
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 349-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 31
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Francesc Josep Dalmau i Fortuny

Sessió celebrada dia 19 de març del 2009 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 1193/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous centres de dia de
Palma. 430

2) RGE núm. 1194/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova residència a Palma.
431

3) RGE núm. 1195/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds de dependència
no ateses. 432

4) RGE núm. 1196/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prioritat en la concessió
d'un recurs social. 434

5) RGE núm. 1197/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la Llei
de serveis socials. 435



430 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 31 / 19 de març del 2009 

 

6) RGE núm. 1198/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assegurament del
finançament de la Llei de serveis socials. 436

II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 1132/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a avanç dels descomptes aeris
per a totes les persones residents de forma regular a la nostra comunitat autònoma. 437

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Abans de
començar la sessió d’avui, deman si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Cristóbal Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer punt de l’orde del dia d’avui consistent
en el debat de les preguntes amb RGE núm. 1093, 1094, 1095,
1096, 1097 i 1098/09.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 1193/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nous centres de dia de Palma.

Per tal de formular la primera pregunta RGE núm. 1093/09,
sobre nous centres de dia de Palma, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Antoni Serra i Torres per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració.

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

Bones tardes a tots i a totes. Gràcies, president. Sr. Serra,
efectivament hi ha hagut un compromís per part del Govern i de
l’Ajuntament de Palma que durant la legislatura actual
s’intentaran construir una vintena de centres d’estades diürnes
al municipi de Palma. Per tant, el que li puc contestar en aquest
tema és que dins la legislatura es començarà a construir i
s’acabarà bona part dels centres d’estades diürnes del municipi
de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President, Sra. Consellera, m’havia oblidat
abans de donar-li la benvinguda -disculpi-, ho faig ara, i
l’agraïment per la seva presència, tot i que no li queda més
remei perquè és part de la nostra activitat, igualment que a les
persones que l’acompanyen.

Vostè sap, consellera, que en més d’una ocasió hem parlat
d’aquesta qüestió, no perquè sí, sinó perquè de vegades es fan
declaracions a la premsa en reiterades ocasions, el tema és 20
centres de dia, igual que una qüestió que tractarem després de
residència, és un tema que ha sortit en diverses ocasions a la
premsa i de vegades dóna la sensació que surt més vegades a la
premsa que realitzacions hi ha. Permeti’m qui li ho digui així
perquè al final és cert..., si bé vostè deia que al llarg de l’any
2009 això seria una realitat que podria ser palpable,
desgraciadament avui per avui no ho és. Per tant, li hem de dir
que la seva conselleria ha tengut poc èxit en aquest sentit,
donades les seves voluntats i els seus propis objectius, ni tan
sols els nostres objectius.

El que lamentam és que això sigui una qüestió de domini
públic, una qüestió que es presenta davant dels mitjans de
comunicació, que amb la major voluntat, i no ho negam, segur
que per part de la seva conselleria existeix la voluntat de fer
aquests recursos, però permeti’m que li digui que el fet que els
objectius es vagin allargant i que de cada dia siguin més amples,
com ha dit vostè ara, no ens augura que durant aquesta
legislatura que tenguem solucions palpables damunt la taula,
almenys de cara als usuaris. Les realitzacions desgraciadament
vénen tard i no tenen el ritme que fins i tot vostè mateixa es va
proposar en el seu moment, segons podem observar a les
declaracions a premsa.

Just volem lamentar aquesta qüestió i esperam que la seva
conselleria, el seu equip porti a terme les accions oportunes per
accelerar aquesta qüestió, ben necessària per a Palma, com vostè
sap, maldament estic convençut que ens dirà que les
deficiències segur que són de l’equip anterior, argument manejat
i ben conegut per tots, excessivament utilitzat tenint en compte
que arribam a la meitat de la legislatura. La convidaria a tirar
endavant i a fer-nos propostes en el sentit d’accelerar al màxim
possible la implantació d’aquests 20 centres de dia. Gràcies, Sr.
President.
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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. Suposava que érem benvinguts i, efectivament, no
tenim cap problema a venir aquí i donar comptes al Parlament,
com així ha de ser. Nosaltres vàrem fer un compromís i va ser
un compromís que va sortir en aquell moment la batlessa de
Palma i el regidor de Serveis Socials, nosaltres el que ens
havíem marcat i així més o manco ho vàrem explicar en aquella
reunió és que l’any 2008 se cercarien els locals, l’any 2009
s’iniciaria la construcció, l’any 2010 s’acabarien construccions,
se n’iniciarien d’altres i començaria el funcionament d’altres i,
efectivament, l’any 2011 se n’iniciarien alguns i s’acabaria la
construcció dels 20.

Jo el que li puc dir és que per a l’any 2009..., l’any 2008
vàrem fer una recerca que no és fàcil dins el municipi de Palma
cercar locals o solars adients per als centres de dia i que en
aquest moment ja el tenim, dins aquest mes o dins la primera
setmana del mes d’abril signarem un conveni amb l’Ajuntament
de Palma on ja hi haurà cinc locals, cinc barris que es veuran
beneficiats d’aquesta possibilitat d’un centre de dia: Sa
Indioteria, Bons Aires, Son Sardina i la zona del Coll d’en
Rabassa, on n’hi haurà dos. 

D’altra banda també hi ha l’opció d’iniciar dins el 2009 la
construcció de Son Xigala, la zona de Corea i del Molinar. Vull
dir que ja s’han seleccionat pràcticament nou locals, s’iniciarà
la construcció amb garanties a cinc d’ells i la idea és que dins el
2010 ja es posin en funcionament aquests cinc i a finals del
2009 es comenci la construcció de Son Xigala, Molinar i Corea,
i així progressivament. L’objectiu és efectivament, que des del
2008 al 2011 es construeixin un nombre el més aproximat
possible a aquests 20 centres a què ens vàrem comprometre, i
continuam amb aquest compromís públic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1194/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova residència a Palma.

Per formular la pregunta RGE núm. 1194/09, sobre nova
residència a Palma, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Antoni Serra i Torres per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada
en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta l’Hble. Sra. Josefina Santiago,
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració per un temps
de deu minuts.

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

En els mateixos termes que he contestat l’anterior pregunta.
L’objectiu és construir la residència a la legislatura actual. Si la
podem començar a construir dins el 2009 millor perquè es
podria acabar de construir l’any 2011. Però la idea és que la
construcció, efectivament, acabi el 2011.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em tem, Sra. Consellera, que una
cosa són els objectius i una altra és la realitat i que al final vostè
pretén tenir llesta la residència el 2011, però no ens consta, i li
agrairíem qualsevol informació en aquest sentit, que tengui cap
ubicació específica, ni un lloc concret que ens pugui avançar
avui. Si és així, li agrairíem que ens ho digués i això fa dubtar
de la possibilitat de comptar amb aquest recurs a Palma, un
recurs que com vostè sap, es necessita i que els ciutadans sense
cap dubte poden necessitar.

Tenint en compte que és veritat que Palma tradicionalment
és el lloc de tota Mallorca que ha tengut els recursos
sociosanitaris, a diferència de la resta de municipis que han
tengut residències municipals o residències petites, la
concentració d’acció per part del Govern de l’Estat en el seu
moment, el consell insular per una banda i la comunitat
autònoma varen fer possible que es tenguessin els recursos.
D’aquí que el pla de l’anterior legislatura tengués especialment
en compte la resta de municipis, per compensar aquesta situació,
però la veritat és que l’evolució ens diu que també es necessari
que es compti amb un recurs d’aquestes característiques a Palma
de Mallorca.

Esperem que no passi el que està passant amb els centres de
dia que vostè va anunciar en el seu moment i ens diu realment
que n’hi ha 5 dels 20 que vostè va prometre, com a possibles.
Crec que la comptabilització que tendrem a final de legislatura
ens indicarà la poca celeritat que veim en aquestes accions;
entenc que vostè té certes ocupacions en moltes altres qüestions,
però sense cap dubte també li demanam l’èmfasi necessari sobre
aquesta qüestió. També per suposat a la residència, de la qual li
agrairíem la màxima informació possible i si té indicis certs,
clars, evidents, palpables avui per avui per dir que tendrem la
residència en uns terminis específics.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Miri, nosaltres el que procuram, Sr. Serra, és que
efectivament les coses es planifiquin adequadament a les
necessitats i que administrativament no tenguem cap problema.
El que no podem fer és crear centres de dia, que de vegades no
són necessaris a un barri o a un municipi, com va passar la
legislatura passada i que els tenguem tancats perquè no hi ha
demanda en aquell municipi o en aquell barri.

Per tant, nosaltres de moment complim amb la planificació
que vàrem acordar en el tema de centres de dia que vostè ha
retornat a aquesta segona pregunta. L’any 2008 per part dels
ajuntaments s’ha valorat on hi ha més necessitat d’aquests
centres de dia, s’ha cercat locals en aquests barris, i no és que
només n’hi hagi cinc, comunic al Parlament que en un breu
termini es firmaran els primers cinc locals o els primers cinc
solars, però efectivament, després d’aquests en vendran d’altres
que ja s’estan seleccionant i que, a més, s’estan fent per diverses
vies. Aquests cinc seran compromisos directes que tendrà el
consorci per a la seva construcció, però després a través de
l’IBAVI, a través del decret d’ajudes als municipis, conegut
com a Decret Zapatero per la inversió en l’economia, també
se’n construiran dos nous, conjuntament amb altres centres de
caràcter social. Per tant, no només xerram de cinc, sinó que en
un termini dins aquest any s’iniciaran pràcticament nou centres.

En relació amb la residència, dir-li que efectivament, també
es va seguir una planificació semblant, cercar entre 7.000 i
9.000 metres dins el municipi de Palma no ha estat fàcil i només
se n’ha trobat un. I dins aquest conveni dels cinc centres de dia,
també hi haurà la cessió del terreny per a la construcció de la
residència. Per tant, ja s’ha trobat la residència, s’ha cercat un
lloc idoni, possible en aquest cas, perquè no és fàcil trobar entre
7.000 i 9.000 metres disponibles per fer aquests tipus de
construcció que no necessitin una modificació del Pla general.
També ens agradaria informar els veïns que serà per la zona des
d’El Molinar, Coll d’en Rabassa, Ciutat Jardí, a més, en aquella
zona no hi ha cap residència de persones majors pública. Per
tant, també és una ubicació idònia.

La planificació. L’any 2009 se faria el projecte
arquitectònica, per començar la construcció a finals del 2009 i
principis del 2010, vull dir que efectivament estaria en
construcció a finals de l’any 2011, acabada, ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 1195/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicituds de dependència no ateses.

Passam a la formulació de la pregunta RGE núm. 1195/09,
sobre solAlicituds de dependència no ateses. Intervé el diputat
del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Antoni Serra i Torres
per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració.

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

Avui està poc xerrador, Sr. Serra. Bé, li puc explicar una
mica per veure si podem arribar a la pregunta que vostè em fa
que tampoc no em dóna grans detalls. Jo li puc dir que això és
efectivament una fotografia que es mou, el tema de l’atenció a
la dependència. Hem agafat les dades més properes que
nosaltres teníem a l’abast que fossin més o manco fiables que
són la d’1 de març.

Tenim 16.997 solAlicituds, d’aquestes 16.997 s’han fet
14.309 valoracions. D’aquestes 14.309 valoracions s’han fet
13.220 dictàmens, i d’aquestes 14.309 valoracions hi ha 10.524
persones que estan reconegudes com a persones dependents amb
un grau i un nivell amb vigor. Vull dir que hi ha unes 4.000
persones que o bé no han estat reconegudes com a dependents
o bé han estat reconegudes com a dependents, però per a anys
posteriors. D’aquestes 10.524 n’hi ha 6.954 que tenen resolució
definitiva i el que podem dir d’això és que hi ha unes 3.500
persones pendents del pla individual.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Més que res crec que avui estic
aconseguint un objectiu que el president de la mesa agrairà i és
que no utilitzi el torn de pregunta per contestar l’anterior, la
qual cosa és un avanç important per la meva banda que esper
que contribueixi al millor funcionament d’aquesta comissió. Ho
dic perquè m’estic portant bé i això també s’ha de reconèixer!
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Bromes a part, permeti’m que li digui, Sra. Consellera, que
no basta, desgraciadament. Entenem les dificultats que vostè té,
cregui’m que li ho dic amb el cor a la mà, però desgraciadament
la informació que vostè ens dóna contrasta amb la informació
que ens fan arribar persones concretes que al final s’atraquen al
Grup Popular per fer arribar-nos el seu cas específic. Jo entenc
que de vegades els casos específics no són representatius de la
mitjana, si em permet, però ens hem trobat casos de 18 mesos
d’espera, 18 mesos sense una solució concreta. I
desgraciadament els procediments que veim que es proposen
també per atacar aquesta qüestió, a llocs com l’Assemblea de
Batles del mateix consell insular, a proposta de la seva
conselleria, no ajudaran gaire que el procediment s’acceleri i
que la mitjana estigui més propera a l’any i no als 6 mesos
d’atenció com proposa la llei, i que, entre altres coses, en el
mateix procediment el que pugui passar desgraciadament si
aquestes persones moren abans de ser ateses, o abans de rebre
una ajuda. 

Això no fa viable que l’atenció a la dependència al final
sigui la solució que se’ns va prometre. I si per un costat li deia
que l’entenc perfectament, per l’altre li dic que no entenc com
la publicitat dels partits que donen suport al Govern avui per
avui, l’ostentació publicitària que se n’ha fet en alguns casos i
no dic necessàriament el seu govern o la seva conselleria, que
en algun cas sí, en tot cas des de l’Estat, no es correspon amb la
realitat. Aquí se’ns va prometre que hi hauria un dret reconegut
amb una implantació òptima, i al final el que ens trobam és una
manca de recursos, un corre-cuita permanent per intentar arribar
a un nombre acceptable de persones ateses i un volum important
de persones que avui per avui encara esperen que aquest dret
reconegut sigui atès.

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):

Bé, jo puc responsabilitzar-me del que gestionam com a
govern. Efectivament, si el Govern central el febrer del 2008 va
fer una campanya que va crear un nivell d’expectativa, que a
més va ser una campanya que no va ser gens informativa,
només va crear unes expectatives que jo crec que varen ser molt
elevades per part de la població, sense donar informació
adequada amb aquesta campanya, i ho hem pagat totes les
comunitats autònomes, fins i tot les que estan gestionades pel
mateix partit que el Govern central o governs de coalició, com
és aquest, no?

Jo no estic d’acord que amb la proposta que nosaltres feim
a l’Assemblea de Batles això suposi un retard, el que nosaltres
volem fer precisament és que els treballadors socials, que en
aquest moment elaboren el PIA de la fundació, s’incorporin a la
xarxa d’atenció comunitària, que això facilitarà per proximitat
l’elaboració del PIA, que és allà on tenim realment la dificultat.
En aquests moments els nivells de valoració són molt ràpids,
però en canvi el nivell de programa d’atenció individual és on
tenim un cert retard, on ens costa més l’elaboració del PIA

perquè suposa coneixement de la situació familiar, suposa
negociació de la família, suposa contactes amb els serveis
socials, que efectivament, si feim el desplaçament d’aquests
treballadors, d’aquests 50 treballadors al servei comunitari,
l’elaboració del PIA ha de ser més fàcil. Per tant, la valoració
que vostè fa de la proposta que feim a l’Assemblea de Batles, en
absolut no retardarà perquè tota la intenció és que s’acceleri i
faciliti.

Per part del Govern jo crec que hem fet tots els esforços
possibles, hem dotat econòmicament la Llei de dependència
com pertoca; hem contractat durant aquest any i 8 mesos més de
150 professionals entre valoradors i treballadors socials,
auxiliars administratius, infermers, per al tema de l’elaboració
del PIA; vostè faci números i veurà que hem fet una mitjana de
més de 800 valoracions mensuals. Per part del Govern hem fet
tots els esforços. No és suficient? Estic totalment d’acord amb
vostè, sempre es pot millorar, i jo sempre he dit que amb la
responsabilitat que pens que he de tenir com a consellera, que
aquesta llei de serveis socials necessitarà -deia a principi de
legislatura- quatre anys..., ara podem parlar de dos, perquè
realment s’estructuri de forma consolidada i tengui un
funcionament que comenci a ser òptim.

També li he de dir que, efectivament, tenim problemes i no
és per retreure al govern anterior..., és cert, vàrem trobar 4.500
solAlicituds sense expedient. D’aquestes 4.500 solAlicituds n’hi
ha alguna que encara no és possible resoldre-la, i amb
dificultats, hem hagut de posar un equip especial perquè vagi
darrera d’aquestes 4.500 solAlicituds..., no, no fa dos anys que hi
ha aquest equip, hem posat un equip dedicat a això, precisament
perquè ens faltava tot tipus d’informació i això ens ha generat
molt de retard amb aquestes 4.500 solAlicituds.

No tenc per què contar-li exageracions, això és el que ens
hem trobat i vostè té..., vostè com a parlamentari pot anar a la
Direcció de Dependència, on serà molt ben rebut, i li explicaran
les dificultats d’aquests expedients. Per tant, vostè em fa
preguntes i jo li contest. Aquí sí que hi ha hagut dificultats. A
una interpelAlació que vostè em va fer, ja fa uns mesos, li vaig
explicar com estava la situació de dependència de la nostra
comunitat autònoma i li vaig dir que nosaltres a partir del mes
de gener, de febrer d’aquest any començaríem a fer passes, ja no
qualitatives, sinó quantitatives. Vostè veurà les dades que dóna
l’IMSERSO i veurà com estan les comunitats autònomes on
més dictàmens hem fet de febrer a març, perquè ja tenim
aquesta estructura muntada que ens permet ja no fer un bot
qualitatiu com hem fet fins ara, sinó més quantitatiu que
efectivament per als ciutadans també és important.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 
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I.4) Pregunta RGE núm. 1196/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prioritat en la concessió d'un recurs social.

Per formular la pregunta RGE núm. 1196/09, sobre prioritat
en la concessió d’un recurs social, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Antoni Serra i Torres per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m, Sra. Consellera, per
formular la següent pregunta que faci referència a dues
qüestions. La primera, que sap tant com jo... vostè sempre, en
les seves exposicions, diu “és que és el que ens vàrem trobar”
i jo sempre en les meves exposicions no em queda més remei
que dir-li que “vaja Govern central ens va tocar que no ens va
passar el barem fins a un mes abans de les eleccions”. Ja havia
fet la campanya publicitària, no passi pena... 

No, és que té a veure amb la pregunta, Sr. President, ja sé
que vostè està preocupat perquè jo vagi directament al gra en
aquesta qüestió, però és que parlam precisament de persones
majors solAlicitants d’un recurs social que no hi han pogut
accedir a l’actualitat. Crec que una de les qüestions fonamentals
d’aquest tema, és un dels arguments esmentats per la Sra.
Consellera que feia referència a la herencia recibida, una
herència que parla de 4.000 expedients, quaranta setze mil
gairebé 17.000 damunt la taula, però, Sra. Consellera,
permeti’m que li afegeixi una altra qüestió. Hi és que hi ha
estudis que avalen que el nostre govern, el Govern de les Illes
Balears és dels darrers, en les comunitats autònomes, també n’hi
ha alguna del PP, no vull dir..., no és un ànim partidista el que
li dic, és de les darreres comunitats autònomes quant a aplicació
de la Llei de dependència, a la gestió d’aquesta qüestió i això
l’afecta a vostè directament com a responsable d’aquesta àrea
en el Govern de les Illes Balears, un govern de pacte, un govern
que té les capacitats de mirar permanentment enrere sense a
vegades valorar quina és la feina que creim que s’ha de fer al
futur, que no dic que no la faci, però que li demanaríem que ho
fes de manera potser més accelerada, més eficient i amb més,
possiblement, capacitat de donar solucions als nostres ciutadans.

En tot cas, a la pregunta següent, fetes aquestes
argumentacions prèvies, li demanaríem si és tan amable de
contar-nos, de dir-nos molt concretament, quantes persones
majors solAlicitants d’un recurs social no han pogut accedir a
aquest... a l’actualitat, tenint en compte els encara no atesos i els
qui reben una prestació social? 

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. Vostè diu que ja em coneix perquè... faria
referència al govern anterior, jo també el començ a conèixer a
vostè i també efectivament deia “segur que em treurà aquest
estudi” i també l’he duit perquè sabia que m’ho comentaria. 

Efectivament, aquest estudi és un estudi que treballa una
sèrie d’indicadors no homologats i que podrien ser altres
indicadors. Efectivament, a nosaltres ens posa un 3,5 en
comparació amb altres comunitats autònomes, crec que són un
total de deu indicadors. Li posaré un exemple de dos indicadors,
que només amb això augmentaríem un punt. Són deu indicadors
que un colAlectiu de professionals lligats per cert a centres
residencials privats han elaborat per valorar la Llei de
dependència.

Per exemple un dels indicadors és si tenim o no tenim
legislació pròpia per al tema de dependència. Si vostè ha
estudiat aquest document, ens han posat un 0,5 perquè
consideren que la resolució que tenim no té categoria legal i, en
canvi, aquesta resolució és la mateixa resolució que hi ha a
Andalusia, que hi ha a Catalunya perquè va ser una resolució
que es va elaborar a nivell estatal entre el conjunt de comunitats
autònomes, però a Catalunya i a Andalusia són decret i aquí és
resolució. És resolució perquè quan vàrem veure la necessitat
d’elaborar-la i això va ser allà al setembre del 2007 no la
podíem fer en decret perquè hi havia el debat jurídic a veure si,
a causa que l’Estatut d’Autonomia posava competència en
temes de dependència, eren dels consells insulars, si nosaltres
podíem fer un decret com a Govern Balear donat que la
competència formalment ja la tenia el consell i en canvi els
serveis no els tenia i per efectivament tenir una ordenança
mínima en dependència la vàrem fer com a resolució. Aquests
senyors, aquests tècnics consideren que un decret és un punt i
una resolució és mig punt. Això perquè es faci una idea del
nivell en què està.

Després, com que tenim una llei de serveis socials de fa 21
anys, ens varen demanar informació, els vàrem explicar que està
al Parlament i que sortirà -pensam- aprovada perquè li dóna
suport el conjunt dels partits que donen suport al Govern i varen
considerar que no ens podien donar un punt, sinó mig punt. Per
això tenim per exemple, perquè es faci una idea del tipus
d’indicadors que manegen, un punt menys. Vull dir, són
indicadors que crec que no tenen a veure realment amb el tema
de l’aplicació de la Llei de dependència, per exemple tenir una
llei de serveis socials anterior o posterior a l’any, crec que la
referència és a l’any 2006. Per aquests temes ens posen un punt
o ens posen mig punt. Crec que és injust en relació amb moltes
comunitats autònomes, però referir-li que no són uns indicadors
homologats, que és un conjunt d’indicadors proposats per aquest
conjunt de tècnics lligats tots, o la majoria, a les residències
privades.

Després li he de dir quant a la pregunta concreta que em
formula que dir-li un número concret ens ha estat difícil perquè
el sistema informatiu del servei d’atenció de la dependència
només ens permet enregistrar el que és el PIA aplicat, no el que
seria el PIA idoni que nosaltres ja, com a comunitat autònoma,
hem demanat. Nosaltres i altres comunitats autònomes hem
demanat que es faci una distinció estadística perquè
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efectivament hi pot haver situacions en què el senyor vagi al
centre de dia pendent que hi hagi una residència o es pagui una
ajuda econòmica pendent que hi hagi una plaça residencial. No
tenim aquesta dada enregistrada, ni nosaltres ni cap altra
comunitat autònoma, l’hem solAlicitada perquè és un indicador
que ens permetrà estudiar l’evolució de les demandes i aplicar
futurs recursos. El que li podem dir és que per exemple, ajudes
econòmiques, no hi ha cap cas que s’hagi solAlicitat i no s’hagi
concedit, en el cas que estigui valorada tal i que tenim com a
nombre referencial 147 persones que volien plaça residencial i
no se’ls ha pogut donar i que en aquest moment cobren ajuda
econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Entenc els seus arguments, Sra.
Consellera, però diuen que la diferència entre un bon estudiant
i un mal estudiant és que el bon estudiant passa una penada
quan baixa d’un excelAlent a un notable i un mal estudiant es
conforma si passa d’un 3,5 a un 4,5 com és el seu cas, perquè
vostè m’argumenta que podria guanyar un punt més, amb la
seva resposta, i passar d’un 3,5 a un 4,5 tampoc no és que sigui
una gran cosa, permeti’m que li ho digui.

En tot cas però, a part d’aquesta qüestió, pel que fa
referència a les places, sí efectivament, volíem observar aquesta
qüestió específica de si es comptava amb aquesta informació,
entenem que efectivament aquesta qüestió, si m’ho permet
tècnica, és necessària, la distinció d’aquest tipus de casos.
Precisament ahir vaig conèixer informació referent a aquestes
qüestions informàtiques de mans d’altres comunitats autònomes
que també s’han posat en la línia del que vostè comenta i
l’animaríem a tenir la màxima informació possible i a fer les
peticions i les solAlicituds oportunes per poder-ho tenir.

En tot cas, també vull qüestionar un tema específic i és que
vostè argumenta que tots els que han solAlicitat una prestació
econòmica la tenen. Em consten casos, que he rebut
personalment, de gent preocupada per aquesta qüestió, que té
solAlicitat una ajuda econòmica avui per avui, han passat més de
tres i quatre mesos i encara no l’han rebuda, Sra. Consellera. No
sé si això entre en la seva estadística, si és una errada estadística
o si és una errada d’informació que seria bastant més greu. En
tot cas, m’agradaria que no obviàs aquesta qüestió perquè si diu
que no n’hi ha cap jo li puc dir que sí que n’hi ha. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

En relació amb el primer punt, no és que ens conformem a
posar-nos un 4,5, eh? Si vostè només es queda amb una part de
l’explicació, també és una acció cognitiva, però en tot cas
convendria que replegàs tota la informació. Li he posat dos
exemples, puc seguir. Per exemple, en un altre punt que no ens
posen res és que valoren si hi ha transmissió de la comunitat
autònoma als ajuntaments sense tenir en compte, per exemple,
que a Canàries i a la comunitat autònoma nostra hi ha els
consells i els cabildos, veurà que tampoc no es puntua a
Canàries, vull dir que ja també tendríem un 5,5. 

El que li vull dir és que són una sèrie d’indicadors que no
responen realment al que és una aplicació de Llei de
dependència, responen a altres criteris que poden ser positius,
però que en tot cas no reflecteixen realment el que és l’aplicació
de la Llei de dependència. 

En el cas que vostè em comenta, el que li he volgut
especificar no són els terminis que podem tardar a donar una
resolució, si està dins 3 o 4 mesos està dins el que són els
marges de la llei que posa 6 mesos. El que li he dit és que el que
nosaltres podem registrar internament de gent que vol una
residència i no se li pot concedir en aquest moment perquè no
tenim plaça residencial i rep una ajuda econòmica, també se’ls
ha donat possibilitats a aquestes persones que vagin a una plaça
residencial privada i se’ls podria pagar el servei vinculat, però
també els hem recomanat, a moltes, que els canvis a aquestes
persones els genera desorientació i pot provocar més perjudicis
que beneficis, però també se’ls ha ofert. 

És la diferència entre el que seria la... que ells reclamen una
plaça residencial i nosaltres estam en condicions d’oferir-los
una ajuda econòmica, no en els terminis que podem tardar a
donar-los el que realment volen, la prestació econòmica o la
residència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 1197/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament de la Llei de serveis socials.

Per formular la pregunta RGE núm. 1197/09, sobre el
finançament de la Llei de serveis socials, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Antoni Serra per un
temps de deu minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

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

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sra. Consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, Sra. Josefina Santiago.

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

Bé, en el que seria... vostè ja li dóna nivell de llei de serveis
socials (...) l’avantprojecte és deia de serveis socials, supòs que
és al que es refereix perquè el que tenim en vigor jo li diria que
supòs que es refereix a l’Avantprojecte de llei de serveis
socials...

(S'escolta una veu de fons que diu: projecte de llei)

Al projecte de llei, sí... Bé, és igual, sí, esperam que sí.

Vostè sap que l’articulat, quant al que seria la possible
estimació a l’articulat, clarament ens estableix les inversions
que són els serveis comunitaris base que parla de l’obligació de
la comunitat autònoma de pagar un 50% del que serien els
serveis socials comunitaris, no? Vostè em demana que si en les
estimacions que tenim es considera que tendrà aplicació de la
llei de serveis socials, li contestaré en relació amb aquest
articulat. En aquest moment la comunitat autònoma al conjunt
d’ajuntaments dóna 2.518.000 euros per al tema del Pla de
prestacions bàsiques al qual s’incorpora el servei a domicili, es
fa un conveni específic amb Palma del servei d’ajuda a domicili
de 566.000 euros i després tota una sèrie d’ajudes econòmiques
d’urgència que no tenen a veure amb aquestes darreres que hem
donat d’emergència per la crisi d’uns 120.000 euros. 

El conjunt total del que gasten els municipis per aquests tres
conceptes, que serien els tres conceptes bàsics que la llei amb
l’articulat actual estableix que haurien de pagar el 50%, són
12.264.000, que seria el programa d’informació que he dit abans
que està dins les prestacions bàsiques, el servei d’ajuda a
domicili, la despesa de personal que donarien amb les ràtios
actuals i les ajudes econòmiques. Per tant, això fa una diferència
de... el 50% d’això serien 6.134.000. Si aplicam el que donam,
els 2.518.000, menys els 6.183.000 el Govern de les Illes
Balears hauria de finançar, si s’aprovàs la llei en aquests
moments, 3.616.000 amb la qual cosa li puc dir que estam en
condicions de poder assumir aquesta responsabilitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Passaríem a la següent pregunta.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Serra.

I.6) Pregunta RGE núm. 1198/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assegurament del finançament de la Llei de
serveis socials.

Passarem idò a la formulació de la pregunta RGE núm.
1198/09, sobre assegurament per al finançament de la Llei de
serveis socials. Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Antoni Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
seus 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):

Jo no li puc dir altra cosa, crec que vostè entendrà que sí,
que si hi ha una llei, crec que hem de tenir garanties que es
pugui aplicar.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè sap que hi ha
una qüestió també afegida important en aquesta llei que
entenem que s’ha d’incloure dins el pressupost que vostè
contempla que és la cartera de serveis. M’estranya que vostè no
hagi parlat de la cartera de serveis en la seva resposta. Ha parlat
de l’articulat i ha parlat d’aquest 50% dels serveis comunitaris
que s’han de pagar i s’han de finançar per la comunitat
autònoma, però hi ha una sèrie de serveis que s’hauran de
definir, una cartera de serveis. Entenc que quan es té la voluntat
de posar una llei de serveis socials s’ha de tenir mínimament
avaluat. Hem de lamentar que la memòria econòmica que va
presentar en el seu moment és limitada, concisa i no ens dóna
gaire pistes en aquest sentit, cosa que entenem que hauria de ser
important que es quantificàs, important que se sapigués i
important que, a l’hora de valorar una llei d’aquestes
característiques, es tengués molt clar. 
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Desgraciadament avui per avui les meves valoracions poden
ser i seran molt limitades en aquest sentit perquè la informació
que ens facilita el Govern és nulAla per poder valorar aquesta
qüestió i parcial si només valora aquest 50% com ha fet a
l’anterior pregunta. La convidaríem, Sra. Consellera, que la
pròxima vegada que vostè faci comptes presentar una llei que
no sé si serà el cas en aquesta legislatura i esper que a la següent
tampoc no francament -permeti’m que li ho digui-, tengui a bé
facilitar i calcular quin cost tendrà perquè, miri, les coses només
són possibles si hi ha els doblers necessaris i el compromís d’un
govern responsable que a més té consciència plena de quines
seran les despeses especialment a l’àmbit social on estan massa
acostumats que es facin promeses com la de la Llei de
dependència, de grans fastos i grans solucions, i que al final
desgraciadament el públic en general i aquelles persones que
més ho han de menester, curiosament també les persones més
fràgils de la nostra societat, es trobin amb limitacions
importants per accedir al servei o amb la impossibilitat
d’accedir-hi. Entenem que hi ha àmbits en el quals no pot
passar, però molt especialment no pot passar a l’àmbit social. 

Sra. Consellera, li demanam aquest grau de responsabilitat
necessària i que ens quantifiqui si és possible la cartera de
serveis. 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. Amb el tema de la cartera de serveis socials no
podem arribar a un consens en aquest moment. Vull dir que
dependrà de com voldrà ser d’ambiciós aquest país, en aquest
moment a través de la memòria econòmica el que nosaltres hem
quantificat és el que diu la llei. La cartera de serveis socials serà
el debat que haurem de tenir l’endemà efectivament de publicar
la llei al nostre butlletí oficial. A més, el que posam a la llei és
que tenim un compromís clar que és en 18 mesos com a màxim
tenir aquesta cartera, que serà en forma de decret, aprovada. És
a dir, sortim amb una llei, amb un compromís molt clar de quan
hem de tenir el decret aprovat, 18 mesos, la qual cosa vol dir
que efectivament el moment d’elaboració i el moment
d’aprovació per part del Govern ha de ser bastant curt. Això
dependrà de com vulguem ser d’ambiciosos com a país, on
efectivament el Partit Popular hi participarà, vull dir, hem de
veure si efectivament apostam clarament, jo li puc dir que des
de conselleria apostam i des del partit que represent al Govern
també apostam perquè els drets subjectius en serveis socials
siguin una realitat. 

En aquest moment no li puc dir el que costarà la cartera de
serveis socials perquè no tenim els acords suficients per poder-
ho quantificar perquè hem de discutir servei per servei quin són
els serveis que han de ser de caràcter obligatori, aquest servei,
quines prestacions econòmiques i tècniques han de donar
obligatòriament i en el qual el ciutadà podrà arribar de manera
subjectiva i quins són els serveis que consideram no necessaris.

És un mal moment efectivament per discutir una cartera de
serveis socials que ha de ser ambiciosa forçadament per la
situació de crisi. Des de la conselleria -i crec que ja li ho he
comentat en alguna ocasió- estam disposats a "calendaritzar".
Vull dir, si pensam per exemple que la teleassistència ha
d’arribar a totes les persones majors de 80 anys que visquin
totes soles i això s’ha de quantificar i és un dret que s’ha de
tenir, si no ho podem quantificar per al 2010, aconseguir
quantificar-ho per al 2011, però ara ens és impossible perquè
vostè mateix després diria que hem fer una cartera de serveis
socials que no ha estat discutida ni consensuada. Per tant, ara no
em pot demanar de què serà la cartera perquè la cartera encara
s’ha de debatre socialment i políticament. 

Estic totalment d’acord amb vostè que en temes de serveis
socials s’ha promès molt, més a més quan hi ha hagut quinze
anys, o més de quinze anys, en aquesta comunitat autònoma un
govern de Partit Popular que realment no va fer a vegades ni
promeses en temes de serveis socials.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Vull agrair la presència de la
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració i del seu
acompanyant. Farem un recés de mig minut i començarem amb
la següent proposició no de llei. 

II. Proposició no de llei  RGE núm. 1132/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a avanç dels
descomptes aeris per a totes les persones residents de forma
regular a la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al segon punt i darrer de l’ordre del dia,
consistent a la Proposició no de llei RGE núm. 1132/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre l’avanç dels
descomptes aeris per a totes les persones residents de forma
regular a la nostra comunitat autònoma.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 1132/09
intervé la diputada, la Sra. Pastor, del Grup Parlamentari
Popular, autora de la mateixa per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos que todas las
personas que están residiendo en forma regular en nuestra
comunidad autónoma a igualdad de deberes se corresponden
iguales derechos. Desde el Partido Popular hemos tenido
siempre las ideas claras con respecto a la inmigración y las
hemos planteado, defendido y llevado a cabo desde la acción de
gobierno y desde la labor de oposición.
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Exigir al Gobierno central un aumento de la financiación a
nuestra comunidad autónoma, atendiendo a que es la primera de
todo el Estado en porcentaje en número de residente extranjero,
y que esta financiación tenga en cuenta el hecho de la triple
insularidad. Para ello nos basamos en el Real Decreto 178/2003,
que establece el derecho de los inmigrantes extracomunitarios
a residir y circular libremente por el Estado, pero no les
reconoce de manera explícita el derecho a los beneficios de los
descuentos aéreos en los transportes, a los beneficios de los
descuentos, perdón, de transporte aéreo y marítimo; esto implica
una contradicción con la Ley orgánica 14/2003, extranjería, y
con el Real Decreto 2393/2004, que la desarrolla.

El Parlamento de las Islas Baleares ha manifestado su
voluntad, con la votación a favor de todos los grupos
parlamentarios, por unanimidad, al reconocer el derecho de los
inmigrantes regularizados a los descuentos aéreos y marítimos.
Desde el Gobierno central se ha reconocido este derecho, pero
mientras que por un lado se reconoce, por otro no llega la
financiación necesaria que termine con la discriminación de los
ciudadanos que la padecen. Viendo la injusticia de la actual
situación, claramente discriminatoria con quienes cumplen con
sus deberes impositivos, como todos los residentes en nuestra
comunidad autónoma, por tanto queremos plantear a las
instancias que puedan dar solución efectiva a esta injusticia
social, que tomen las medidas necesarias para corregir esta
situación, ya que las personas de una comunidad que tienen las
mismas obligaciones deben gozar de los mismos derechos y
libertades, tal como dice la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

La inmigración ha de ser integrada en nuestros valores
democráticos y ésto no será posible sin reconocerle su dignidad,
sus derechos y este es un objetivo irrenunciable para los que
creemos en la justicia social sin exclusión, porque lo contrario
supone desigualdad y agravio.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente propuesta no de ley: “El Parlament de las
Islas Baleares insta al Govern de las Islas Baleares a que adecúe
las partidas necesarias para adelantar desde el Govern de las
Islas Baleares los descuentos aéreos y marítimos entre islas y
con la península, para terminar con la discriminación que
supone que ciudadanos que teniendo iguales obligaciones no se
les reconocen iguales derechos.”

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Passarem ara a un torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Pastor, bé, des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi
defensam efectivament i coincidim amb el discurs que ha fet
vostè avui, defensam que els residents extracomunitaris han de
tenir els mateixos drets que la resta de residents, perquè
entenem que, efectivament, a iguals obligacions iguals drets. En
conseqüència, el fet que aquests ciutadans i ciutadanes no

puguin gaudir dels descomptes de transport aeri i marítim és un
greuge comparatiu, és una discrminació que hem d’intentar
solucionar.

Nosaltres pensam que s’han fet coses i que aquest Govern,
per cert, s’han fet coses quasi sempre, jo diria gairebé sempre
lligades a iniciatives progressistes, i aquest Govern des que
exerceix la seva responsabilitat també ho fa. De tota manera,
anem per parts.

En primer lloc, caldria recordar la qüestió competencial.
Com vostè molt bé sap, parlam d’una competència estatal, i dic
que ho saben molt bé perquè l’actitud del Partit Popular canvia
en funció de si governa a Madrid o no; vostè ha dit ara mateix:
“hemos tenido siempre claras las ideas sobre inmigración”; jo
li diria que crec que sí que les han tengut sempre, el que passa
és que no en el sentit del discurs que ha fet vostè sinó en un altre
sentit molt diferent, i li posaré només alguns exemples.
Exemples de caire general, li vull recordar el discurs que el
president del seu partit, el Sr. Rajoy, feia sobre la immigració a
les darreres eleccions generals i que estaven molt allunyades de
ser o de mantenir una postura acollidora i una postura d’afavorir
la immigració i la integració dels immigrants al nostre país, li
posaré un exemple de caràcter general a l’àmbit europeu: vostès
no varen tenir cap problema en impulsar i votar favorablement
l’anomenada “directiva de la vergonya”. I li posaré ara alguns
exemples pràctics a l’àmbit autonòmic: el febrer del 2004,
vostès no varen tenir cap inconvenient en votar en contra d’una
iniciativa, en aquella ocasió presentada, crec recordar per
Esquerra Unida i Els Verds, en què demanava allò mateix que
vostè fa servir com a argument d’aquesta iniciativa. Què passa
el febrer del 2004? Doncs que vostès governaven a Madrid.
Això sí, el 2006 sí que votaren a favor d’una iniciativa
semblant; què és el que havia canviat? Que vostès ja no
governaven a Madrid i llavors sí que podien exigir-ho. Per tant,
Sra. Pastor, doble llenguatge, doble moral.

Segona qüestió, aquest govern, tot i no tenir competències,
nosaltres pensam que hi fa feina. Vostè sap que perquè s’ampliï
la bonificació del descompte als extracomunitaris és precís
reformar el Decret 1316/2001 i s’ha fet saber al Govern central,
al Govern de l’Estat quina és la voluntat del Govern i del
Parlament autonòmic. D’altra banda, aquest govern, al qual
nosaltres donam suport, fa un esforç econòmic molt important
per aplicar els descomptes marítims als extracomunitaris de
Formentera i ho fa des de començament d’enguany, actuació
que no tenia precedents i que segurament a partir d’ara ja ningú
no s’atrevirà a tornar enrera.

I finalment, Sra. Pastor, anem a la proposta concreta que ens
fan: quina és la situació actual per presentar aquesta proposició
i que vostè fa servir i fa bandera d’aquesta qüestió? Miri, que no
presenten una iniciativa dirigida a Madrid està clar, no ho fan
perquè ja està fet i seria reiterar una iniciativa que ja ha votat
aquest Parlament; ara bé, el que fan és demanar els diners a la
comunitat autònoma sense considerar ni l’àmbit competencial
ni la situació que es viu. Jo li demano, Sra. Pastor, i m’ha
d’entendre, és una pregunta més retòrica que una altra cosa: per
què vostè no ho va fer a la legislatura passada, quan vostè
governava, i a més quan vostè tenia justament la responsabilitat
com a consellera d’Immigració?
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I un argument més que m’agradaria que tingués en compte:
vostè pensa realment que aquesta comunitat -ja sabem que
obligació no en té-, però vostè pensa que aquesta comunitat en
aquest moment pot finançar això que demana? Vostè pensa que
amb l’injust finançament que patim en aquesta comunitat , que,
per cert, vosaltres, perdó, vostès, sembla que no els importa
excessivament, i als seus dirigents de Madrid encara menys;
vostè pensa que en aquesta situació es pot exigir a la comunitat
autònoma que financiï això que demana?

Sra. Pastor, li torn a repetir, doble llenguatge, doble moral.

Efectivament, nosaltres, i ja acabo, Sr. President, seguim
pensant que s’ha de continuar lluitant per igualar els drets a
residents extracomunitaris i que ho continuarem fent, però
evidentment, per les raons que li he dit, no podem votar a favor
d’aquesta proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger, per un
temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Una intervenció breu, només per dir
que el nostre grup comparteix aquesta preocupació i sap que
aquesta és una situació de greuge i que aquesta és una situació
de discriminació, nosaltres estam a favor de la igualtat de tots
els ciutadans que tenguin residència de forma legal a les Illes
Balears i creim que aquesta qüestió de la igualtat davant els
mitjans de transport és d’una importància singular, perquè
aquest és un territori petit, insular, en què, efectivament, per
desplaçar-se a la península fa falta utilitzar mitjans de transport
als quals s’aplica aquest descompte i perquè, a més, el colAlectiu
de persones estrangeres no comunitàries moltes vegades tenen
pocs mitjans i tenen necessitats de desplaçaments que tenen a
veure amb procediments administratius, amb burocràcies i que
realment el cost econòmic del desplaçament els és molt feixuc.

A més, hi ha una qüestió que és evident, que aquells tenen
els drets, són ciutadans igualment amb residència legal que els
ciutadans de nacionalitat espanyola, paguen els seus imposts
com els ciutadans de nacionalitat espanyola i tenen reconegut el
dret de lliure circulació dins el territori de l’Estat, per tant és
molt mala de justificar aquesta discriminació davant aquesta
figura del descompte de resident.

Dit això, crec que el que és més important recordar, tothom
ho sap però crec que és el punt principal en aquesta qüestió, que
aquesta és una competència del Govern central i per tant que,
davant aquesta competència del Govern central, el que ha de fer
el Govern autonòmic és reivindicar-ho, reivindicar que
efectivament s’acabi amb aquesta discriminació.

Nosaltres sí que podem dir que nosaltres ho hem fet
històricament, ho hem fet fa estona, la portaveu anterior ja s’ha
referit a una proposició no de llei que es va dur en aquest
Parlament l’any 2004, demanant, no demanant aquest avanç per
part del Govern autonòmic, sinó demanant que es fes extensiu
aquest descompte per a residents a tots els ciutadans amb
residència legal, sense consideració de la seva nacionalitat. En
aquella ocasió el Partit Popular va votar en contra, ja se’ls ho ha
recordat una vegada, per tant no voldria jo fer especial èmfasi
en aquella posició d’aquell moment. En qualsevol cas, donar la
benvinguda al Partit Popular a l’opinió que tots som iguals.

En tot cas, sí que els diria que no presumeixin, com ha dit la
portaveu del Partit Popular en el començament de la seva
intervenció, que sempre han estat favorables a la igualtat,
perquè, com a mínim en aquest assumpte hi ha precedents que
no ho varen ser quan es va plantejar la qüestió.

També hi ha un altre fet al qual no puc deixar de fer
referència, que és la moció que va presentar el senador
autonòmic, Pere Sampol, en el Senat, que va permetre que el
Senat instàs el Govern central a fer extensiu als estrangers
aquest descompte de transport, i que nosaltres pensam que
aquesta moció en el Senat ha de ser l’instrument que faci
possible un canvi de posició i un canvi d’actitud per part del
Govern central i en això confiam.

Quin és el paper del Govern davant això? Nosaltres pensam
que el paper del Govern autonòmic, em referesc en aquest
moment, és defensar-ho, defensar aquesta igualtat. La portaveu
anterior ja ha fet referència que s’han fet algunes passes que fins
i tot impliquen compromís econòmic, com l’aplicació als
residents estrangers de Formentera en allò que afecta els seus
desplaçaments, entre Formentera i Eivissa, i a més de defensar-
ho, fer les gestions davant el Ministeri de Foment per saber que
aquesta és una qüestió que ens afecta a les Illes Balears de
manera molt especial, com a comunitat insular i com a
comunitat amb una molt important població estrangera.

Crec que fins aquí estam d’acord amb l’essencial, ara, quan
arribam al punt de l’acord el que es proposa és que nosaltres,
que la comunitat autònoma, que el Govern de les Illes Balears
avanci aquests doblers.

Senyors del Partit Popular, vostès coneixen perfectament les
mancances, crec que el torn anterior de preguntes entre la
consellera d’Afers Socials i un diputat del Partit Popular posa
de manifest l’esforç important que fa el Govern, però al mateix
temps les dificultats que hi ha sempre per atendre les exigències
d’atenció social en qüestions com dependència i per descomptat
en moltes altres com sanitat, educació, etcètera. Amb totes
aquestes mancances i amb les greus dificultats i amb la situació
que tenim pel que fa al finançament, nosaltres no entenem que
ens correspongui avançar aquests doblers. I a més estam
convençuts que el Partit Popular ho entén perfectament i fa
simplement d’aquesta qüestió ara un instrument per intentar fer
un titular o per intentar treure algun rendiment polític o per
intentar dir que nosaltres no tenim compromís amb aquesta
qüestió, però que entenen perfectament que no correspon al
Govern autonòmic fer-ho; que pràcticament no està dins les
seves possibilitats i amb tota probabilitat o amb tota seguretat,
si ells governassin, tampoc no farien aquest avançament. En el
millor dels casos, podrien desitjar que féssim el que fem
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nosaltres que és reivindicar davant el Govern central que canviï
la seva posició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Coll per un temps de deu minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Ens sona aquesta proposició no de
llei, ens comença a ser familiar i ara ja no parlam d’un déjà vu
sinó d’una acció plenament conscient, ja que és la tercera
vegada que veim amb diversos formats aquesta mateixa
proposta, la tercera vegada aquesta legislatura perquè
anteriorment, com ja s’ha comentat, ja s’havia vist.

La primera vegada va ser dia 12 de juny del 2008, a la
Comissió d’Assumptes Socials, que, com ja ha comentat la
pròpia portaveu del Grup Parlamentari Popular, vàrem acordar
per unanimitat solAlicitar del Govern de l’Estat que garantís per
llei els descomptes aeris i marítims per als residents balears no
comunitaris i vàrem votar en contra d’un segon punt que
demanava que el Govern balear invertís en aquesta qüestió que
ha de ser legalment garantida.

Successivament se’ns presenten els dos punts per separat,
amb dues proposicions no de llei, dia 16 de setembre, el referit
a garantia de drets dels extracomunitaris en plenari, i avui, en
comissió, el referent a adequar partides extraordinàries per part
del Govern autonòmic; per tant, jo no sé si això respon a una
prova de foc als grups parlamentaris o no sé exactament a quina
estratègia respon aquesta proposició no de llei, però en
qualsevol cas el sentit del vol i de les argumentacions serà
exactament el mateix que quan ho vàrem argumentar el passat
12 de juny.

Per a nosaltres és una qüestió de principis, nosaltres apostam
per garantir el dret de tots els residents d’aquesta comunitat
d’igual forma, hagin nascut on hagin nascut; si allò que el Grup
Parlamentari Popular vol és que anem de la mà i que solAlicitem
al Govern de l’Estat que garanteixi aquest dret nosaltres ho
farem, ho farem ara i ho farem cada vegada que es presenti
aquesta iniciativa, en qualsevol cas no per repetir-ho més
vegades ens donarà més la raó. En qualsevol cas, ja s’ha
comentat que el Partit Popular no va fer el mateix, perquè es
canviava el sentit del vot depenent de si s’estava governant en
el Govern central o no. Nosaltres això ho tenim molt clar,
nosaltres volem que els descomptes aeris i marítims siguin un
dret per a tots els residents d’aquestes illes, hagin nascut on
hagin nascut, per tant nosaltres no posarem excuses per això i
no direm que és una responsabilitat de la Unió Europea, com es
va comentar en una ocasió, quan no ho és, quan depèn d’una
modificació d’una llei del 87, on únicament amb una realitat
immigrant molt diferent es varen incloure únicament els
residents comunitaris.

Tots ho demanam ara i ha vàrem demanar dia 12 de juny del
2008, ho vàrem demanar dia 16 de setembre del 2008 en el
plenari, ho vàrem solAlicitar dia 9 de març del 2006 i ho vàrem
votar a favor dia 17 de febrer del 2004, a proposta d’Esquerra
Unida i Els Verds, el dia que, per cert, com ja s’ha comentat, el
PP hi va votar en contra, i no faré cap tipus de referència al
Congrés i al Senat, sinó que ens quedarem en aquesta cambra
parlamentària.

Evidentment, el que no podem fer és apostar per mesures
provisionals que suplantin el que ha de ser una garantia de drets,
tot i reconèixer que el Govern ha fet esforços a Formentera en
aquest sentit, a pesar de no ser competent en aquesta qüestió,
però la nostra visió és que el Parlament ha d’apostar per la
garantia de drets plena i així és com ho farem. En qualsevol cas,
és una qüestió de justícia davant l’Estat, tots hem de ser iguals
i el que entenem que ha de fer el Parlament, en qualsevol cas, és
donar suport al Govern autonòmic en aquesta reivindicació.

Els arguments, com dic, són els mateixos que hem expressat
sempre, són els que es podran en els Diaris de Sessions de dia
12 de juny i de dia 16 de setembre del 2008, i a partir d’avui, de
dia 19 de març del 2009, per tant, en properes vegades els
nostres arguments seran exactament els mateixos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Vol fer ús de la paraula? Té la paraula pel
Grup Parlamentari Popular la Sra. Pastor, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, señores diputados, señora
Suárez, se han hecho cosas, dice usted; pues no sé qué han
hecho, porque en inmigración realmente no han hecho
absolutamente nada. Pero yo sí haré una referencia al Senado,
que no ha querido hacer el representante del PSOE, cuando el
Sr. Fageda presentó la propuesta y fue rechazada por su grupo,
o sea que el doble lenguaje no es del Partido Popular.

¿Competencia estatal? Pues, competencia estatal será, y por
supuesto lo es, pero en la anterior legislatura, diputados que
están gobernando hoy día lo pidieron y era el Partido Popular
que gobernaba. El discurso, para discurso triste el del Sr.
Zapatero que primero da papeles para todos y después hace una
persecución a los inmigrantes denunciados, por supuesto, por
todos los inmigrantes y por todos los medios de comunicación.
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¿Puede financiar esta comunidad los descuentos aéreos?
Pues no sé por qué ahora no los puede financiar cuando ustedes
en la legislatura pasada lo exigían. Ahora yo creo -según
ustedes- no los pueden financiar porque son ustedes los que
están gobernando. Me sorprende muchísimo que los que más
defienden a los inmigrantes son los que muchas veces más los
han defenestrado. No voy a decir palabras que suenan
demasiado gruesas y que no deberían quedar en este
parlamento, pero podría recordarlas. Los residentes legalmente
establecidos en nuestra comunidad extra comunitarios están
discriminados, están condicionados y con la postura hacia ellos,
esta tarde en esta comisión, de los grupos que están gobernando
está claro que lo van a seguir estando durante mucho tiempo -
mejor dicho- mientras sigan gobernando.

Desde luego lo que está claro es que nada tiene que ver lo
que predican con la realidad, exigen estos derechos cuando
están en la oposición, sólo hay que repasar las intervenciones en
el Pleno de algunos diputados y diputadas en la anterior
legislatura en la oposición, hoy en el Gobierno, donde exigían
encarecidamente a esta diputada que les habla y entonces
consellera de Inmigración el adelanto de los descuentos aéreo
y marítimos por parte del Govern de las Islas Baleares. Esta
diputada hizo muchas gestiones con la Secretaría de Estado para
que eso fuera posible y seguramente hubiéramos llegado a algo
mucho más crematístico si se hubiera tenido tiempo de hacerlo,
pero, ¿dónde están ahora estos señores que exigían esto en la
anterior legislatura?, ¿se han olvidado por completo de
reivindicar los derechos a los descuentos aéreos y marítimos de
los residentes inmigrantes?

Mire usted, comienza a ser familiar, es verdad, esto, pero lo
va a seguir siendo durante mucho tiempo mientras estos
inmigrantes no tengan los descuentos y esta diputada esté en
este parlamento. Téngalo por seguro. ¿Dónde están las
promesas? Se olvidan de que la inmigración ha de ser integrada
en nuestros valores democráticos, la vida social y cultural -sin
menoscabo de su identidad- y sin ningún tipo de discriminación
por tal condición, a iguales obligaciones iguales derechos. Lo
hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo, vamos
a seguir defendiendo los descuentos aéreos y marítimos de los
residentes extra comunitarios y será un objetivo irrenunciable
para el Partido Popular que creemos en la justicia social sin
exclusión. Lo creemos y lo haremos, lo contrario supone
desigualdad y desagravio. Las decisiones políticas del Gobierno
de la Nación afectan a las comunidades autónomas y éstas
deben exigir los compromisos adquiridos en el parlamento por
sus representantes, sólo faltaba. El actual gobierno olvida este
mandato. Le pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular
coherencia y el compromiso de su promesa, hemos y vamos a
seguir huyendo de hablar de inmigración exclusivamente
cuando hay campañas electorales y probablemente otra vez
cuando lleguen las elecciones a estos ciudadanos que pueden
votar en las elecciones municipales volverán a las promesas
para más tarde olvidarse de su compromiso una vez más.

Una vez más, vuelvo a repetir a esta comisión, volvemos a
perder la oportunidad de acabar con una injusticia social
cuando...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor, vagi acabant.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

... tantas y tantas veces se llenan la boca de ser justos,
papeles para todos para luego perseguir a los inmigrantes.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Passarem llavors a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1132/09.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7. Vots en contra, 9. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1132/09.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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