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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Isabel Llinàs.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Cristina Rita.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Costa, Maria Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions, aquesta presidència proposa
a la comissió l’alteració de l’ordre del dia d’avui a proposta
d’una sèrie de grups parlamentaris, tal com preveu l’article 68.2
del Reglament del Parlament. L’alteració consistirà a passar el
primer punt al segon lloc i quedarà, per tant, com a primer punt
el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 5570/08, i com a
segon punt el debat de les preguntes fixades a l’ordre del dia.

La comissió hi pot no estar d’acord. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 5570/08, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a la jornada de 65 hores setmanals.

Per tant passarem, llavors, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en el proposició no de llei RGE núm.
5570/08, presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds sobre jornada de 65 hores setmanals.

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé, per part
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el
diputat Sr. Miquel Àngel Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, aquesta és
una proposició no de llei mitjançant la qual nosaltres proposam
que el Parlament mostri el seu rebuig a una proposta de
directiva que està aprovada inicialment pel Consell de Ministres
de Treball de la Unió Europea però que està pendent de
ratificació definitiva.

Per les informacions que hem pogut tenir, la votació
definitiva, que ha de ser en el Parlament Europeu, ha de tenir
lloc a final d’any, aproximament. Per tant pensam que aquest és
un bon moment perquè el Parlament de les Illes Balears Balears
es posicioni, enviï l’acord al Parlament Europeu i sigui un
element més, en la mesura de la nostra possibilitat de participar
i d’aportar coses a aquest debat, sigui un element més en aquest
debat sobre la possible adopció d’aquesta directiva o d’aquesta
modificació de directiva.

Allò que varen aprovar els ministres de Treball de la Unió
Europea el passat mes de juny era una proposta de modificar
l’actual directiva d’ordenació dels centres de treball que, en cas
que fos aprovada definitivament, suposaria eliminar aquell
màxim, aquella jornada màxima de 48 hores que
internacionalment i que des de l’any 1917 l’Organització
Internacional del Treball s’entén establerta en las 48 hores.
Aquesta directiva permetria que cada estat modificàs la seva
legislació fins a situar aquest màxim de jornada laboral a les 60
hores amb caràcter general, que fins i tot podrien ser extensibles
a les 65 hores en el cas de determinats colAlectius laborals com
són els metges. En principi, per tant, la part més important és la
pujada de la jornada laboral màxima o la possibilitat que cada
estat pugi la jornada laboral màxima a les 60, 65 hores, però
tenint en compte a més que aquest temps setmanal es computa
sobre una mitjana que s’agafa sobre un lapse de tres mesos, fins
i tot ens podríem trobar amb jornades laborals de fins a 78
hores.

Aquesta modificació de la directiva d’ordenació del temps
de treball també suposaria que els estats introduïssin la
possibilitat d’acords individuals en la línia d’allò que en el
Regne Unit es coneix com opting out, de manera que els
empresaris poguessin negociar individualment amb els
treballadors aquesta modificació de jornada laboral per damunt
d’aquest límit fins ara establert i fins ara reconegut
internacionalment de les 48 hores. 

Com deia aquest màxim de jornada laboral de 48 hores, el
va fixar l’Organització Internacional del Treball el 1917, i en el
seu moment va ser una gran conquesta social, va ser un avanç
en la línia que allò progressista i allò que suposava un avanç en
els drets socials, des del temps d’aquelles situacions de les
novelAles de Charles Dickens de jornades pràcticament
esclavistes, s’havia anant reduint la jornada laboral, i en aquest
context i amb aquesta situació de progrés general durant tota
una sèrie d’anys, arribar a aquesta espècie d’acord internacional
sancionat per l’OIT que el màxim fos de 48 hores era un avanç
pel que fa a drets socials i també un avanç pel que fa a la
possible conciliació entre la vida laboral i familiar i un avanç en
general de qualitat de vida per als treballadors.
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Per tant una directiva europea que suposàs abolir o que
suposàs fer saltar pels aires aquest límit internacionalment
reconegut entenem que seria un retrocés social, que seria una
involució en un procés històric d’avanços socials que és un
procés que hem de valorar com a positiu i que a més ha estat
sense dubte el resultat de lluites històriques, de lluites de
moviments de treballadors, de debat social, i que en qualsevol
cas nosaltres no pensam que haguem de permetre que ara hi
hagi retrocessos. Una mica nosaltres pensam que la identitat
europea, uns dels trets que la caracteritzen són aquests drets
socials, aquests avanços socials i la línia, fins ara, que entenem
que sempre ha estat d’anar endavant, de fer avanços, i entenem
que seria un precedent molt negatiu que hi hagués involucions.

Per tant qüestionam que la Unió Europea intenti eliminar
aquest límit de les 48 hores possibilitant les 60, 65, i també
qüestionam aquesta fórmula dels acords individuals entre
treballador i empresa per poder possibilitar aquests augments de
jornada, aquests acords que es farien al marge de la negociació
colAlectiva. La negociació colAlectiva és una fórmula establerta
a l’estat social per fixar jornades laborals, fixar retribucions,
fixar drets socials diversos dels treballadors; és una fórmula que
a més recull la Constitució, l’article 37 de la Constitució
Espanyola diu que la llei garantirà el dret a la negociació
colAlectiva i reconeix la força vinculant dels convenis, i per tant
també qüestionam que aquest projecte de modificació de la
directiva d’ordenació del temps del treball aposti o opti per
aquests anomenats acords individuals entre treballador i
empresa al marge d’aquest procés colAlectiu. Entenem que no és
una negocació entre dues parts amb igualtat d’oportunitats i que
aprofundeix en la precarització de l’ocupació.

També qüestionam un altre aspecte d’aquesta directiva, que
és la nova definició del temps de treball, en aspectes com per
exemple no computar, no comptabilitzar com a temps de treball
les hores de permanència en el lloc de feina en què algú està
disponible per a la feina però no realitzant efectivament, de
manera efectiva una feina, com són per exemple les guàrdies
mèdiques; aquell temps en què un metge no està atenent un
malalt però està fent guàrdia i està disponible, tradicionalment,
i a més hi ha jurisprudència europea en aquest sentit, ha estat
computat com a temps de feina, com a temps laborable, com
nosaltres entenem que no pot ser d’una altra manera, i ara
aquesta nova directiva ens proposa una nova manera de
definició i de còmput del temps de treball.

Tots aquests aspectes, l’augment a les 60, 65 hores de la
jornada laboral màxima, els acords individuals, la nova
definició del temps de treball, per a nosaltres constitueixen un
conjunt de caràcter involutiu, de caràcter de retrocés en aquests
drets socials aconseguits amb una lluita històrica i que, com dic,
va ser difícil i hem de valorar positivament i hem de valorar
com una contribució a allò que de més positiu té Europa, i per
tant és en aquest sentit que demanam que el Parlament de les
Illes Balears s’hi pronunciï en contra. És veritat que el Govern
espanyol ha dit que en cas d’entrar en vigor aquesta directiva ell
no l’aplicaria, però això no és un motiu per votar-la a favor,
primer perquè és una qüestió de principis i, segon, perquè una
vegada entrada en vigor la directiva és deixar la porta oberta de
cara que en el futur altres governs sí que poguessin superar el
límit espanyol de la jornada laboral setmanal. Sobretot no és una
garantia en un context de competència amb altres economies
que sí que faran ús, per dir-ho així, d’aquesta directiva. 

Per tant la proposta és la que he dit al principi: davant la
propera votació en el Parlament Europeu, que tendrà lloc d’aquí
a un parell de mesos, que podria suposar l’adopció definitiva i
l’entrada en vigor d’aquesta directiva, que el Parlament de les
Illes Balears s’hi pronunciï en sentit contrari, que així ho faci ho
faci saber al Parlament Europeu per d’aquesta manera fer la
nostra petita contribució, però jo crec que tot suma en aquest
sentit d’aquesta votació del Parlament Europeu sigui no a favor
d’aquesta directiva sinó a favor del manteniment dels drets dels
treballadors i dels drets socials.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Passarem ara al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
anunciar que el nostre grup coincideix plenament amb la
filosofia de fons i amb les propostes concretes d’aquesta
iniciativa del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds. Dit això sí que volem plantejar algunes reflexions,
alguns comentaris al voltant d’aquesta directiva de temps de
treball de la Unió Europea. Algunes seran tal vegada reiteratives
però consideram que és important plasmar-les i que quedin
recollides.

Fent una breu història és important recordar que aquesta
directiva ja estava en discussió des de feia quatre anys,
aproximadament, que estava bloquejada pels govern de França
i Itàlia i que és justament l’accés al govern d’aquests dos països
de la dreta quan es desbloqueja aquesta directiva i s’ha donat
pas a la seva discussió, votació i, de moment, aprovació dins el
Consell de Ministres, com ha indicat el Sr. Llauger. Nosaltres
pensam -aquesta seria la primera reflexió- que aquesta directiva
suposa en realitat un míssil a la línia de flotació dels drets dels
treballadors i de les treballadores, que cada vegada estan més
amenaçats, i dic això i faig una referència un poc de costat,
diríem, que per exemple ara que estem vivint una situació de
crisi, sempre un dels recursos freqüents per part sobretot de
determinats partits polítics és recórrer a una sortida fàcil, que és
la flexibilització dels acomiadaments. Ja dic, per tant estan
sempre els treballadors, els treballadors sempre estan -diríem-
en el punt de mira en moments crítics.
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Crida l’atenció també que aquesta directiva no va tenir un
gran ressò mediàtic quan va sortir als diaris, i això també ens
resulta preocupant, sobretot, i com s’ha assenyalat, perquè
aquesta jornada de les 48 hores que ara es posa en qüestió era
una conquesta de pràcticament fa un segle de tal manera que
ara, quan estam al segle XXI, ens estam retrotraient a temps de
fa un segle, en què se suposava que determinades conquestes
socials ja s’havien adquirit.

Segona qüestió: aquesta directiva ha estat aprovada pels
països o pels ministres dels països de la Unió Europea a
excepció d’un grapat de països, entre ells Espanya juntament
amb Bèlgica, Hongria i Grècia, que es varen abstenir.
Desconeixem quin és el motiu d’una abstenció i no d’una
votació en contra i d’un enfrontament clar a aquesta directiva.
I ens preocupen declaracions que varen sortir al voltant
d’aquesta aprovació com la de la ministra d’Eslovènia, que en
aquell moment Eslovènia era el país que ostentava la
presidència de la Unió Europea, quan va afirmar que aquest
acord ofereix protecció per als treballadors i flexibilitat en
l’ordenació del temps de feina. Estam parlant d’un concepte que
està molt de moda, que és el concepte de la flexiseguretat, però
sembla que és clarament més..., o pesa molt més la flexibilitat,
diríem, de qui ha de contractar que no la seguretat dels que han
de fer feina. Ara toca al Parlament i ja veurem quina és la
decisió final, però nosaltres som més bé poc optimistes.

Tercera reflexió sobre el que suposa a la pràctica aquesta
directiva, que nosaltres entenem que serà la precarització de la
situació de les condicions de feina dels treballadors i les
treballadores, fonamentalment per quatre raons. En primer lloc,
perquè obre realment una escletxa important en la pràctica
sindical tradicional, en la qual existeix un sistema de convenis
colAlectius; això es deixa de costat i es passa a aquest suposat
acord lliure individual entre empresari i treballadors. Nosaltres
ens feim la pregunta de si realment un acord entre empresari i
treballador és un acord que se fa en un pla d’igualtat, en un pla
diríem colAloquialment del tu a tu; nosaltres clarament pensam
que no i que això donarà pas a aquest empitjorament de la
situació del que fa feina. Segona qüestió: perquè a la pràctica
aquestes 65 hores que, com s’ha explicat, podrien arribar a ser
moltes més perquè això és una mitjana que es fa, deixa la
jornada de vuit hores pràcticament en una utopia, una utopia que
curiosament en comptes de fer una utopia de futur -la utopia
sempre diem que crida el futur- es converteix en una utopia del
passat.

Una altra qüestió que està recollida també a l’exposició de
motius és el tema fonamental de la conciliació de la vida laboral
i personal; realment amb aquests supòsits parlar de conciliació
de vida laboral i personal serà poc més que missió impossible.
I voldríem afegir també una referència a les conclusions d’una
sèrie d’estudis que va fer l’Organització Internacional del
Treball que adverteixen dels perills de l’augment de les jornades
laborals per damunt d’unes determinades hores, perills que
suposen -i són estudis seriosos, estudis rigorosos- major
sinistralitat laboral, menor productivitat, menor qualitat de
servei i dubtosa rendibilitat econòmica, és a dir que podria
arribar a passar que estem aconseguint d’una banda més
precarietat en la feina al temps que no estam aconseguint la
suposada major competitivitat que en teoria està darrere aquesta
directiva.

Una reflexió també que volem fer és sobre el perill que
suposa per a Espanya o per als treballadors i les treballadores
d’Espanya en el sentit que s’ha dit que això no afectarà
Espanya, que nosaltres tenim l’Estatut dels Treballadors vigent
que parla clarament d’una jornada de 40 hores. Bé, nosaltres
volem remarcar dos perills que són importants: d’una banda tots
sabem que estam en una economia globalitzada en què
l’amenaça de la deslocalització està molt present; quan parlam
de deslocalització estam parlant de la possibilitat de dur una
empresa a un altre lloc per una qüestió molt senzilla que és el
cost, entre ells, lògicament, el de la mà d’obra. (...) un empresari
que es pot plantejar entre obrir una empresa en un país on la
jornada laboral és de 8 hores o obrir una empresa en un país on
la jornada laboral és de 10, 12 o 13 hores. Això seran càlculs
que els empresaris faran i que tendran conseqüències
importants.

I una segona referència; la directiva Bolkestein, que sabem
que entrarà en vigor a partir de l’any que ve, estableix que es
permetrà a les empreses d’un país, que s’instalAlin a un país,
aplicar la legislació laboral del país d’origen dels treballadors
contractats, és a dir, que bé podria passar que una empresa d’un
país ics on està en ple vigor aquesta jornada, anem a suposar, de
60 hores, s’instalAla a un país com el nostre amb treballadors
d’aquest país d’origen. Què passaria?, quines serien les
conseqüències, entre cometes, colAlaterals d’aquesta decisió? Per
tant també hem de tenir present això.

I ja per acabar, en definitiva, destacar que nosaltres pensam
que aquesta directiva és, juntament amb una altra directiva que
és l’anomenada, diríem en els mitjans de comunicació, la
directiva de la vergonya, aquella que feia referència als
immigrants, nosaltres pensam que aquestes dues directives són
bons exemples que la Unió Europea, aquesta Unió Europea dels
mercaders, aquesta Unió Europea en què l’economia pura i dura
és el més important, cada vegada guanya més espai a allò social,
aquesta Unió Europea en què la suposada millora de la
competitivitat cada vegada es va fent a costa dels drets de les
persones que treballen. I també, com ha assenyalat el Sr.
Llauger, al final en aquesta Unió Europea s’estan imposant els
efectes perversos de la globalització, però nosaltres pensam que
la globalització també té costats positius, s’estan instalAlant els
efectes perversos de la globalització sobre la tradició europea de
la lluita de l’ampliació dels drets colAlectius. 

Per tot això lògicament votarem a favor de la proposició.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, en
primer terme anunciar que el Grup Parlamentari Unió
Mallorquina donarà suport a aquesta proposició no de llei, tot i
no coincidir amb alguns arguments que s’han expressat pels
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula. Consideram
que hem de donar suport a aquesta proposició no de llei perquè
probablement aquesta legislació europea, aquesta directiva
europea diríem que s’ha passat de frenada, ha caigut en la
desproporció. Fa uns anys vivíem instalAlats en aquest discurs de
l’esquerra de repartiment del treball i de l’objectiu de les 35
hores. Això pareixia que seria la gran solució als problemes de
l’atur i de l’ocupació que afecten les societats occidentals. Bé,
aquest discurs veig que va desapareixent però no altres tòpics
que utilitza el discurs de l’esquerra. Lògicament el nostre grup
parlamentari no està d’acord amb aquest discurs, el que passa és
que entre les 35 hores i el repartiment del treball i aquesta
directiva de les 65 hores probablement hi ha termes mitjans que
semblarien més interessants i, com deia, més proporcionals.

Al nostre grup parlamentari no li sembla malament, per
definició, la flexibilitat. Pensam que introduir flexibilitat en el
mercat laboral, evidentment amb seny, pot produir un major
dinamisme en aquest mercat laboral i incentivar el mercat
laboral i per tant que hi hagi més ocupació, que és un dels grans
objectius que hem de tenir com a societat. Per tant des d’aquest
punt de vista no coincidim amb aquest argument. Ni coincidim
amb l’argument de culpabilitzar i atacar la Unió Europea com
si fos una simple unió de mercaders egoistes que només miren
els seus balanços. Evidentment la Unió Europea ha estat una
cosa molt més important històricament, ha generat una pau en
el vell continent, a Europa, molt important i per tant diríem que
aquestes simplificacions, que ja les entenem com esquemàtiques
i simplificacions, no les compartim. 

Tot i això, ja dic, com que efectivament la directiva s’ha
passat de frenada i és desproporcionada en relació al que serien
dosis de seny, de flexibilitat, consideram que podem donar
suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Jo ja els anuncii que el meu grup
donarà suport a la proposició no de llei del BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i sí que els vull dir que és amb un sentiment de
tristor que avui començ aquesta intervenció, ja que pens que el
rebuig que implica aquesta proposició és un rebuig sense
palAliatius a una iniciativa europea que no s’hauria d’haver ni
plantejat. Jo els parl com a socialista, com a dona i sobretot com
a treballadora.

S’imaginen vostès, senyors diputats i senyores diputades, si
els nostres avis, aquells obrers, aquells sindicalistes que allà a
principis del segle XX es van deixar la pell en una lluita
desigual, duríssima, per anar aconseguint millores sindicals, no
tan sols pel que feia als salaris, sinó també per aconseguir uns
horaris més racionals, més humans, sempre conscients que
havien d’actuar junts, en colAlectivitat perquè individualment no
tenien cap força? No troben vostès que s’esgarrifarien en veure
com s’està atacant un dels pilars fonamentals dels drets dels
treballadors i de les treballadores?

Hem de recordar que ja l’any 1917 va ser l’Organització
Internacional del Treball que fixà la jornada laboral en un
màxim de 48 hores, i no ens sembla lògic de cap manera que a
dia d’avui, quasi un segle més tard, es vagin fent passos enrere
en aquest acord de l’any 1917. Aquest intent de flexibilització
total d’horaris no és altra cosa que una agressió als drets
reconeguts de treballadors i treballadores, i mirin si es nota la
mala consciència que deu haver deixat en els redactors
proposants d’aquesta iniciativa europea, que el mateix text
matisa que els estats membres hauran d’informar de les
conseqüències de la iniciativa, en especial de l’impacte sobre la
salut i la seguretat dels treballadors; en altres paraules, el
nombre de tarats i de morts ocasionats per aquesta proposta
diabòlica i perversa.

El meu grup opina que és una iniciativa que ataca no tan sols
els drets sinó també la dignitat dels treballadors i les
treballadores, i ignora tots els avanços que s’han fet al llarg del
segle passa i del segle actual tant pel que fa a seguretat davant
els riscos laborals com a mesures per conciliar millor la vida
laboral i familiar, i en realitat allò que impulsa són males
pràctiques entre les empreses. És increïble que països com
França, Itàlia, Alemanya, siguin capaços de fer propostes
d’aquest tipus. Una pensa que tal vegada sigui aquesta
confluència de tres presidents conservadors, el trio Zarkozy,
Berlusconi i Merkel, però no deu ser aquest l’únic motiu, ja que
incompresiblement també el laborista britànic Gordon Brown
s’ha apuntat a aquesta iniciativa. 

Per tant acabo la meva intervenció tal com l’he començada,
manifestant un sentiment de tristor i com de desemparament, i
dient que confio que la Unió Europea recapaciti i finalment faci
cas al Govern espanyol, que encapçala amb fermesa l’oposició
a la iniciativa de les 65 hores.

I pel que fa a aquesta comissió, ja ho he dit, nosaltres darem
suport a la iniciativa del BLOC. Confio que el rebuig a la
directiva europea en qüestió surti reforçat amb el vot unànime
de tots els grups d’aquesta comissió, així com va succeir en el
Congrés de Diputats de l’Estat espanyol el passat 16 de
setembre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, d’entrada vull anunciar també el vot favorable a la
proposta, tot i que matisaré ben clar que els arguments que
s’han exposat i que s’han escrit no són exactament els
arguments pels quals nosaltres votarem a favor de la proposta
que, per cert, ens haguera agradat molt més que en lloc de
rebujtar la directiva se l’haguessin llegit i haguessin matisat què
hi ha de dolent a la directiva i què hi ha de positiu a la directiva,
que també n’hi ha..., o a la proposta que jo dic, que també n’hi
ha, de positiu. És a dir, crec que no ha fet prou bé la feina el
BLOC a l’hora de globalment voler que rebutgem la directiva,
que ho entenc des d’una postura sindical però no des d’un grup
parlamentari, i en aquest cas ho farem des del Parlament de les
Illes Balears, tot i que manifest clarament que no és just.

Jo som un defensor, com tots vostès, segurament, de l’article
35 de la Constitució Espanyola que tenim els espanyols, és a dir,
tots els espanyols tenim dret i deure de treballar i dret al treball,
a la lliure elecció de professió i ofici, a la promoció a través del
treball i a una remuneració suficient. Vull apuntar aquí que la
directiva, d’aquest aspecte que defensa la Constitució per als
espanyols, ni en parla, i en aquest sentit és un element pel qual
nosaltres demanarem, el Grup Popular i esper que vostès també
manifestin quan li toqui la contrarèplica o la rèplica que s’hi
adhereixen, que estaria bé que la directiva reconegués per a tots
els europeus el just dret a una remuneració suficient per tal de
satisfer les necessitats pròpies i de la família, no només del
treballador, sense que en cap cas no hi pugui haver
discriminació per raó de sexe.

Dit açò jo tenc aquí el text de la comissió que fa referència
als debats que hi ha hagut des d’abans del 2000 i després del
2003 a l’hora de modificar aquesta directiva, i hem de ser justs
amb el que diu la comissió, i per això jo no ho explicaré sinó
que ho llegiré. Respecte de les 65 hores m’agradaria saber aquí
quants n’hi ha que sapiguem exactament quines referències es
fan a les 65 hores; jo els ho diré per si hi ha algú que no ho hagi
llegit o no ho sàpiga. Diu la proposta de la comissió que manté
el límit de les 48 hores, en les quals entren les hores extres, que
no obstant açò la directiva 2003/88 no preveu, sí que és ver que
preveu que hi pugui haver una llibertat d’enteniment entre el
treballador i l’empresari a l’hora de sobrepassar açò i posa
excepcions, i assenyala la que ha aplicat des del principi el
Regne Unit, que és l’opció out, és a dir, no aplicar, i en aquest
aspecte fa la reflexió que mentre després del 2003-2004, que és
quan entra en vigor, només el Regne Unit -diu-, només un ho
aplicava, en aquest moment ja hi ha 12 estats de la Unió
Europea que ho apliquen.

Després parlava de quins són els professionals que
efectivament no poden respectar allò de les 48 hores, incloses
les hores extres: parla de fora de costa, és a dir, els que fan feina
a la mar, per entendre’ns, pescadors, plantes petrolíferes, etc.,
on òbviament els períodes són... Parla també del fet que el
còmput no és exactament per una setmana, sinó que hi pot haver
un període que es pot aplicar als convenis, etc., per tal de tenir
una periodificació del dret posterior d’un pescador que se’n va
per tres mesos, òbviament no torna cada setmana, etc. També
s’assenyala que hi ha hagut països que, malinterpretant açò, ho
han aplicat a tots els sectors en lloc d’aquells.

Parla dels metges en formació, jo els recoman que llegeixen
els articles darrers que han sortit a revistes d’Associació Metge,
on el que diuen és: “La clave para los médicos es que se
entiende por período inactivo”. És a dir, aquesta clàusula on
alguns estats membres diuen que sobrepassar l’horari s’aplica
en el contracte i mentre a la Unió Europea, a la Comissió i ara
també els estats membres entenen que s’aplica al treballador, el
que intenta és evitar que un treballador tengui dos o tres
contractes i que per cada un d’aquests contractes pugui
sobrepassar les 48 hores, la qual cosa, òbviament, és un mal ús
que fa el treballador i l’empresari d’açò.

És a dir, el que s’intenta de qualque manera és atracar la
postura entre la realitat de la feina i les pràctiques habituals. Jo
no em faria gaire enfora de Palma, fins i tot d’aquest edifici, i
nosaltres trobaríem persones que estan, no dic naturalment
persones del contracte del Parlament de les Illes Balears, però
sí que veuríem persones que no estan dins el període de 48
hores, incloses les hores extres. Per què? Perquè hi ha una
excepció, per exemple, i no té res a veure amb les persones que
són aquí de custòdia i guàrdia, però sí que hi ha una excepció
per a aquesta professió de custòdia i guàrdia respecte dels torns
i respecte d’açò.

És a dir, el que intenta la Directiva, és, la Comissió, i els
estats membres, efectivament, no hi estan sempre d’acord, per
açò hi ha una posició comú i per açò s’ha de dur al Parlament,
perquè decideixi, millorar; és a dir, jo no estic d’acord amb les
manifestacions que han fet, primer, que es canvien les 48 per
65, perquè açò no és així; les 48 es podrien sobrepassar a partir
de la Directiva 88/2003 sense límit, ara el que es fa és un intent
de posar límit, i si volen que els ho llegeixi, no em vull fer
pesat, el que intentava la Comissió és que aquest límit arribés a
les 55 hores, comptant les extres i comptant els períodes
inactius. Els estats membres no hi van estar d’acord i van dir 60.
I 65 quan? Doncs, quan s’entengui que, a més de les hores
d’activitat, també hi ha computades com a hores de treball
aquelles que són inactives o que no es treballa; és l’únic
moment en què es parla, i a més per a contractes que no
sobrepassin, crec recordar, 24 setmanes amb un mateix
empresari.

És a dir que durant el període d’un any un treballador i un
empresari que no puguin tenir més contractes dins aquest any és
l’únic, i sempre que es computi el temps que el treballador està
inactiu dins la seva jornada laboral, que sobrepassa les 48 hores,
incloses les hores extres, seria possible que es donés aquest cas.

Jo crec que és just, és a dir, no faig una defensa d’una opinió
del Partit Popular ni meva personal, simplement intent aclarir el
que diu la documentació de la Comissió i dels estats membres.
Per què? Perquè crec que és millorable; a mi em semblava
millor la posició de la Comissió que la dels estats membres
respecte dels 55, és a dir, de posar un topall, perquè quan hi ha
una deixada de tenir present, en compte i en compliment la
Directiva del 2003 no hi havia límit, que hi hagi un límit.
Perquè, efectivament, ha fet referència la Sra. Mercadal a temps
antics, quan era dia d’embarcament, de sabates o de bijuteria,
els treballadors feien les hores que fessin falta perquè es
poguessin posar les capses de sabates i els paquets i enviar-los
al seu destí. Sempre l’economia crea unes puntes, i és una
pràctica, cada vegada més freqüent, segurament bona per als
empresaris i segurament bona també per als treballadors que ho
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poden fer, recórrer a empreses de treball temporal que agafen
aquestes persones per a un període limitat i que fan aquestes
puntes.

És cert que la resta donaria una distribució de feina millor,
crec que tot es pot estudiar, el que consider, o consideram el
nostre grup, és que s’ha de parlar i no s’ha de desqualificar
d’una manera dràstica i global tota una Directiva de la manera
que nosaltres farem avui aquí. Crec que dir des d’aquest
Parlament aquesta posició és positiu en el sentit que s’haurà de
reflexionar, però sí que anunciï que si hi ha aquesta reflexió la
nostra postura serà de conduir les qüestions, efectivament, dins
del límit de la jornada màxima setmanal, el còmput d’uns
períodes raonables, que no siguin massa llargs; la garantia
sempre, com diu aquí, en moltes circumstàncies que s’ha de
tenir sempre present i en aquests casos sempre hi han
d’intervenir els representants dels treballadors, la salut i la
seguretat del treball i del treballador, amb aquests horaris i les
seves activitats.

I finalment, jo no li faré cap esmena in voce, crec que seria
també de justícia que s’assenyali el dret a ser justament
remunerats i suficientment remunerats per defensar per
treballar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per fer ús de la paraula, pel grup
parlamentari proposant, el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, president. Jo volia agrair als grups el seu suport
i volia agrair el suport dels grups, tant als grups que s’han
adherit a aquesta proposta, amb una plena assumpció del text,
de la filosofia que l’informava i de les idees amb les quals ha
estat defensat, com dels grups que han anunciat el seu suport
des d’una certa discrepància amb aspectes no en concret de
l’acord, perquè se suposa que si a l’acord li donen suport és
perquè els sembla bé, però sí amb aspectes més de filosofia
general, de matís, de valoració general d’aquesta directiva i fins
i tot de concepció de mercat laboral i de concepció de les
relacions econòmiques. Per tant, tant a uns com als altres
gràcies pel suport i jo crec que serà positiu que del Parlament de
les Illes Balears arribi al Parlament europeu, des d’una més de
les regions que conformen la Unió hi ha un pronunciament en
contra de l’òrgan que representa la sobirania de les Illes Balears.

Només qualque comentari respecte de la darrera intervenció
del Sr. Huguet. El Sr. Huguet ens comminava a no fer una
valoració globalment negativa d’aquesta proposta de directiva,
sinó també que valorem els seus aspectes positius; però després,
a l’hora de dir quines coses hi introduiria, deia que seria
especialment interessant que s’hi inclogués el dret, que aquesta
directiva inclogués el dret a una justa remuneració, i això en
definitiva també és assenyalar una mancança més d’aquesta
directiva. I per part nostra, evidentment, no tendríem cap
inconvenient que qualsevol text europeu que fes referència als
laborals inclogués aquesta qüestió de la justa remuneració.

Altres detalls als quals ha fet referència no contradiuen el
que hem dit a l’exposició, per exemple la qüestió que la
Directiva no parla de jornades setmanals, sinó de mitjanes, és
cert que no parla de jornades generals sinó de mitjanes, i a més
ho hem dit, però la qüestió és que aquesta mitjana, aquesta
mitjana que no s’agafa setmana per setmana, sinó que agafa
lapses més amples, no deixava de ser de 48 hores abans i ara
passa a ser de més de 48 hores, per tant aquesta és la diferència
que intenta establir o que estableix o que introduirà aquesta
directiva.

La Directiva, és cert, perquè sí que la coneixem, que estudia
casos diferents i fa previsions diferents i fa previsions i
plantejaments per a situacions que són diferents, però nosaltres
entenem que no és una directiva d’excepcions, no és una
directiva de casos excepcionals o de situacions extraordinàries;
és una directiva que tendeix, amb caràcter general, a possibilitar
els estats perquè augmentin la jornada laboral. I és en aquest
sentit que nosaltres ens hi oposam, perquè les excepcions, les
situacions excepcionals, les situacions de flexibilitat per
necessitats de funcionament del propi sector crec que ja estan
recollits i ja existeixen.

I aquesta directiva, que ja dic que amb caràcter general
tendeix a aquesta elevació de la jornada laboral mínima, conté,
com hem dit a l’exposició inicial, elements d’augment de la
precarització de la feina, de pèrdua de drets laborals i de pèrdua
de drets socials conquerits pels treballadors i que, com deia
abans, són una senya d’identitat del somni europeu, si se’m
permet aquesta expressió.

Per acabar, i dir aquella manera d’expressar el somni
europeu que deia que els treballadors, i això sí que ha de ser una
generalització, perquè d’això sí que hi ha mil situacions, els
treballadors havien de ser aquelles persones que tenguessin cinc
dies setmanals de fer feina, dos per descansar i que durant
aquests cinc dies setmanals de fer feina tenguessin vuit hores de
feina, vuit hores de dormir i vuit hores per a ells. Nosaltres
defensam que aquest és el somni europeu, sé que és una
simplificació, però és una ilAlustració i lògicament no hi
renunciam, i pensam que aquesta directiva va en sentit contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Aquesta presidència entén que es pot
aprovar aquesta proposició no de llei per assentiment. Per tant
queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 5570/08.
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I seguidament, si els sembla, farem un recés de dos minuts
perquè la Sra. Consellera pugui sumar-se a aquesta comissió.

Passarem ara al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 7695, 7696,
7697, 7698, 7699 i 7700/08.

Assisteix la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, la Sra. Josefina Santiago, la qual ve acompanyada
del Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de Secretaria.

I.1) Pregunta RGE núm. 7695/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració en relació amb la vaga del SAD a
Palma.

Per formular la pregunta RGE núm. 7695, sobre actuacions
de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració en
referència amb la vaga del SAD a Palma, intervé el Sr. Antoni
Serra i Torres del Grup Parlamentari Popular, autor d’aquesta,
per un temps de deu minuts.

Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, les preguntes s’ha d’observar que
són sis preguntes i estan en l’ordre invers al que es pretenia fer,
però així i tot mantenen el seu sentit, per tant crec que podem
conservar l’ordre.

La primera pregunta fa referència a si considera la consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració que el Govern ha de fer
qualque actuació per millorar la situació del Servei d’Atenció
Domiciliària a Palma.

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):

Bones tardes a tots i a totes. No sé si exactament, senyor
parlamentari, Sr. Serra, es refereix a la situació de vaga que es
manté, teòricament no només a l’Ajuntament de Palma sinó en
el conjunt de la comunitat autònoma perquè és una vaga
generalitzada, però que, efectivament, afecta o només s’executa
al municipi de Palma.

La funció o la intervenció que s’ha fet des de la Conselleria
d’Afers Socials en relació amb la responsabilitat que té en
aquests temes és dictaminar uns serveis mínims; uns serveis
mínims que varen ser parlats amb l’Ajuntament de Palma i
també amb la Direcció General de Treball, varen ser uns serveis
mínims en què no s’incidia sobre el percentatge d’usuaris, si
s’havia de fer un 20, un 30 o un 40% d’usuaris sinó en el tipus
de necessitat d’atenció, entenent que era una vaga que no tenia
unes dates definides, sinó que pareixia que es podia mantenir
durant molt de temps i també tenint en compte el perfil dels

usuaris als quals va dirigit el Servei d’Ajuda a Domicili. En
aquest sentit, es varen dictar uns serveis mínims, que eren tots
aquells usuaris que visquin sols; aquells usuaris que convisquin
amb una altra persona però que aquesta persona o aquesta
segona persona tengui limitacions importants per poder atendre
la persona usuària del Servei d’Ajuda a Domicili; aquells
usuaris que rebin atenció un sol dia a la setmana, que podria
coincidir amb el tema de la vaga.

En general, això ha estat l’actuació que ha fet o l’actuació
concreta que ha fet la conselleria en relació amb aquesta vaga
plantejada pels treballadors i després, conscients de la necessitat
de millorar en general la situació del Servei d’Ajuda a Domicili
en el conjunt de la comunitat autònoma, i no específicament a
l’Ajuntament de Palma, també, dins el document de concertació
amb els agents socials i Govern balear que es va presentar i que
està pendent de signatura per un problema de calendari del
president, es va incorporar la necessitat de millorar les
condicions de treball i de formació del colAlectiu dels
treballadors del Servei d’Ajuda a Domicili com a un compromís
dels agents socials, tant per part dels sindicats com per part dels
empresaris, així com del Govern de la comunitat autònoma i
administracions públiques.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, som davant una
situació que podrien dir complicada, si volem ser simples, donat
que els Serveis d’Assistència Domiciliària són bàsics per a un
conjunt de persones important, a més és aquell recurs més
immediat, que es pot prestar amb més immediatesa i que
generalment no requereix una gran espera per poder arribar-hi,
per tant és aquell que para el cop d’aquells casos més
complicats.

Entenem, i trobam a faltar una certa participació de la
Conselleria d’Afers Socials, d’aquí la pregunta de si s’havia dut
a terme qualque tipus de participació més, per mitjançar, en
definitiva, amb els agents socials i per trobar una solució més o
menys definitiva en aquesta situació, donat el conjunt de
persones a què afecta, donat que la discussió també fa referència
a qüestions econòmiques de retribució dels professionals i donat
també que el “paganini” final, si em permeten l’expressió, és
precisament la conselleria, conjuntament amb l’Estat, amb tots
els sistemes que hi ha actualment d’atenció domiciliària, a
través del Pla de prestacions bàsiques i altres sistemes que són
els que finança la comunitat autònoma, que fa arribar als
ajuntaments i que llavors els ajuntaments utilitzen per pagar
l’assistència domiciliària. Donat que precisament els pagaments
vénen de la comunitat autònoma i que pareix ser que la qüestió
fonamental és una qüestió econòmica, entenem que hi havia
d’haver una participació més concreta, més contundent, una
participació fins i tot amb una certa postura de mediació per
potser racionalitzar algunes qüestions que tal vegada puguin ser
o no justes de les reclamacions que es fan, sense deixar de
banda que és veritat que el servei d’atenció domiciliària de
Palma és dels millors que hi ha a tot Espanya, això és veritat.
Però també donar una passa endavant quant a la dignificació
dels llocs de feina que no necessàriament ha de passar per pagar
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més, sinó per reunificar jornades que poden fer possible la
major estabilitat dels professionals i altres qüestions que facin
referència sobretot a la, com deia abans, la dignificació dels
llocs de feina d’aquestes persones. 

Pensam que la conselleria té molt a dir i de moment els
únics que hem sentit ha estat l’Ajuntament de Palma, per cert no
amb gaire encert i ni tan sols hem sentit el Consell Insular de
Mallorca, o altres consells, introduir-se en aquesta qüestió, quan
precisament són els responsables de l’execució pura i dura
d’aquest sistema. Crec que la conselleria té una posició notòria
sobre aquesta qüestió, que hagués pogut fer una tasca de
mediació, que no sé si ha fet, per això també li faig la pregunta
per si és tan amable de contestar-nos. En tot cas requereix una
solució definitiva, una solució que asseguri als ciutadans de les
Illes Balears que els seus majors, que les persones amb majors
dificultats de les nostres ciutats i pobles siguin atesos com
pertoca, més enllà d’uns serveis mínims.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Efectivament coincidesc amb vostè que
precisament el servei d’ajuda a domicili de moment no és un
dret subjectiu, efectivament les persones que l’estan rebent en
aquest moment són tal vegada les més vulnerables i les més
fràgils, perquè són les que tenen una situació de necessitat
major. En aquest sentit el nostre dictamen (...) és mínim, vull dir
que anaven destinats a aquell perfil d’usuaris en situació de
major vulnerabilitat.

Capacitat de medicació de la conselleria. Possiblement
tendríem capacitat de mediació, però nosaltres hem de ser molts
respectuosos amb l’autonomia administrativa. Ni l’Ajuntament
de Palma, ni el consell insular, ni els sindicats ens han solAlicitat
formalment que mediéssim en aquest conflicte. Per tant, vostè
sap que efectivament nosaltres transferim doblers a través del
Pla de prestacions bàsiques per al pagament del servei a
domicili, es transfereix al consell i el consell ho transfereixen
als ajuntaments. Per tant, amb aquesta estructura territorial i
administrativa que tenim a la nostra comunitat autònoma, en
principi haurien de ser els consells i després en tot cas el
Govern. De totes maneres dir-li que no hem tengut una demanda
formal de mediació i en aquest sentit nosaltres som respectuosos
amb l’autonomia administrativa. 

En temes de futur sí que estam en converses amb el consell
i amb l’Ajuntament de Palma mitjançant la Llei de capitalitat.
Hi ha un moment crític en positiu en aquest sentit, que serà quan
el servei d’ajuda a domicili entri dins el catàleg de la Llei de
dependència i no per donar 30 o 40 hores setmanals que la gent
s’estima més un centre d’estades diürnes o una residència, o
quan comenci a ser un servei d’ajuda a domilici d’una hora o
dues hores diàries. En aquest moment, efectivament, hi ha un
moment crític en positiu perquè podrem a través d’aquest dret
subjectiu que ha de garantir, efectivament, una partida
pressupostària ampliable per a totes les administracions i
especialment per a la comunitat autònoma o els consells si ja ho
tenen transferits, podrem consolidar aquest servei d’ajuda a
domicili.

El tema de la formació també ens preocupa, ja li he dit que
ho hem apuntat com un punt estratègic en els acords entre els
agents sindicals i els agents empresarials. I confiem que en el
futur aquest tema es pugui millorar. Li deia que també
mantenim converses amb els municipis a través del consell i
l’Ajuntament de Palma perquè pensam que pot ser una forma de
fer rendible el servei d’ajuda a domicili, sobretot el de Palma,
en el moment en què es transfereixin les treballadores socials
que seran les gestores del programa individual d’atenció a la
dependència. Seran treballadors que podran dirigir el servei
d’ajuda a domicili, i això possibilitarà que hi hagi una major
capacitat econòmica dels ajuntaments pel tema del pagament als
treballadors familiars.

Hem seguit el tema de la vaga, ens hem preocupat, hem
demanat informació puntual a l’administració pública, en aquest
cas a la regidoria de serveis socials i ens han explicat les
dificultats legals per poder entrar en negociacions de millora de
la situació econòmica dels treballadors familiars en el sentit que
això suposaria modificar el contracte de la publicitat que es va
fer en el seu moment i d’això tenim informes negatius dels
serveis jurídics de l’ajuntament respecte que es poguessin
realitzar. Creim que és una vaga més de caràcter econòmic que
d’altre tipus, però també coincidim amb vostè que,
efectivament, dins aquesta legislatura els temes de formació i
estabilitat, possiblement a través de la Llei de dependència
quedin millors que els que tenim en aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 7696/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a opinió referent a la vaga del SAD a Palma.

Per formular la pregunta RGE núm. 7696/08, sobre l’opinió
referent a la vaga dels serveis del SAD a Palma intervé el Sr.
Antoni Serra, del Grup Parlamentari Popular per un temps de
deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fent referència a aquesta mateixa
qüestió, i ens centrarem específicament a Palma, si bé l’anterior
també feia referència a aquesta qüestió. En tot cas entenem que
la comunitat autònoma sí que té coses a dir i sobretot de cara al
futur. Jo, si em permet, Sra. Consellera, trob a faltar tres
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plantejaments fonamentals que crec que són importants. Primer
de tot fer un plantejament sociosanitari, és a dir, vostè parla
contínuament de la Llei de dependència, però també parla que
l’àmbit de la salut tenia previst portar a terme una aplicació
d’activitats específiques d’atenció domiliciària, i crec que de
moment no ha quedat massa concretada. Entenem que hi ha
d’haver vies de colAloboració i de coordinació que avui no veim
enlloc i si és així o està succeint li agrairia que ens ho aclarís.

La segona qüestió és la capacitat de reglamentació del
servei. És a dir, una qüestió que pot ser reglamentada per part de
la comunitat autònoma perquè és la que finança i pot
reglamentar com s’ha d’aplicar, conjuntament amb els consells
insulars, hi estic d’acord i aquí no estam lesionant l’autonomia
de ningú, estam dient com s’ha d’aplicar, i això és
reglamentable. Pot fer possible la conciliació de jornada, una
cosa tan senzilla que en aquest moment faria possible
possiblement un principi d’acord.

I tercera qüestió, el que faria referència a tots els aspectes de
formació que vostè ha citat i que entenem que no
necessàriament han d’esperar la Llei de dependència. És a dir,
tal vegada requereixen d’una planificació prèvia i una aplicació
tal vegada, hi estic d’acord, l’any 2009. Però en tot cas pot ser
aplicable i pot fer possible que la qualitat del servei per un
costat sigui l’adequat, però per l’altre que els professionals que
ja fan el servei tenguin uns mínims de coneixements adquirits
per poder entrar-hi. Per tant, tenguem no només uns llocs
professionals, sinó que els professionals que s’hi han de dedicar
siguin els que s’hi han de dedicar i no qualssevol altres. 

Per tant, aquestes tres qüestions que entenem que són en
aquests moments fonamentals i que lamentam, a no ser que
vostè em digui el contrari, que en aquest moment potser no
s’estigui caminant en aquest sentit. L’anterior legislatura, sense
voluntat d’esmentar grans lloances, es va fer una feina crec que
important i interessant quant a la reglamentació de com es
distribuïen els doblers. Fins i tot hi podia haver l’acord amb els
53 municipis de Mallorca i després amb una repercussió que
posteriorment va tenir i té en els altres consells insulars, el
d’Eivissa i el de Menorca. Entenem que la tasca i el repte de
l’atenció domiciliària l’any 2009 va encaminada precisament a
regular l’aplicació, aprofitant per un costat la Llei de
dependència i finançar-la corresponentment perquè encara arribi
a més gent.

Per altra banda i com un apunt concret, es parla del tema del
contracte que té Palma, parlam específicament de Palma, amb
les empreses d’atenció domiciliària i crec que hem de lamentar
que l’Ajuntament de Palma faci aquest plantejament. Jo sé que
això no li pertoca a vostè, primer de tot perquè les fonts dels
àmbits sindicals que he pogut contrastar no han posat com a
limitació que l’aplicació no sigui una qüestió (...) dins el següent
contracte per començar. Hi ha vies obertes de pacte possible que
no s’han examinat, no m’explic per què d’incloure millors
condicions, unes condicions diferents en la següent contractació
que ara s’haurien de començar a redactar i en el mes de març
començar a estar adjudicada, em sembla.

Per tant, jo la convidaria a tenir una actitud més activa i
contestar la següent pregunta que fa referència a l’opinió que li
mereix la vaga dels serveis socials específicament a Palma i
tenint en compte aquestes qüestions que li estic comentant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sra. Santiago.

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

Gràcies. Efectivament, com vostès saben, en aquest moment
nosaltres tenim una ordre, és a dir, durant la legisaltura de l’any
99-2003 s’elabora l’ordre del servei d’ajuda a domicili. És una
ordre que podem dir progressista i en aquest sentit que està molt
actualitzada, es va posar en aquell moment quins eren els
màxims que havia de tenir una (...) per usuari, que havia de tenir
el mínim de formació que després es va concretar amb una
resolució la formació que havien de tenir els treballadors
familiars i que era un mínim de 400 hores i que la consellera
Rosa Puig va reduir a 300 hores, per cert el sindicat UGT va
manifestar la seva contrarietat per aquesta baixada. 

Vull dir que nosaltres sí tenim com a comunitat autònoma
una ordre de servei d’ajuda a domilici bàsic, que a més podem
dir que està molt actualitzat i una formació mínima que
demanam als treballadors familiars. En aquest moment nosaltres
per millorar aquesta ordre del treballador familiar estam en
negociacions amb la Conselleria de Treball i amb la Conselleria
d’Educació perquè garanteixin a més a més un diploma de
certificació professional, per d’alguna manera incentivar
aquestes persones o continuar formant-se en aquest sentit. Si no
ho poden aconseguir de cop i volta, en un mateix curs acabar les
400 hores, tenguem terminis per garantir aquesta formació. Per
tant, en aquest aspecte inicial li he de dir que ja tenim l’ordre,
que tenim també la resolució de formació i que no era necessari
en aquest sentit intervenir.

En relació amb els problemes que vostè troba en la
informació de l’ajuntament, jo simplement li he mencionat que
és la informació que nosaltres tenim i nosaltres no podem entrar
en valorar-la.

En relació a l'opinió que tenc de la vaga del servei
d’assistència domiciliària, a mi em pareix que és una vaga
legítima per part dels treballadors que la convoquen.
Segurament s’haurà d’arribar a acords si són possibles perquè
les pretensions són molt de caràcter econòmic i en aquest
moment l’Ajuntament de Palma, per la informació que tenim,
no pot fer-les efectives. Però és una vaga legal que mereix tot el
nostre respecte.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li torn insistir, entenem que hi ha una
oportunitat per introduir aquests elements que tanmateix vostè
comenta que té prevists, en una negociació, en una mediació o
en una oportunitat de parlar d’aquestes qüestions amb les
persones implicades en aquest tema, que potser ajudaria a la
millora d’aquestes condicions o arribar a algun tipus d’acord
que fes possible desbloquejar aquesta situació. Pensam, torn
insistir, que és necessària una intervenció per part de la
comunitat autònoma, no veim vies de sortida immediates per
part de l’ajuntament. 

Entenem que està en entredit la capacitat (...) d’atenció
d’assistència domiciliària que és un servei, com hem dit, bàsic,
que és necessària la intervenció de la comunitat autònoma i que
totes aquestes qüestions que tenim obertes i que vostè planteja
amb caràcter general per mirar el futur, tal vegada s’hauria de
fer un esforç important per avançar-les, per introduir-les com a
elements de negociació i per buscar una solució definitiva que
faria possible una major atenció de tots els ciutadans de les Illes
Balears i de totes aquelles persones com deia vostè, més fràgils
de la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Repetesc una mica el mateix. Nosaltres com a conselleria
hem fet el que ens corresponia legalment i és el decret de
mínims, un decret de mínims suficientment ample per garantir
la cobertura de les persones més vulnerables i fràgils que reben
el servei d’ajuda a domicili. No hi ha una situació d’emergència,
tot i que la vaga estigui durant un parell de dies, una situació
d’emergència com per fer una intervenció fora del marc de la
demanda específica que puguin fer les administracions i els
sindicats afectats. Insistesc, tenim una ordre que vostè reclama,
que ens sembla bona, que ens sembla moderna i actualitzada.
Tenim també una resolució de formació que si es compleix, els
ajuntaments són els que han de garantir, efectivament, que els
seus treballadors tenguin el mínim de formació que en aquests
moments es demana a la comunitat autònoma, són suficients per
garantir uns mínims de qualitat.

Sens dubte hi ha moltes coses a millorar, vostè també
coneixerà la futura Llei de serveis socials que fa una menció
específica al servei d’ajuda a domicili, perquè li donam una
importància essencial. I precisament insistim en allò que vostè
deia a la introducció de la pregunta, la necessitat de coodinar-se
amb el servei sanitari. El tema territorial, que pugui ser el
mateix territori les unitats de treball social i les unitats de salut,
de vegades el territori complica la gestió. I específicament en el
servei d’ajuda a domicili, obligam a través d’aquesta llei a la
necessària coordinació entre el servei sanitari i el servei social

per al tema del servei d’ajuda a domicili. Coordinació que en
aquests moments depèn més de les voluntats professionals que
d’una legislació que tendrà, esper, quan l’aprovem en el
Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 7697/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compromisos econòmics pendents en l'àmbit de
la discapacitat.

Per formular la pregunta RGE núm. 7697/08, sobre
compromisos econòmics pendents en l’àmbit de la discapacitat
intervé el Sr. Antoni Serra i Torres del Grup Parlamentari
Popular per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies. Puc informar al Parlament que efectivament des de
la Conselleria d’Afers Socials s’ha arribat a tot un seguit
d’acords amb el colAlectiu d’associacions sense ànim de lucre
que estan fent feina en el colAlectiu de persones amb
discapacitats i que ja són tradicionals i clàssiques en aquest
treball.

En primer lloc i en el marc de la conferència sectorial, el
novembre del 2007 es va acordar entre la conselleria i els quatre
consells insulars, són en aquests moments els consells insulars
els que recullen les demandes de necessitats noves de les ONG,
la creació de 372 places. D’aquestes 372 places, 120 eren de
Mallorca; Menorca 127 i Eivissa 125. Aquestes places
corresponen a centres de dia, habitatges tutelats, residències i
centres ocupacionals. Això ha suposat una despesa molt
important durant l’any 2008 en el conjunt del Govern, passant
l’any 2007 de 3.834.000 a 8 milions pràcticament. Ha estat un
augment de 4 milions d’euros en un any.

Li he de dir, si la pregunta queda formulada tal com està
presentada, que en aquest moment ja s’ha tramitat el conveni
amb Menorca i Eivissa i està en tramitació, però no s’ha pogut
fer efectiu encara, el de Mallorca.
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Després també el puc informar que a finals del 2007 també
es va arribar a un acord directe amb les entitats no lucratives
que fan feina en temes de persones amb discapacitat, per tot un
seguit de concerts que encara estan gestionats per la comunitat
autònoma, com són el tema d’atenció primarenca, oci i respir.
Això ha suposat un creixement de 81 places, especialment en els
temes d’oci. Aquest és un dels compromisos que s’han pogut
executar.

També amb el colAlectiu de persones amb discapacitat i
també amb les ONG s’ha fet l’ordre de transport. Fins ara es
feia un conveni directe amb cada una de les ONG, això va ser
qüestionat, que no es podia fer dins aquest conveni perquè era
obligatori fer-lo mitjançant una via de publicitat, es va convocar
l’ordre i en aquest moment ja s’està pagant el transport a les
entitats.

Un altre dels acords que també es varen concretar a principi
d’any va ser amb el Consorci APROP la creació de 14 places en
el centre de Son Castelló que, com vostès sabran, és un centre
per a persones amb discapacitat amb trastorns de conducta.
Això també ha suposat pràcticament 800.000 euros en el
conjunt del Govern.

I finalment..., això també ja està tramitat, i finalment queda
pendent un acord de millora salarial per un valor d’1.800.000
euros que suposa un augment linial de devers 150 euros per al
conjunt de treballardos que fan feina en el sector de la
discapacitat i que en aquests moments s’està gestionant
conjuntament amb els consells la forma de pagament, perquè ha
de ser a través del concert de plaça/dia la forma de pagament
que ha d’arribar a cada un dels treballadors, i això ho han de fer,
com vostè sap, per la Llei de transferències 2001-2004, els
consells insulars.

Per tant, de tot el conjunt de noves accions del 2008 queda
el conveni a Mallorca, que està en tramitació, i la millora dels
acords salarials, que estam pendents de veure la fórmula jurídica
més adient.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament una part important
coincideix amb la informació que havíem rebut del mateix
sector, d’un costat i de l’altre, i pràcticament de totes les entitats
consultades, on preocupa excepcionalment que hi hagi hagut un
acord que vam celebrar i que entenem interessant, que és
concert de 372 places noves, que nosaltres en el seu moment
vàrem ampliar a prop de 400, i entenem que una ampliació de
372 més era necessària, tenint en compte sobretot la
incorporació en el sistema de concerts de Menorca i també
d’Eivissa, que era una incorporació que s’havia estat preparant
i que per fi s’ha fet efectiva i que celebram i entenem que és
positiva.

La qüestió complicada és de quina manera es podran pagar
amb caràcter retroactiu aquelles places que no s’hagin pagat a
dia d’avui. Vull dir amb això, i ens preocupa especialment,
aquelles places que se varen pactar a finals del 2007 que tenien
aplicació en teoria a partir d’1 de gener del 2008, si es paguen
-i li record que estam acabant l’any- a finals d’any, no entenem
de quina manera poden aplicar amb caràcter retroactiu aquest
pagament fins a 1 de gener o si hi ha intenció o no de fer-ho, la
qual cosa és important perquè crec que 8 milions d’euros del
sector de la discapacitat són molts de doblers i si arriben més
tard és un drama per a tot el sector, i allò que era una bona
notícia, que era l’ampliació de places del món de l’àmbit de la
discapacitat i del concert de places, ja dic, allò que era bo podria
convertir-se en un drama si aquests doblers han mancat dins els
arques de les entitats, han estat accions executades, per tant
places que s’han generat i s’han omplert amb persones que ho
necessitaven, que és un cost que estan suportant les associacions
i que avui per avui no tenen els doblers. No sé si m’explic
convenientment però en tot cas estam parlant de plaça creada
amb plaça ocupada no finançada, i li dic que estam a principis
d’octubre; per molt que correguem difícilment això podrà estar
liquidat abans de desembre i li auguraria que fins i tot aquest
any no es pagarà, tenint en compte que un tràmit d’aquestes
característiques va al voltant d’uns tres mesos, com a poc, fins
i tot amb caràcter d’urgència.

Per tant ens preocupa enormement que el compromís que
vam celebrar a finals del 2007 d’una ampliació important de
places ens porti a la situació de l’any 2008 un incompliment en
aquest sentit i que les entitats de l’àmbit de la discapacitat es
quedin amb 8 milions d’euros menys d’unes places ocupades
que en tot cas, si no és així, li agrairíem que ens ho aclarís per
tenir la màxima informació possible. 

Teníem coneixement també de l’acord de millora salarial,
que efectivament és una altra qüestió que espera el món de la
discapacitat i el conjunt de professionals, especialment a l’època
de crisi que tenim. També ens situam al mes d’octubre, ja ham
passat 10 mesos de 12 mesos que té un any i també ens
preocupa aquesta situació. Si ens pogués ampliar aquesta
informació li agrairíem, ja dic, tot i amb la preocupació
d’entendre que hi pot haver places creades, ocupades i no
finançades. 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):

(Inici de la intervenció inaudible)

Ara, sí. En temes pactats amb els consells, el Consell de
Mallorca, el d’Eivissa, el de Menorca i el de Formentera, per les
places que ja es tenien transferides no ha de ser un problema,
perquè l’acord efectivament és el pagament des d’1 de gener.
Vull dir que les administracions estam acostumades a firmar
acords i potser a pagar-los el mes de novembre, però ens passa
a nosaltres amb altres convenis, com vostè sap, amb l’Estat que
es firmen, es coneix el seu pressupost a través d’acords a dia 1
de gener o 15 de gener i l’Administració autonòmica els rep a
vegades el novembre, (...) efectiu. En aquest cas no hi ha
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problema perquè efectivament el Consell de Mallorca és el que
es fa responsable del pagament, i si hi ha qualque inconvenient
del pagament és en tot cas al Consell de Mallorca al qual s’ha
de referir aquesta pregunta, vull dir que nosaltres tenim el
conveni i els acords signats amb ell.

Jo no sé si es refereix als temes d’atenció primerenca, oci i
respir, que això són competència de la comunitat autònoma
encara i que tenim dues situacions, una que són places que les
entitats varen donar el servei sense l’autorització de
l’administració corresponent, i això efectivament ens ha creat un
problema de gestió, perquè no hi ha cap document que justifiqui
que aquestes places varen ser donades a les persones adients, en
el sentit que vostè sap que tota concertació passa perquè
l’Administració pública derivi a l’entitat la persona a la qual
correspon per una llista d’espera. Això és un problema que
vàrem tenir; l’estam resolent i segurament haurà d’anar per via
d’excepcionalitat al Consell de Govern, però entenem,
efectivament, que aquestes places eren necessàries, s’han ocupat
i que s’han de pagar.

I després hi ha un segon problema, que això també ens
genera una altra complicació administrativa, que és que entitats
han donat aquest tipus de prestació o aquest tipus de plaça
d’atenció primerenca, oci i respir sense tenir un conveni de
concertació firmat. Mentre el primer punt que li he comentat el
podem resoldre per una ampliació del concert, el segon punt és
més complex de gestionar administrativament perquè no hi ha
concert que ens avali. La voluntat del Govern és intentar-ho
resoldre, no sabem si ho podrem resoldre dins aquest mes o dins
el mes de novembre, però sí que hi ha la voluntat de cercar la
fórmula administrativa per poder-ho trobar, perquè efectivament
també hem pogut comprovar que són places reals, que estan
donades i que és per a gent necessitada. Intentam fer entendre
al colAlectiu de les entitats que posin en ordre això, és a dir que
no poden créixer per davant de la planificació autonòmica o de
la planificació de l’Administració perquè després ens genera
problemes, a l’Administració, però els principals perceptors
d’aquest problema són les mateixes entitats que es
comprometen amb les famílies i presten els serveis i després
tenen l’ajuda econòmica.

En tot cas la voluntat del Govern és resoldre-ho. En el
primer cas s’ha resolt i en el segon estam cercant la fórmula.

I després en la qüestió de l’acord de la millora salarial li he
de dir que vàrem començar a negociar-la el mes de juny. Aquí
sí ens varen demanar la mediació les entitats i els sindicats i
varem mitjançar en aquest sentit. Vàrem arribar a un acord però
després hi havia d’haver un acord entre sindicats i empresa en
el qual no podia participar l’Administració pública. Les entitats
com a empresa i els treballadors varen estar dos mesos en
negociació més concreta, aquesta pujada on havia d’estar
escrita, si en el còmput del salari o en una determinada partida
de la nòmica, i quan varen arribar a l’acord, que va ser el mes de
setembre, es va publicar, es va publicar a principi de setembre
i ara nosaltres estam en negociacions amb el consell perquè
pugui anar directament a preu-plaça i d’aquesta forma garantir
la continuïtat d’aquest pagament durant els altres anys, vull dir
que no només sigui un pagament anual sinó que s’incorpori a la
nòmina de forma efectiva per al conjunt dels treballadors. Amb
els sindicats ja s’ha parlat que el més segur és que entri dins la
nòmina del salari amb caràcter retroactiu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 7698/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incorporacions econòmiques al pressupost del
2008.

Per formular la pregunta RGE núm. 7698/08, sobre
incorporacions econòmiques del pressupost 2008, intervé el Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, autor de
la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La qüestió que ens ocupa ara és si
considera la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
que necessitarà alguna incorporació econòmica al pressupost del
2008 abans del tancament del present exercici per a cadascun
dels conceptes concrets, i fent referència a dues qüestions.

Miri, el que comentàvem abans de les places permeti’m que
hagi insistit a la pregunta anterior sobretot perquè hi ha una
preocupació important envers aquesta qüestió, entre altres coses
perquè els consells insulars, quan parlen d’aquest tema i parlen
dels endarreriments, diuen que és el Govern que no paga. Ara
venim aquí i parlam del Govern i ara el Govern diu que ho té
firmat, maldament no estigui pagat, i que per tant és el consell
insular que ha de respondre d’aquestes qüestions. 

Per tant un el que intenta és aclarir la qüestió i per això li
feia la pregunta anterior, que feia referència al que feia
referència, i li faig aquesta per veure si el problema és una
incorporació econòmica posterior tenint en compte dos
conceptes, el concepte que li he dit abans -places de
discapacitats, altres qüestions que veiem, bé, que estan avui per
avui pendents d’entre les que ha comentat vostè i que potser
requereixen una incorporació extra del pressupost-, i també una
altra qüestió que és clamorosa avui en dia, i preocupant, i que
ocupa totes aquelles persones amb dificultats a la nostra
comunitat autònoma, que és la Llei de dependència que, com
sabem, té un cost cada dia més elevat, on estam trobant cada dia
més persones amb necessitats, fins i tot per damunt de
possiblement les calculades inicialment, tot sigui dit, i no vull
fer d’endeví, anunciat per un mateix l’any passat a final d’any
en aquest mateix parlament. Però en tot cas sí que ens
interessaria saber si la Llei de dependència l’ha portada, a vostè,
a considerar necessàries incoporacions econòmiques per donar
resposta a totes les necessitats que té damunt la taula per avui;
crec que passen les 16.000 les solAlicituds i hi ha al voltant de
les 5.000 persones ateses; per tant estam parlant d’un 30%, no
arriba.
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I l’altra qüestió és si hi ha alguna dificultat que impedeix els
pagaments que vostè m’ha dit abans en referència als
pressuposts del 2008. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sra. Santiago.

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

Gràcies. Incorporació econòmica durant aquest any, no han
estat necessàries o de moment no són necessàries, li podria dir.
Nosaltres vàrem fer una planificació de la implementació de la
Llei de dependència, que és en aquest moment el que genera
efectivament més despeses en el conjunt de la conselleria, en la
qual nosaltres durant el 2008, a la vegada que estàvem valorant
i elaborant PIA sobretot el que creàvem era l’estructura
necessària per a la implementació de la Llei de dependència.

El retard en el pagament al Consell de Mallorca, en tot cas,
perquè a Menorca i a Eivissa està fet, amb les entitats d’altres
també, les entitats nostres també, el tema del 1.800.000, que era
l’acord salarial, estava una mica pendent de l’acord del
setembre que varen fer els sindicats i després posteriorment
publicat, ha estat un problema de modificació de crèdit, no
d’incorporació. Aquests doblers inicialment es pagaven des de
la Fundació i un estudi jurídic ens va dir que no es podien pagar
a través de la Fundació, i per tant el que hem fet ha estat una
modificació de crèdit de la Fundació, amb tota la complexitat
que suposa aquesta modificació de crèdit perquè efectivament
és nominativa pels pressupostos, amb la direcció general. Això
ja està en principi resolt i no és necessària una incorporació
econòmica per acabar el 2008.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vet aquí, per fi hi hem arribat. Si el
problema és una modificació de crèdit entenc, per tant, la queixa
del Consell Insular de Mallorca i entenc, per tant, que hi ha
d’haver una agilitat necessària per aquesta qüestió, perquè
efectivament un pressupost que avui per avui volta els 100
milions d’euros d’un consell insular, 8 milions d’euros per un
aspecte concret com aquest estam parlant del voltant d’un 10%,
8% d’un pressupost, que és una quantitat prou important que pot
en absolut justificar que no estigui (...) de les entitats. Tots hi
hem passat, qui els parla també, i hem intentat cercar solucions
alternatives i les hem trobat. La qüestió està en el fet que tots
corrin allò necessari i que vagin al ritme que pertoca i jo sí li
reclamaria un poc més de celeritat; estam parlant del mes 10
dels dotze mesos que té l’any, on aquesta qüestió avui per avui
potser està sense resoldre i això ens preocupa de forma
important.

L’altra qüestió que em crida poderosament l’atenció és el
tema del finançament de la Llei de dependència. Estam parlant
que avui per avui rebem 13.080.500 euros de l’Estat pel
concepte de Llei de dependència i la comunitat autònoma posa
la mateixa quantitat; ens anam al voltant dels 26 milions, si no
vaig errat en els càlculs; estam parlant d’una necessitat de 52
milions d’euros aproximadament. Jo, si em permet, crec que
fins i tot és un càlcul conservador, jo aniria al voltant dels 60
milions d’euros necessaris per al proper any. Jo no sé si és que
hi ha un salt tan important precisament per la incorporació de
graus d’aplicació a la Llei de dependència o si hi ha camí
enmig, que ens deixarà enmig, que hi ha una part de la gent
d’enguany que la passam a l’any que ve. Hi ha un salt prou
important d’un any a l’altre on jo crec que hi ha una sèrie de
places que avui per avui no estant sent ateses i si vostè em diu
que el problema no és un problema econòmic aleshores haurem
de parlar d’un problema de celeritat on s’estan donant uns
terminis que sobrepassen els exigits per la llei i on no està
essent atesa la gent.

No sé si m’explic convenientment. En resum, primer, si el
problema no és econòmic, per què no s’atén la gent?, i per
descomptat no sé si és un tema de ritme. Segona qüestió, crec
que hi ha salt prou important respecte del pressupost d’enguan
al de l’any que ve; m’agradaria saber la quantitat de persones
per nivells que vostè contempla, la qual cosa justificaria un
pressupost concret, i saber si hi ha part de la gent no atesa que
l’any que vostès consideren..., és a dir, que no arribarien ja a
atendre, l’estan consideran dins l’any que ve, és a dir, gent que
li tocaria enguany però que pel fet de no arribar en termini
donar-los grau de dependència i el PIA per tant no poden
accedir a una prestació i vostès ja l’estan contemplant dins l’any
que ve, que es podria donar el cas; saber si hi ha gent en aquesta
situació, la qual cosa seria interessant. I, en definitiva, si això és
un escenari que vostè considera adequat. 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. Insistesc, vostè ha gestionat i coneix perfectament
la dinàmica de gestió amb les administracions. Nosaltres per
exemple en temes que hem firmat encara no hem cobrat, i els
consells insulars igual. Tu si tens un document en el qual hi ha
una administració que es compromet a pagar tu pots seguir, pot
fer el pagament perquè saps que en un moment determinat
arribarà aquest pagament. No sé les dificultats que pugui tenir
el consell insular, però l’acord està des de principi de l’any
2007.
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Jo li he de dir que el finançament de la Llei de dependència
l’Estats en dóna efectivament una quantia semblant a la que
vostè ha dit, però la comunitat autònoma està posant molt més
que 13 milions, i això sempre deim, i sempre que m’ho
demanen ho dic, que és necessari un major i millor finançament
per part de l’Estat de la Llei de dependència. En aquest moment,
a les comunitats autònomes, la Llei de dependència els suposa
un 74 i un 75%, mentre que l’Estat està pagant entre un 27 i un
30% de la Llei de dependència, no en aquesta comunitat
autònoma sinó en el conjunt de comunitats autònomes
independentment de qui ho estigui gestionant, i totes coincidim
en la necessitat d’un major finançament per part de l’Estat
d’aquesta llei de dependència.

A mi no em consta que efectivament que estiguem retardant
els PIA si s’ha concedit un PIA. Jo li vaig dir ja -crec que va ser
vostè que em va interpelAlar- que nosaltres dúiem un retard en
el tema del PIA i que a final d’any nosaltres compliríem els
terminis que marca la llei. Nosaltres en aquest moment en temes
de valoració estam molt adient, no superam els tres mesos, a
Menorca i a Eivissa estam a un mes, i en canvi en la valoració
del PIA ens estam retardant per la complexitat de l’elaboració
del PIA. Però, no, una vegada que la persona té assignat un PIA
se li aplica el dret que li correspon, i bàsicament el que volen les
famílies en aquest moment és una ajuda econòmica, que és la
més fàcil de gestionar, per una altra banda.

Vostè diu com ho podem arreglar de cara a l’any que ve. Li
he de dir també que de totes les solAlicituds que hi ha, que hi ha
devers 14.000 solAlicituds i n’hi ha devers 12.000 valorades, n’hi
ha un 30% de forma permanent que no són valorades com a
dependents; per tant quan aplicam aquestes 5.000 persones que
ja estam atenent a través del PIA ja no és damunt aquestes
14.000 sinó de restar un 30% de mitjana que de forma
progressiva ens està sortint que no són persones amb
dependència.

Com que ens pot passar el que vostè diu, que efectivament
nosaltres per a l’any 2009 tendrem una partida pressupostària
destinada a dependència i les previsions que puguem tenir ens
superin, perquè la Llei de dependència cada vegada es coneix
més i cada vegada es reclama més, aquest any la Llei de
depedència serà ampliable, serà de les poques partides
ampliables amb el compromís del Govern que si efectivament
és necessari un increment es pugui ampliar sense cap tipus
d’inconvenient. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 7699/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suficiència pressupostària de l'exercici 2008.

Per formular la pregunta RGE núm. 7699/08, sobre
suficiència pressupostària de l’exercici 2008, intervé el Sr.
Antoni Serra Torres, del Grup Parlamentari Popular, autor de la
mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una d’aquelles qüestions
que hagués sét preferible parlar d’una i l’altra, primer d’aquesta
i llavors de l’altra, però estan registrades així i en tot cas deman
disculpes perquè hagués sét millor parlar primer d’aquesta i
llavors de l’altra. Però en tot cas, miri, ens crida poderosament
l’atenció veure en premsa que a 11 de gener d’enguany es
parlava que Balears disposarà de 52 milions més per aplicar la
Llei de dependència, s’entén en el pressupost, en tot cas, del
2009. 24 del 7 del 2008: “Santiago rechaza el actual pacto de
fondos de la Ley de dependencia”. 28 del 8 del 2008: “Asuntos
Sociales requiere que los presupuestos destinen 25 millones a
la Ley de dependencia”. I llavors altres notícies que deien que
la comunitat autònoma doncs..., bé, diferents comunitats
autònomes que tenen unes dificultats, com comentava vostè,
actualment i que fins i tot el finançament és insuficient.

A mi em criden dues qüestions l’atenció. La primera el
rebuig que va tenir en el Parlament de les Illes Balears una
proposta que li fèiem nosaltres mateixos d’anar a l’Estat a
demanar més doblers; vull dir que al Parlament de les Illes
Balears va entrar una proposició no de llei precisament del
Partit Popular on jo vaig sentit de boca de la consellera, de vostè
mateixa, que Balears té suficients doblers per gestionar la Llei
de dependència. Això era una frase que està al Diari de Sessions
i que li vull recordar en aquest precís moment quan just ara diu
el contrari.

I l’altra qüestió és..., potser la convid a recuperar, em
compromet a tornar a presentar aquesta proposició no de llei i
esper en tot cas el vot a favor. I en tot cas també per últim sí
m’agradaria una certa definició definitivament sobre aquest ball
de xifres important i d’acords o no acords amb l’Estat. Ens
agradaria saber les seves previsions pressupostàries i no només
també, si em permet, dins l’àmbit de l’any 2008 sinó també les
necessitats de cara a l’any 2009 i sobretot de cara a fer possible
una viabilitat d’atenció a totes les persones que esperen una
solució a la seva situació de dependència.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies. A veure, gener; jo supòs que vostè es refereix als 52
milions que són 25 de l’Estat i 25 nostres, de la comunitat
autònoma, per al tema del finançament d’estructures,
d’infraestructures. Estam en això, ara ja tenim un document
damunt la taula pendent de signatura.

El tema que vostè ha dit també de declaracions meves que
no vaig acceptar els fons, precisament va en la línia que li he dit
abans, és a dir, pensam que no són fons suficients. Una altra
cosa és allò del Parlament; nosaltres vàrem dir que teníem
doblers suficients, però és que els posa la comunitat autònoma.
Nosaltres estam reclamant a l’Estat més doblers, i de fet ja veu
vostè que tot i que som governs amics defensam els interessos
d’aquesta comunitat autònoma, i quan la insularitat no es té en
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compte com s’ha de tenir en compte i quan el tema de territori
no es té en compte com s’ha de tenir en compte, i quan el tema
de població no es té en compte com s’ha de tenir en compte,
votam en contra, i les mateixes declaracions nostres estan en
aquest sentit.

En relació als 25 milions jo pens que són unes declaracions
que varen sortir a una premsa local, però no posen que siguin
unes declaracions meves, jo no les vaig comentar. Jo el que li
puc dir és que els pressupostos que nosaltres hem pensat per a
aquest any, hem planificat per a aquest any, si l’any passat
teníem devers 40 i busques de milions destinats a la Llei de
dependència aquest any en tendrem devers 60 per al conjunt de
prestacions econòmiques, per a centres d’estades diürnes,
residències, inversions, i unes petites inversions que es varen fer
i a més amb caràcter ampliable perquè tenguem més facilitat a
l’hora que..., si aquests doblers no ens són suficients, perquè
efectivament és una llei que va en relació a la demanda que
presenten els ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, jo no sé si són seves o no són
seves, però reiteraria paraules darrerament sentides en aquest
parlament, de fet per part del president de la comunitat
autònoma; si no ho sabia convendria que ho sapigués. “La
Conselleria de Benestar Socials calcula que per garantir
l’aplicació de la Llei de dependència en el 2009 necessitarà en
l’apartat un mínim de 25 milions d’euros...”, ta, ta, ta... Jo no sé
si..., però la font, si no enganyen els senyors del Diari de
Mallorca i una tal periodista que es diu Virginia Eza de 28 del
8 del 2008 parlen de fonts de la seva conselleria. 

En tot cas entenem que és important que hi hagi aquesta
reclamació, em compromet en aquesta cambra a presentar la
proposició no de llei oportuna per tal que vostès s’hi puguin unir
i puguem anar a reclamar conjuntament allà on faci falta i en tot
cas reconeixent que hi ha un poc de desgavell a nivell estatal en
l’aplicació d’aquesta llei, que es va fer amb molta alegria i amb
molta bona voluntat per part de tothom, també del Partit Popular
que per cert hi va votar a favor, però ens trobam titulars per part
d’El País de dia 26 del 7 que diu: “Los dependientes desbordan
la ley”, o “la Generalitat de Cataluña cree insuficiente la
finanzación de la Ley de dependencia a partir de 2008"; podria
dir un seguit d’unes 30 declaracions més que van en aquesta
línia.

Entenem que s’ha de fer un esforç en aquest sentit i també
d’atenció i en el compliment de terminis. Els terminis que hi ha
actualment en alguns casos empitjoren els que ja existien abans
de l’aplicació de la Llei de dependència, és a dir, clar, hi havia
serveis que els ajuntaments podien facilitar, com l’atenció
domiciliària, i que avui per avui també faciliten de manera
bastant immediata, ens preocupa que el dia que s’incorporin a
la Llei de dependència passin per tot el procediment de la Llei
de dependència i per tant s’empitjori el servei. Ens preocupa que
avui per avui estiguem per damunt de les necessitats d’atenció

quant a l’aplicació de PIA o a la facilitació de plans individuals
d’atenció, i ens preocupa aquest finançament insuficient que
potser no tendrà la comunitat autònoma. Ho veurem en els
pressupostos, però que sí per descomptat tendrà per part de
l’Estat i de la reclamació pertinent per part de la nostra
comunitat autònoma, i no passi pena d’aquesta qüestió que
presentarem la consegüent proposta 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):

Jo pens que és important que no es doni una mala impressió
de la Llei de dependència. La Llei de dependència és un abans
i un després en tema de serveis socials, per primera vegada
entram en el concepte de dret subjectiu i per tant això és una llei
que per al conjunt dels serveis socials és importantíssima. Però
també s’han de tenir en compte les dificultats d’aplicació
d’aquesta llei, tant per part de les comunitats autònomes com
per part de l’Estat. En aquest moment és la necessitat de cercar
places residencials, centres d’estades diürnes, ajudes
econòmiques amb la consegüent valoració, amb el consegüent
programa, a més de 14.000 famílies, per exemple, en el conjunt
de les Illes Balears. És com si de cop i volta haguéssim
d’escolaritzar 14.000 nins sense tenir la infraestructura
adequada, sense saber si un nin sap llegir i l’altre sap
multiplicar, i tot això suposa greus dificultats administratives.

Jo sempre dic, i perquè no m’agrada fer demagògia en
aquest sentit, que la Llei de dependència serà d’aquí quatre o
cinc anys quan serà una implantació òptima. L’important és
efectivament treballar de forma ordenada, treballar de forma
planificada i dedicar-hi els recursos necessaris o els suficients
o els màxims que pugui aplicar cada administració.

Ho hem dit sempre, la necessitat que l’Estat hi inverteixi
més, tenim la previsió d’un creixement d’un 33% en relació
amb la Llei de dependència als pressupostos del 2009 de l’Estat,
tot i així encara resulta insuficient i creim que l’Estat ha de
superar el 50% del que podria ser el finançament de qualsevol
de les prestacions que dóna la llei de dependència. Estic
convençuda que la Llei de dependència no retarda en absolut el
que eren altres tipus de prestacions tècniques, per exemple el
servei d’ajuda a domicili. El servei d’ajuda a domicili, qualsevol
ajuntament té capacitat administrativa suficient per si una
persona està pendent de valoració del PIA, donar-li el servei
d’ajuda a domicili, sense cap tipus de problema i si no té
servei..., de dependència la competència continua essent seva,
si no és una persona valorada com a dependent no és exclusiu
el servei d’ajuda a domicili per a la dependència, en temes de
residències s’han prioritzat a través de la Llei de dependència
les persones més necessitades, les llistes d’espera, una vegada
que això sigui transferit als consells insulars, han de
desaparèixer perquè les residències només seran per a persones
amb dependència i això escurçarà els terminis. En aquests
moments hi havia persones que esperaven dos i tres anys per
entrar en una residència, en aquest moment les tenim valorades
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i són les prioritàries, no esperen en aquest moment més de set
o vuit mesos.

Pens que la Llei de dependència és una llei molt positiva, és
una llei que necessita recorregut, que necessita l’esforç de tots
per ser aplicada adequadament i no pot ser valorada com una
càrrega per a l’Administració.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 7700/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nivell d'execució previst de l'exercici
pressupostari del 2008 de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

Finalment, per formular la pregunta RGE núm. 7700/08,
sobre nivell d’execució previst de l’exercici pressupostari 2008
de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració,
intervé el Sr. Antoni Serra i Torres del Grup Parlamentari
Popular, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES.

Gràcies, Sr. President. No vull desmerèixer la Llei de
dependència, vull desmerèixer certes declaracions de certs
partits polítics on deien que el món seria fantàstic després de la
Llei de dependència i tots auguràvem, i el Partit Popular també,
que no seria tan fàcil, que l’aplicació com a mínim seria una
qüestió d’alguns anys i que tot allò que es deia en campanya
electoral, i li podria presentar una sèrie de retalls, però crec que
ara no valdria la pena ampliar la meva intervenció, on hi havia
declaracions que, bé, tot aniria fantàstic, etc., i com vostè pot
veure no és així.

Per tant, no desmeresc la llei, desmeresc les declaracions
optimistes d’aquelles persones que crec que enganaren un
conjunt important d’habitants de les nostres illes quan els deien
que així com tengués aplicació la llei els seus problemes serien
resolts i ho seran sens cap dubte, però amb el termini oportú i
amb la capacitat de gestió que pugui tenir la nostra comunitat
autònoma. Res més.

Per allò que fa referència a la darrera pregunta parlam de
quines són les seves previsions de tancament de l’exercici
pressupostari en curs en referència al seu nivell d’execució.
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):

Si es refereix a les previsions, hem de dir que l’any passat
vàrem tancar amb un 97% i aquest any tenim la previsió d’entre
el 97% i el 98%.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Entenem per tant que aquesta
aplicació de pressupost no contempla deixar pràcticament cap
partida, a no ser les subvencions no justificades o (...) en aquest
sentit, no?, d’acord. 

Per últim, sí que seria interessant saber si aquesta execució
farà possible, bé, ja m’ha contat vostè abans que no faria falta
cap ampliació de partides, bé res més a dir. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... les dades que duia era que efectivament en aquest moment
ja estan en un 69% de tot el que són pagaments realitzats, un
26% assignats i ens queda realment un 5 o un 6% i l’objectiu és
arribar al 98%.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, arribats a aquest punt, només queda agrair la
presència de la Sra. Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració i del seu acompanyant.

S’aixeca la sessió.
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