui sí compten amb nou recursos donat que (...)
et fa preveure amb una gestió crec que positiva, reconeguda per
vostè mateix, per part del Partit Popular en el seu moment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Entenc que està formulada la pregunta RGE núm. 2310 que
és de residències, no? Sí, no?

Diverses coses, jo els he reconegut en diverses ocasions que
els temes de les residències, efectivament, les places
residencials han estat afortunadament o gràcies a l’esforç que va
fer o a una estratègia determinada que va fer el Partit Popular
amb un model de gestió que nosaltres no ens hi trobam còmodes
i no ens agrada, però també li he de dir que vostès tenien
capacitat suficient per crear una estructura important perquè,
efectivament, a partir de l’1 del 2007 la Llei de dependència fos
una realitat, perquè de la Llei de dependència es parla des del
2005 i vostès no varen crear estructura necessària perquè a
partir de l’1 de gener del 2007 es poguessin començar a fer
valoracions, es poguessin començar a valorar (...), per tant, no
és una qüestió aquí que vostè i jo juguem a ping-pong ni que
juguem aquí que un o l’altre, es tracta de reconèixer unes certes
realitats molt objectives que podien haver millorat la situació.

Els temes de les residències a nosaltres també ens
preocupen, no només és Felanitx i  Llucmajor també hi ha
Alcúdia, per exemple, i altres municipis que no governa el Partit
Popular que també han fet un esforç pels temes residencials. Bé,
com jo som consellera de tot el Govern i de tota la comunitat
autònoma també conec les necessitats.

Hem parlat, pràcticament, amb cada un dels batlles i,
efectivament, hem arribat ...

(S'escolta una veu inaudible)

per això vull dir que hem parlat, pràcticament, amb tots els
batlles i hem fet una estratègia molt semblant a cada cas. En el
cas concret de Felanitx, que a vostè li preocupa, a més a més, és
un tema emblemàtic perquè és el convent que té una història
molt especial, és un edifici i una institució molt arrelada al
municipi, per al tema concret de Felanitx hem arribat a un acord
de fer crear una comissió politicotècnica per cercar una solució
adient a aquest cas concret. A la resta de residències el que hem
proposat és el següent, vull dir, bé, primer vostès han de
legalitzar les residències, moltes d’aquestes residències no estan
autoritzades, funcionen sense l’autorització dels consells
insulars, per tant, nosaltres per poder conveniar o concertar amb
elles necessitam que estiguin legalitzades o regulades, per tant,
estan en aquest procés mentrestant se les solAlicita que totes les
persones que resideixen a aquesta residència facin solAlicitud de
la valoració de dependència perquè puguin ser valorades o
reconegudes com a persones dependents. Després si
efectivament estan reconegudes com a residències en condicions
per poder atendre persones dependents, les persones que estan
a dins o les futures persones que seran a dins són dependents,
nosaltres també farem una línia de finançament de 65 euros
plaça-dia per poder mantenir aquestes residències.

Això és per mantenir, perquè entenem que les residències,
que no eren un model que vàrem finançar al pacte de progrés,
que és quan vàrem governar els partits progressistes, va ser un
model de dispersió de residències a municipis que la veritat és
que no és eficient, no dóna, tal vegada, la qualitat que poden
donar altres residències, efectivament, és molt costós pel que
són els doblers públics, però entenem que per a  molts de
municipis pot ser valorat com a una pèrdua, per tant, intentarem
aquest esforç de finançament, però el que no promourem és que
municipis petits facin o hi hagi residències petites de 20, 30 o 40
places residencials perquè no creim que sigui el model adient.

Intentam amb aquests municipis que poden tenir unes
característiques especials, com puguin ser municipis petits amb
dificultats d’accés, amb un arrelament de les seves persones
molt important, la figura dels centres nocturns que poden
assumir, de qualque manera perllongar, l’estada de la persona
en el municipi fins que no necessiti un model més de caràcter
residencial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra, abans de continuar li
pregaria que aquesta presidència és molt benèvola, però, per
favor, ajusti's a l’estricte contingut de la pregunta que ha de
formular. 
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5) Pregunta RGE núm. 2310/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament de la xarxa de residències.

Per tant, ara, formularem la pregunta RGE núm. 2310/08,
una altra vegada, sobre finançament de la xarxa de residències,
i té el torn el Sr. Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li agraesc la seva benevolència. Crec
que al cap i a la fi feim possible un debat amb la tranquilAlitat
que segur que serà positiu per al conjunt dels ciutadans.
Aprofitam preguntes i respostes, preguntes que, fins i tot,
formula la consellera cap a qüestions que poden ser d’interès
per a tots. En tot cas, ja que vostè m’ho demana ens ajustarem
a la seva pregunta i li posaré molt fàcil, està formulada en els
seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra, per la seva comprensió i per la seva
intervenció. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies. Pens que ja li he contestat, vull dir, nosaltres
intentarem el manteniment de les residències ja actualitzades
que estiguin reconegudes, legalitzades per dir-ho de qualque
forma, amb un finançament de 65 euros dia, però el nostre
model no serà crear més residències petites a municipis petits.
El nostre model és el servei d’ajuda a domicili, centres
d’estades diürnes i residències de caràcter comarcal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. De la seva resposta entenc que, per
tant, les residències actuals que tenen això, 40, 50, 60 places, la
de Muro mateix està en aquests termes, vostè no pretén donar-
los continuïtat o finançament, no sé si es deriva de la seva
resposta això, entenc que els nous recursos hagin d’anar en
aquest sentit perquè ja hi han anat, és a dir, els nous recursos
són residències noves de 140 places o de 130 places, totes, no
hi cap que vostè pugui dir que siguin de menys places. 

El tema dels centres nocturns és un experiment, és una
qüestió que ha funcionat a altres indrets, és ben cert, però que,
bé, veurem com camina aquesta qüestió, jo no li sabria augurar
si tendrà èxit o no, li puc dir que els sondeigs que hem fet
nosaltres en aquest moment no havien estat positius en aquest
sentit, esperarem el resultat, en tot cas, serem prudents i més
amb una qüestió de serveis socials. 

Sí ens preocupa molt i de forma important, ja dic, aquest
conjunt de residències que vostè diu que no estan legalitzades.
Això que no estan legalitzades hauríem de veure quins casos,
efectivament, tenen una proximitat major al compliment del
Decret 123, que és el decret que regula totes aquestes qüestions,
també quin és l’esforç que varen fer els governs anteriors, quant
a fer possible que es posessin al dia les residències, i que va fer
el darrer equip, especialment, del consell insular del qual vostè
formava part a un departament i jo en tenia la responsabilitat, i
li puc ben assegurar, per la part que em correspon, que es va fer
el corresponent esforç i que vostè haurà pogut trobar que totes
les residències tenen una avaluació de quines eren les seves
circumstàncies i quin era el camí que li havíem donat. Si no ho
han trobat és perquè no li han volgut donar perquè això,
efectivament, existeix i hi havia, fins i tot, un pla d’adaptació de
la majoria d’aquests recursos, tant és així que, per exemple, la
de Llucmajor compta amb tots els permisos i compta
absolutament amb tot quan n'hi havia altres que, per exemple,
encara no ho tenien, però hi havia obres encaminades a això.

 Ens estranya, per tant, que residències com Felanitx on hi
havia un conveni signat i pendent de renovar per fer possible la
seva adaptació s’hagi tancat, no s’hagi donat continuïtat, li puc
contar el cas de Felanitx o li puc contar el cas de Sencelles on
hi havia, també pendent de fer un esforç important i pactat un
esforç important per fer la seva adaptació i també s’ha truncat.

Ens preocupa que la resposta permanent i definitiva sigui
crearem una comissió per estudiar no sé què. És el cas que vostè
m’ha comentat de Felanitx. Jo crec que la comissió està més que
feta, és a dir, la realitat és la que és, és un edifici complicat, és
un edifici que té una situació arquitectònica difícil, que
requereix un projecte que val al voltant d’un milió d’euros i que
hi havia la plena voluntat de l’administració d’arribar a un
acord. Un acord, precisament, a totes aquelles residències sense
ànim de lucre gestionades, relacionades amb ajuntaments a
través d’una entitat que les aglutina totes i que vostès,
simplement, han eliminat i no han donat continuïtat, ben lliures
són, però de esos polvos estos lodos. No tenen una resposta
específica, avui per avui, en aquelles residències simplement
perquè han tancat la via que hi havia en aquell moment. 

Bé, continuarem fent el seguiment d’aquesta qüestió. Com
veu les preguntes d’avui són, essencialment, per fer el
seguiment d’aquestes qüestions, pensam que és important i, per
tant, continuarem donant resposta a les necessitats i li insistim
en la necessitat de donar suport als ajuntaments. No sé si ha
tengut l’oportunitat de consensuar aquesta quantitat de 65 euros
al dia amb els ajuntaments, crec que és important que ho
consensuï perquè crec que no han rebut tots aquest suggeriment
i, per tant, és important que ho rebin, que ho consensuï, que vegi
si és suficient per fer possible la continuïtat d’aquests recursos.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Consellera, té la paraula en torn de
contrarèplica, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies. Jo el que he dit és que el nostre model no és
construir residències petites, el futur. El passat que vostè em
diu, no li donarà suport, tot el contrari, li donarem suport i li he
explicat els diversos motius del suport i, a més, estam pactant
amb cada un dels municipis en la mateixa línia. Nosaltres
intentam tractar tots els municipis de la mateixa manera
independentment de qui els gestioni i li puc garantir que a final
de legislatura, independentment de qui governi, hi haurà centres
de dia no com va passar amb les residències que només varen
coincidir quan governaven membres del Partit Popular.
Nosaltres farem ... clar, ja ho sé, nosaltres centres de dia en
farem en el conjunt de tots els municipis.

Li deia que amb el tema dels residencials ho feim a cada un
dels municipis. Hi ha residències que tenen, efectivament, tots
els permisos i tenen el reconeixement, en aquest cas, dels
consells insulars com a residència i, per tant, aquí no hi ha cap
problema que totes les persones dependents rebin aquest
finançament per part del Govern, en aquest cas, dels 65 euros
mensuals, 65 euros dia/plaça.

En el casos que no estiguin reconegudes com a residència i
hi hagi dificultats arquitectòniques per ser així, perquè tenen
problemes de barreres arquitectòniques, perquè les habitacions
no s’adapten al decret que vostè ha anomenat, etc., tenim un
problema aquí de finançament per fer la reforma, miram si part
d’aquests 52 milions d’euros poden anar destinats a aquestes o
cercar una altra via de finançament.

Després hi ha casos concrets, com per exemple, el de
Felanitx , vostè diu que aquesta comissió no li pareix adequada,
però a la batllessa sí li pareix adequada, vàrem arribar a aquest
acord on una part del nostre finançament per poder mantenir
aquest edifici, aquest servei que és emblemàtic, seria a través de
la construcció d’un centre de dia que possibilitaria una inversió
en aquest edifici i a la vegada donar un servei que nosaltres sí
que tenim competències per finançar. 

Per tant, sí que ens preocupen aquestes residències, sí que
hem cercat un sistema de planificació i d’inversió perquè es
puguin mantenir, però no és el model que nosaltres durant
aquesta legislatura potenciarem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

6) Pregunta RGE núm. 2311/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accés de les persones dependents als centres
residencials i centres de dia més propers.

Per formular la pregunta RGE núm. 2311/08, sobre accés de
les persones dependents als centres residencials i centres de dia
més propers, intervé el Sr. Serra, del Grup Parlamentari
Popular, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ens preocupa, una vegada més, una
acusació que també està relacionada amb aquesta pregunta, Sr.
President, no es preocupi, i és que hi ha una certa manera poc
equànime d’actuar per part del Partit Popular en totes les seves
accions, li puc assegurar que no hi ha menys equanimitat que
qui no vol prestar l’ajuda i li puc assegurar que els ajuntaments
que no eren precisament del Partit Popular ni un, tan sols ni un,
va oferir un sol terreny per fer cap residència, quan tots varen
tenir oportunitat de, precisament, presentar les seves
aportacions. Un ajuntament ho va fer, Bunyola, i, precisament,
gestions del Partit Socialista en el seu moment varen impedir
que es portàs a terme perquè quedava molt malament que es
donés suport a un govern del Partit Popular amb ajuts d’aquest
suport. Ja dic de esos polvos estos lodos, les residències s’han
fet on s’han fet, però no s’han fet, li puc assegurar, on li hagués
agradat, fins i tot, al govern anterior sinó també on hi va haver
possibilitats perquè s’oferia un terreny. En el cent per cent de
terrenys que es varen presentar es varen fer residències, el cent
per cent. Si un govern local del Partit Socialista, o de qualsevol
altre partit, hagués presentat un terreny li puc assegurar que
també hagués estat atès com correspon i hagués fet possible,
precisament, que la pregunta que li faig ara es dugués a terme
perquè això feria possible, també, que la proximitat de recursos
fos major a una sèrie d’indrets que pensàvem que també era
important i que en una segona fase de creació de recursos
s’havia de facilitar, no ens ha tocat a nosaltres aquesta
responsabilitat, li toca a vostè i li demanam que ho faci amb la
màxima eficiència.

Per tant, amb el que tenim avui, amb els procediments que
vostè vol instaurar i amb les possibilitat que li ofereix no només
la Llei de dependència sinó també els recursos que hi ha
actualment demanam si pot assegurar vostè que les persones
dependents sempre accediran a la residència o al centre de dia
més proper on estan empadronades, tenint en compte el sistema
d’adjudicació d’aquest tipus de places existent a l’actualitat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, amb relació al primer punt dir-li que sí, que hi havia
ajuntaments que varen oferir terrenys i no varen ser acceptats,
per exemple, Alcúdia, Petra, municipis que no eren governats
pel Partit Popular i que no varen ser seleccionats per a la
construcció de centres. Objectivament, perquè la realitat és molt
objectiva a vegades, en aquest cas sí, les residències coincidien,
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si vols, amb els governants municipals del Partit Popular. En
qualsevol cas tampoc això no té importància, però sí remarcar
que nosaltres treballarem amb tots els municipis.

Vostè a la pregunta que em fa diu si jo puc assegurar, miri,
jo a aquesta pregunta li he de contestar que no ho puc assegurar
el cent per cent, la voluntat, efectivament, és que sigui així, per
això el nostre esforç de fer centres de dia, per això el nostre
esforç que les residències tenguin un caràcter comarcal per
intentar, i per tenir la voluntat, que el municipi tengui centres de
dia i que la residència sigui de caràcter comarcal i sigui el més
proper possible, per això, també, el centre nocturn a municipis
petits com, per exemple, pot ser Valldemossa amb dificultats on
la persona que vagi a una residència a Palma, com un
abandonament, com una pèrdua, els centres nocturns puguin
donar cabuda. Nosaltres intentarem, i la voluntat és aquesta,
que, efectivament, sigui el centre més proper al seu domicili
quan la persona hi pugui acudir, ara, garantir-li jo no puc
garantir-li, dir-li que li puc garantir seria molt demagògic per la
meva part.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Deixarem de banda l’altre debat del
qual li agrairia presentàs la documentació oportuna, que ho
demostràs, presenti’m una sola solAlicitud formal entrada en
termini i com pertoca d’un ajuntament que va solAlicitar una
residència i no se li va acceptar el terreny per una qüestió
objectiva i la creuré, fins ara, en aquest tema, no la puc creure.

Pel que fa referència a aquesta qüestió a nosaltres el que ens
preocupa és que, miri, una sèrie d’ajuntaments varen facilitar un
terreny per fer-hi una residència. Un ajuntament no pot cedir un
terreny per prestar un servei del municipi del costat a no ser que
estigui conveniat. Amb la normativa, amb el reglament que
vostè ha establert, o que aplica, per facilitar un recurs de
residència això no s’assegura, és a dir, de moment, en principi,
no es prioritza de cap de les maneres la persona del municipi en
qüestió i ens podem trobar en una situació curiosa on per una
qüestió o l’altra al final vagi a parar aquesta persona a un altre
municipi i no es prioritzi, necessàriament, que la persona, a ser
possible, quedi al municipi.

Només li feim arribar aquesta preocupació. Li demanam que
faci un esforç en aquest sentit, que consensuï línies d’acció en
aquest sentit, també, amb els ajuntaments perquè faria possible,
i fa possible, que els ajuntaments puguin assegurar els seus
ciutadans que l’esforç que varen fer al seu moment per facilitar
un terreny, alguns el varen comprar, i és un esforç econòmic
important que encara paguen, faci possible rebre a canvi una
prestació i li puc assegurar que hi ha una certa preocupació per
part de molts d’usuaris de molts de municipis que diuen que bé
que hi ha un recurs, però que no hi podran accedir. Ens
preocupa aquesta qüestió i veim poca solució de futur si, a més,
ens diu que no és la seva prioritat establir nou recurs de
residència. Ja ens hi trobarem, en tot cas, li feim arribar aquesta
preocupació, li demanam que ho examini oportunament i també

li puc assegurar que farem el seguiment oportú. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Efectivament prioritzam que els recursos, sobretot
els recursos de caràcter residencial i a ser possible el cent per
cent de les places del centre de dia, siguin per al municipi. De
fet, vostè diu que hi ha com un situació de dificultat legal si un
municipi pot cedir terreny per a altres ciutadans, però el cas és
que l’acord que nosaltres hem trobat, o el conveni, o el contracte
que nosaltres hem trobat a cada una de les residències, que va
ser pel sistema de cessió de local i construcció d’una empresa
pública posterior gestió en concertació, posava que eren
prioritaris els ciutadans municipals, però no exclusius, per tant,
aquest sistema el vàrem trobar i, per tant, deu ser
administrativament correcte que puguin venir ciutadans d’altres
municipis. 

Nosaltres ja hem pactat amb les residències que hem posat
en funcionament, Calvià, Capdepera, en el cas de Manacor el
cent per cent, que primer es prioritzassin els ciutadans que
estaven en llista d’espera en situació de valoració de la Llei de
dependència i es varen seleccionar i es varen valorar i si són
dependents han entrat perquè entenem que és un criteri
raonable. Sempre prioritzarem, però també sempre que intentam
una persona que ha d’entrar a una residència i en aquest
moment, per exemple, una persona de Capdepera no en té i ha
d’anar a Manacor després es pot fer un trasllat, vull dir, això
està pactat, sempre prioritzam perquè és de sentit comú i és
raonable i amb això no tenim cap problema de reconèixer
coincidència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

7) Pregunta RGE núm. 2312/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accés de les persones dependents als centres
residencials i centres de dia més propers.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 2312/08, sobre
planificació de nous centres d’atenció a les persones majors
dependents. Té la paraula el Sr. Serra, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Prenem nota del seu compromís, li
puc assegurar que en farem seguiment conjuntament amb els
municipis que han presentat aquesta preocupació.

Passam a la següent pregunta que fa referència, i que en part
vostè ja ha contestat, però que li vendria a resumir dues
qüestions fonamentals que volíem expressar avui. Hi ha, crec,
problemes importants d’assignació de recursos, no pot ser que
les residències que tenim actualment estiguin sense omplir, hi
ha residències que estan sense omplir, li demanam la màxima
celeritat possible perquè es dugui a terme. 

Avui la residència de Son Güells té nou persones, nou
persones, de cent i pico places que té, això no fa possible que
sigui raonable quant a la seva gestió i quant al volum de
personal que hi ha dins. Sant Miquel, del carrer de Sant Miquel,
es troba en la mateixa circumstància i, precisament, també feia
molt difícil que es pugui portar la gestió oportuna a part d’altres
problemàtiques que es generen que és que, fins i tot, els rota
turnos que hi ha d’haver d’equips mèdics, o almanco
d’infermeria, a cada un d’aquests llocs no funciona com
correspon per donar l’atenció que fa possible, fins i tot, ens
diuen que a Son Güells s’estan donant banys només dos dies per
setmana. Els majors de la residència Son Güells, pel fet que
vostè no ha assignat suficients persones per a la residència
perquè funcioni òptimament, només es banyen dues vegades per
setmana. Pensam que això no és l’oportú i això ens preocupa
quant a assignació.

L’altra qüestió que ens preocupa és que vostè digui que es
generarà una tipologia de recurs, que és el centre de dia, que
entenem que és necessari, que és important, i que no es generin
noves places de residència, quan estic segur que es constatarà,
quan vostè hagi fet totes les valoracions necessàries, la
necessitat d’aquest recurs. En tot cas té el seu torn de
contestació en aquesta pregunta per veure quin és el futur que
ens augura en aquest sentit. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Ja he contestat una mica en temes d’indicadors, de quins són
els indicadors que hem utilitzat per fer una prioritat de quins són
els serveis, i tots ells indiquen que els centres d’estades diürnes,
sense arribar a l’òptim de places residencials, són els que hem
de prioritzar i que efectivament els recursos econòmics no són
infinits i els hem de prioritzar.

A Son Güells són 40 places, no són 120. Són per a persones
amb discapacitat física, greument afectades, i a mesura que
tenim l’elaboració del (...) feta i una persona necessita Son
Güells està entrant. 

Dir-li que el tema, i és un tema delicat i m’agradaria fer-ho
amb una certa prudència, però ja estam en el Parlament, que és
el màxim òrgan de representació dels ciutadans, en tema de
determinades residències tenim molts de problemes, molts de
problemes de qualitat del servei, i aquest és un d’ells. Vull dir,
jo aquesta dada de dos banys a la setmana no la sé, però, el
contracte, el vàrem trobar fet, nosaltres, i sempre hem dit que és
un model que a nosaltres no ens agrada. No tenim tantes queixes
d’altres residències públiques, ni vostè n’ha gestionat. De les
privades en tenim moltes.

Per tant és un tema delicat que jo pens que no podem fer...,
no pot ser un tema de demagògia política, és un tema que
nosaltres estam treballant molt a fons, que estam disposats a
arribar fins al final en aquest tema i que potser amb un temps
d’espera o amb un breu temps tendran notícies en aquest sentit.
Nosaltres prioritzam la qualitat de l’atenció a la persona. I
aquests contractes, aquests convenis i aquestes ràtios els vàrem
trobar fets, amb contractes que no vàrem poder tornar enrere;
són contractes d’explotació de 40 o 35 anys i són contractes de
5 anys, i si hi manca de qualitat en aquest servei l’Administració
pública ho ha de demostrar i li puc garantir que estam, en aquest
sentit, intentant demostrar la deficiència en aquest sentit per si
administrativament podem actuar amb la màxima contundència,
si és necessari. I ens preocupa aquest tema, i m’agradaria que no
fos un tema de debat polític en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Serra per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li puc mostrar la màxima precaució,
la màxima prudència per part de qui li parla, entre altres
qüestions perquè és vera que hi havia una planificació establerta
per aquest centre, per exemple el de Son Güells, però que vostè
ha tengut totes les opcions possibles per complementar-la, tots
els sistemes administratius li permeten complementar-ho fins a
un 20% en uns casos, però li puc assegurar que la màxima
dificultat d’un centre d’aquestes característiques, especialment
quan és de gestió privada, és que no estigui ple; això sí que fa
impossible que hi hagi el volum de personal necessari. Vostè no
posarà en marxa el cent per cent del personal d’una residència,
sigui de 40 o sigui de 100 places, si no té el cent per cent dels
usuaris per estar-hi a dins, perquè el cost que vostè rep, els
doblers que vostè rep per gestionar són per 9 places i no per 40;
per tant no posarà el personal de 40 persones perquè això és
impossible. 

Aleshores a mi em preocupa profundament una qüestió que
sí que vostè controla, que és l’accés dels usuaris perquè hi
entrin. Un recurs com Son Güells, especialitzat en un perfil
específic com Parkinson, que vostè ha acabat convertint en
discapacitat físiques i jo ja li vaig protestar en el seu moment
per aquesta decisió, ha estat una decisió seva, no ha estat una
decisió nostra, que no ha funcionat perquè el primer discapacitat
físic que hi va entrar el varen haver d’acabar traslladant a un
centre de discapacitats, en aquell cas a Son Tugores. 
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I una altra cosa que li puc assegurar també és que hi ha uns
problemes de seguretat importants perquè les persones se’ns
escapen. Vostè sap que hi ha hagut un cas d’una persona que
se’ns va escapar i va estar prop d’una setmana a fora fins que va
acabar aterrant i vostè va acabar canviant i enviant a un centre
residencial de persones amb discapacitat.

Li estic parlant de l’aplicació, i l’aplicació que s’està fent en
aquest moment em preocupa que no sigui amb la cura que
pertoca. Tampoc, per part del seguiment, crec que correspon a
la seva conselleria, i no només per part de la gestió de
l’empresa; dues problemàtiques específiques: que no estigui ple
no assegura que no hi pugui haver tots els serveis, ens preocupa
que l’omplin, que siguin àgils amb la llista d’espera i que això
faci possible el bon funcionament del servei; dos, em preocupa
que els serveis d’inspecció, de seguiment dels contractes sigui
l’adequat. Vostè em diu que ho fa; jo li dic que va fer una aposta
molt específica, que era entrar-hi discapacitats físics i li puc
assegurar que no és el camí, almenys és la meva opinió, no li ha
funcionat amb el primer cas que hi ha entrat i li augur que
tendrà problemàtiques específiques si no obeeix al que estava
destinada aquella residència, que era un perfil de Parkinson, un
perfil d’esclerosi múltiple i de corea de Hungtinton. Són els tres
perfils que hi havia determinats allà. 

Entenc que vostè no hi estigui d’acord però l’experiència de
la realitat d’avui és que efectivament no està funcionant, i no
està funcionant en els termes que consideram oportuns, perquè
no hi ha hagut capacitat per part seva per omplir la residència,
quan hi ha -n’estic convençut- usuaris per entrar-hi. No és una
residència, efectivament, rectific la dada, de 100 places, és de
40 places; estic convençut que hi ha el volum de persones de
Parkinson, corea de Hungtinton i esclerosi múltiple suficient per
entrar-hi, n’estic convençut, així ho diu la mateixa associació i
em preocupa que la qualitat del servei, com deia abans, es
resumeixi en una persona que ha sortit, dos banys per setmana
i dia, no hi ha animació sociocultural, s’ha hagut de facilitar a
l’associació de corea de Hungtinton el contacte amb un
especialista perquè això es pugui portar a terme, un servei de
càtering que té el menjar fred, i encara no està obert el centre de
dia, perquè tampoc no hi han enviat persones.

Miri, això sí que és la part de gestió que a vostè li correspon.
Em podrà dir que no, però això li ho puc constatar perquè jo he
tengut l’oportunitat fins i tot d’anar el centre a conèixer aquestes
qüestions en profunditat i a entrevistar-me amb persones que
tenen aquesta preocupació. Li puc assegurar que aquestes dades
no les hi dic gratuïtament i les hi dic a l’àmbit que correspon,
que precisament és l’àmbit parlamentari on jo tenc oportunitat
de (...) a vostè en aquesta qüestió.

Hi posi un ull. Ompli la residència i veurà com sempre es
podrà respondre. Faci el seguiment oportú i veurà com hi ha
qüestions que es poden rectificar i es poden millorar sense cap
dubte. I revisi els canvis que vostè ha fet a Son Güells perquè
crec que perjudiquen el bon funcionament del centre i que no
fan possible una situació realista. Separem l’atenció a uns
perfils com puguin ser Parkinson, corea de Hungtinton, que
requereixen un recurs especialitzat, que es correspon amb les
prioritats, que crec que eren lògiques i que ens vàrem marcar en
el seu moment l’equip anterior, que duia una cadena d’activitat
on primer prioritzàvem els serveis especialitzats de màxima
dependència -Parkinson o Alzheimer-; dos, on es feien

residències d’ús comú per a persones majors; tres, on es
potenciaven els centre de dia; i quatre on es va apujar de forma
important l’atenció domiciliària i quedava un segon pas a fer
amb l’aprofitament de la Llei de dependència. 

Aquest crec que és el camí. Vostè li està donant continuïtat
en una part, i s’ha constatat avui amb les seves respostes, però
crec que n’hi ha un altre d’important, que és tornar a la senda
del que estava previst en aquests centres, i sense cap dubte que
vostè el pugui omplir perquè les empreses que gestionen puguin
respondre amb satisfacció a aquestes qüestions.

A part que estic convençut que hi pot haver una errada
puntual. Miri, jo, com vostè sap, he gestionat recursos públics
residencials i també he tengut problemàtiques, a mi se m’ha
escapat un major, efectivament, a un moment donat. L’hem
hagut de trobar, però li puc assegurar que no era per una
mancança de no haver-hi tots els serveis que pertoca. Avui per
avui jo pas pena, pas pena perquè els serveis socials són una
cosa que es du molt a dins i jo la hi duc, i pas pena de la gent
que va a aquests recursos socials i estic convençut que els
familiars també passen pena perquè no són suficients els
recursos. Vostè té la capacitat d’ampliar-los, si vol, i de
rectificar tant con sigui necessari fins a un 20% quant al
contracte administratiu. I per altra banda omplint el recurs, que
no l’hi té, i són dues accions que vostè no ha fet i que a mi crec
que em preocupen suficientment com per demanar-li que per
favor ho faci i que millori aquesta atenció. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Efectivament, quan jo deia que no hauríem de fer demagògia
amb aquests temes era parlar del fet que s’han fugat persones o
que se’ns han escapat persones, perquè, com vostè ha dit molt
bé, vostè també ha gestionat recursos i això pot passar, i a
vegades no és per qüestió de qualitat dels serveis ni per manca
de recursos. I més a més en el tema que vostè diu, el tema de
Son Güells, estam amb persones que són discapacitades
físiques, que no estan incapacitades, que aquesta persona que
vostè diu, i es té informació, no es va escapar sinó que se’n va
voler anar, i com que no estan incapacitades, no hi ha cap
professional que pugui dir “no pot sortir per aquesta porta”; no
estam parlant de persones d’Alzheimer incapacitades, o
persones d’Alzheimer desorientades, estam parlant de persones
amb discapacitat física no incapacitades legalment i que, si no
volen estar a una residència perquè diuen que han entrat i que no
hi volen estar i se’n volen anar, no tenim capacitat legal per
retenir-les. Aquesta persona no va fugir, aquesta persona de la
residència se’n va anar a ca seva i nosaltres, al cap de mitja
hora, ja la teníem localitzada a ca seva. No es va escapar,
senyor..., i no facem demagògia d’això.

(Intervenció inaudible)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, per favor...

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

No facem demagògia d’això; se’n va anar perquè no li va
agradar la residència pel que fos, però estam parlant d’una
persona adulta discapacitada física, no estam parlant d’una
persona demenciada ni d’una persona incapacitada. No facem
demagògia d’això, perquè com vostè mateix ha dit vostè ha
gestionat recursos i vostè sap que hi ha hagut coses molt més
greus quan vostè va gestionar S’Institut i no es va tocar
políticament, perquè efectivament, situacions de dificultat ens
poden passar a tots; si no després ja en parlaríem, vull dir que
efectivament jo era treballadora d’allà i els conec i en podríem
parlar.

Per tant no facem demagògia d’això. Davant de tot, davant
de l’interès polític d’un titular de tal hi ha d’haver la defensa del
servei públic, i per tant defensem el servei públic davant altres
possibles demagògies o possibles titulars periodístics. Per tant
no en facem.

En el tema de..., vostè diu allò de Parkinson. Idò miri,
nosaltres hem parlat amb cada una de les tres associacions i no
tenim més usuaris de Parkinson ni de cap tipus d’aquestes
associacions, i vàrem prioritzar el Parkinson precisament pel
compromís que vostès tenien amb ells. I després, dels
discapacitats físics, a mesura que tenim el (...) laboral i a mesura
que accepten una plaça residencial, efectivament els
incorporam, però estam parlant de persones amb discapacitat
física que moltes vegades no volen anar a una residència, que
s’estimen més una ajuda econòmica per a les seves famílies
perquè a través d’aquesta ajuda econòmica poden pagar una
persona que els ajudi a sortir i els atengui, i no volen una
residència.

En el centre de Sant Miquel i del carrer els Oms nosaltres
complit escrupolosament el contracte, i si no teníem les places
adequades pagàvem la plaça de reserva. Amb aquests doblers
econòmicament podien tenir molt més personal del que tenien,
i (...) no ho ha tengut. Jo ja li avanç que nosaltres estam en
negociacions amb l’empresa en aquest sentit, i no es preocupi
que en aquest tema intentarem millorar tot el que puguem la
qualitat dels serveis, perquè no es preocupi, que a més
gestionam un model de servei en què no ens trobam còmodes;
és a dir, vostè diu “augmenti un 20% aquestes possibilitats
econòmiques”, etc., però això és un model que a nosaltres ens
pareix una mica -i perdoni l’expressió- incorrecte, per no dir una
expressió una mica més contundent. És a dir, no pot ser que una
empresa obtengui una concessió perquè ha anat a la baixa,
després digui que no és suficient i l’Administració pública,
donant-li les gràcies i reforçant-li aquesta actitud, li pagui un
20%; no pot ser, no pot ser, hem de cercar altres mecanismes
perquè l’empresa compleixi el que ha dit que és capaç de
complir, perquè això és com una petita trampa, jo vaig a la
baixa, (...) l’empresa i després dic “miri, no ho puc fer, doni’m
un 20%”. Això de veritat que no és seriós, no és seriós per a
nosaltres.

Davant això hi ha altres mesures que són les que estam en
aquest moment negociant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

8) Pregunta RGE núm. 2313/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convenis amb l'Estat relacionats amb la
dependència.

Finalment, per acabar, queda la pregunta RGE núm. 2313,
sobre convenis amb l’Estat relacionats amb la dependència. Té
la paraula el Sr. Serra, del Grup Parlamentari Popular, autor de
la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Esper que efectivament els convenis
que vostè ha anunciat amb l’Estat, que ens comenta que encara
no estan signats, puguin donar sortida a tot aquest tipus de
solucions. 

També li dic que l’assignació de les persones és
responsabilitat seva. A mi em preocupa que una persona del
perfil que no correspon hagi anat a aquesta residència. Aquesta
persona tenia una opció que era Son Tugores, on finalment ha
acabat; se’l va treure d’aquesta possibilitat, van anar a una altra
i això no era oportú, i això sí que és responsabilitat seva, com ho
hagués estat meva si hagués estat en les seves circumstància,
que efectivament no hi vaig estar en aquests termes.

Per tant té opcions per donar sortida a ics qüestions, entre
altres omplir les residències, que fa possible que es puguin dotar
tots els recursos adients. El fet que hi hagi 4.000 i busques de
persones sense valorar estic convençut que dificulta que estiguin
omplertes com pertoca, i permeti’m que qüestioni que hi hagi
perfils suficients com per anar a aquest recurs, perquè crec
conèixer la qüestió suficientment com per poder afirmar això,
precisament. 

Per últim convenis amb l’Estat relacionats amb la
dependència, quin és el pla de feina que té establert la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per
aprofitar els 52 milions d’euros del conveni de la conselleria
que va esmentar al plenari del passat 18 de març del 2008 que
tenia signat amb l’Estat, i crec dir que en aquell moment vostè
va afirmar que tenia signat aquest conveni, va sortir així a
premsa, la premsa no sempre s’ajusta a la realitat, per sort o per
desgràcia; vostè em diu que està per signar. En tot cas si pogués
especificar més qüestions sobre aquesta qüestió li ho agrairia.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. El que vàrem comunicar a premsa -jo no record
exactament com va sortir- és que tenim signat un protocol, un
protocol de conveni amb el que en aquell moment era
competent en matèria de dependència, que era el Ministeri de
Treball, que ara en aquests moments és el Ministeri d’Educació,
i el Govern de les Illes Balears. És compromís polític, que és un
compromís verbal, però sí hi ha el protocol, i parlant recentment
amb la secretària d’Estat confiam que el juny o el juliol podrem
concretar. 

Un poc el pla de feina ha estat fer primer una elaboració, que
no tendria cap problema a remetre-la a tots els grups
parlamentaris, d’una planificació del que són les mancances que
tenim en aquesta comunitat autònoma; ens surt per molt els
centres d’estada diürna, per això ho estam prioritzant. Hem
negociat amb els consells quines són les prioritats de tota la
relació que ens surt; ens surt bàsicament centres d’estada diürna,
qualque centre (...) habitatges tutelats. Estam ja en negociacions
concretes amb cada consell, i després de la negociació amb els
consells passaríem a les negociacions de caràcter més
municipal. Vull dir que nosaltres el que hem fet ha estat una
priorització de serveis i de municipis, serveis per mancança i per
qüestions territorials. I amb aquest pla de prioritats anirem a
negociar amb cada un dels municipis la possibilitat. Li puc dir
que la recepció és molt positiva, dels municipis, i que
segurament hi haurà molta concordança entre el que tenim
planificat amb la realitat, perquè els municipis estan com a molt
disposats, efectivament, a rebre un centre d’estades diürnes, i si
és necessari a qualque municipi ampliar l’oferta també
reconèixer-ho així.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra té la paraula per un temps
de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. I ja per acabar esperar, efectivament,
que això pugui donar la solució oportuna. Lamentar que hagués
sortit que estava firmat i efectivament el que estava firmat era
un protocol que no vincula necessàriament la signatura, però
que esperam que sí, que efectivament finalment es firmi.

Lamentar que en el seu moment..., que vostè tengui la
facilitat d’arribar a un acord en aquest sentit crec que és
d’enhorabona per a tots. Lamentar que la passada legislatura no
poguéssim gaudir d’un tracte com a mínim similar. Vàrem
firmar en temps del Partit Popular una proposta similar que
se’ns va ser negada, el cobrament ens va ser negat per l’equip
anterior; curiosament amb la mateixa justificació quan vostè va
arribar es va cobrar, vostè dirà que no i el que sigui, però a
nosaltres se’ns va impedir poder rebre els doblers que feien
possible finançar les residències per part de l’Estat en el conveni
de residències anterior.

Només..., en fi, només li vull fer arribar que tengui sort en
el cobrament d’això perquè, ja li dic, el Partit Popular no va
tenir tanta sort, no va tenir la possibilitat de cobrar el conveni
com pertoca, igual que altres convenis de multitud d’àrees, i que
esperam que l’Estat sí compleixi amb vostè, que no només es
comprometi a signar aquests 52 milions d’euros sinó que els hi
pagui, com no va fer en el seu moment al Partit Popular fins que
va entrar un govern de la mateixa corda política que el Govern
de l’Estat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Jo crec que ja he contestat la pregunta. En tot cas els matisos
que vostè ha fet, en relació al conveni anterior, que és conegut
com el conveni de les residències Zaplana, efectivament ja ara
estam pendents de cobrar 10 milions d’euros; aquest mes,
dilluns o dimarts, ens n’ingressen 5 i posteriorment ens
ingressaran els altres 5. Això facilitarà que ja no hi hagi conveni
en aquesta comunitat autònoma perquè s’ha liquidat
econòmicament i administrativament, la qual cosa facilitarà que
el juny o el juliol puguem fer aquest segon conveni.

(Intervenció inaudible)

Aquest segon conveni. Afortunadament si tenim dos governs
diferents, però dos governs amics, esperem també, jo també
esper que sigui en benefici d’aquesta comunitat autònoma.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Només ens queda agrair la
presència de la Sra. Consellera i dels seus acompanyants.

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