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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam si els
sembla bé la sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions. 

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Miquel Àngel Coll.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Antoni Garcías substitueix Aina Rado.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 6876, 6877,
6878 i 6879/09.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 6876/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a planificació de recursos socials a Palma (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 6876/09, sobre
planificació de recursos socials a Palma, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Antoni Serra, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, benvinguda
a aquesta cambra una vegada més, li agraïm la seva presència,
igual que la de la persona que l’acompanya.

La pregunta queda formulada bàsicament en els seus termes.
Essencialment ens preocupa saber quins són els elements
fonamentals de la planificació dels centres de dia i de
residències que té prevists la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració fer a Palma i que determinaran que
aquests recursos es facin a determinades barriades i no a altres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sr. Consellera d’Afers
Social, Promoció i Immigració, la Sra. Josefina Santiago per un
temps de deu minuts.

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

Bones tardes a tots i a totes, gràcies, president. Sr. Serra, els
criteris, primer, de selecció  del municipi de Palma varen ser
dos, per una banda la població i per una altra banda la manca de
recursos. Vull dir, el que recomanen el que seria unes ràtios
òptimes és que per cada 100 persones amb més de 75 anys hi
hagi més o manco 6 places de centres d’estades diürnes. A la
nostra comunitat autònoma no arribam a l’1 i la ciutat de Palma
no arriba pràcticament al 0,20. És un 0,19 amb busques, hi ha
molt poca presència d’aquestes places de centres d’estades
diürnes. Per tant, aquest va ser un criteri per prioritzar la ciutat
de Palma.

A partir d’aquí ens vàrem posar en contacte amb
l’ajuntament i vàrem acordar fer una vintena de centres
d’estades diürnes al municipi de Palma per a finals de
legislatura ja deixar-los en funcionament o en vies de
construcció i els vàrem demanar la cessió de diferents locals o
solars on es poguessin construir o adaptar aquests centres
d’estades diürnes. 

Els criteris han estat dos: un poblacional, però com
comprendrà a una ciutat on falten un munt de centres d’estades
diürnes perquè no arribam a l’1%, quan el recomanable és
arribar a un 6, el criteri poblacional tampoc no era un criteri que
havia de marcar una prioritat absoluta, perquè tots els municipis
de Palma o tots els barris de Palma necessiten un centre
d’estades diürnes i en aquest moment no en tenien. El criteri
poblacional marcaria una diferència important si haguéssim de
complementar ja una xarxa de centres d’estades diürnes perquè
parlam de centres d’estades diürnes entre 25 i 30 places. Per
tant, és un bàsic que ha de tenir qualsevol barri.

Per tant, un criteri pel qual també el mateix municipi va
optar va ser el de trobar l’oportunitat de trobar un local o un
solar. Vàrem cercar, de fet hi ha tot un llistat, i els primers que
estan en condicions de tenir la oportunitat de la immediatesa
varen ser un del carrer Travessera de Jesús que agafa tots els
barris que pugen des de -diguem- les Avingudes fins a... pujant
per General Riera; Son Sardina, que és un altre barri que per
població està més que justificat; Son Dameto, que per densitat
poblacional també està justificat; el Coll d’en Rabassa i Sa
Indioteria. 
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Per tant, el criteri va ser també en aquest moment de facilitat
administrativa per començar a construir perquè aquesta primera
-diguem- onada de construccions de centres d’estades diürnes
estava subjecte al decret estatal de finançament o d’activació de
l’economia mitjançant la partida destinada a atenció a la
dependència bàsicament. Tres d’aquests s’executaran mitjançant
aquesta partida i dos s’executaran en doblers propis, amb
pressuposts propis de la comunitat autònoma.

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, francament no sé si
ha tengut oportunitat de llegir el document presentat per
l’Ajuntament de Palma... els nostres regidors del Partit Popular,
en referència a la planificació que havia de fer possible els
centres de dia i la residència. Li vull avançar per si no ha tengut
aquesta oportunitat que té 12 pàgines. No és un problema, que
tengui 12 pàgines, si el contingut fos un contingut estudiat, un
contingut analitzat i un contingut que ens descobrís noves coses
que no sapiguéssim més enllà de les que podem veure a
qualssevol cens. 

Observarà, si té l’oportunitat de veure aquest document, que
essencialment parla de dades poblacionals, que és una dada
important, més dades de densitat de població, però no fa cap ni
una -li dic- cap ni una reflexió entorn a les recomanacions
adients en funció d’aquestes dades; no parla en cap moment de
la necessitat de cobrir unes mancances d’uns recursos específics
per a l’existència d’altres recursos; no hi ha cap mapa de
recursos per tant a aquest document ni públics ni tan sols privats
-i esment els privats malauradament a vostè no li agradin perquè
donen l’oportunitat de cobrir places públiques mitjançant la
concertació- a uns espais i a uns altres no. 

Per tant, és un document essencialment -si em permet
l’expressió- inútil per poder afavorir qualsevol opinió en un
sentit o en un altre. La convidaria, si no ha tengut oportunitat de
conèixer aquest document, perquè és allò precisament que vostè
crec que no volia de cap manera quan ens deia que el seu
govern, que els partits d’esquerra mai no farien com va fer el
Partit Popular, que ho va fer fatal i no va planificar. Supòs que
tendrà oportunitat d’ampliar aquesta opinió com l’ha ampliada
en diversos moments en aquesta mateixa cambra.

Ens sorprèn a més a més de la seva intervenció que ens digui
una frase que pensava tatxada del seu vocabulari i és que ens
diu que els llocs on s’instalAlaran seran en funció de
“l’oportunitat de trobar locals o solars”. Miri, justament, aquesta
és precisament un dels arguments, un -permeti’m- dels que
esgrimia el Partit Popular quan posava a disposició dels
diversos ajuntaments la necessitat d’instalAlar residències i
centres de dia i vàrem arribar a la conclusió que era impossible
instalAlar residències i centres de dia on no hi havia un solar i on
els ajuntaments no oferien aquest solar.

Ara dirà que si és un tema partidista,... Miri, aquesta qüestió
crec que és una qüestió superada, més quan arribam a la meitat
de la legislatura i permeti’m que em sorprengui que parli vostè
de planificació i que digui a totes les seves entrevistes i a totes
les seves intervencions que el que no faran els partits d’esquerra
ni molt manco, el Govern de les Illes Balears actual, és no
planificar com va fer l’anterior quan el document que ens
presenta té 12 pàgines escasses, no té cap recomanació de cap
de les zones i no contempla ni tan sols un mínim mapa de
recursos i sobretot quan presenta com a argument fonamental
dels seus comentaris actuals, que esper que completi a
continuació, l’argument d’oportunitat de trobar locals o solars
que compartim amb vostè, no li dic que no, però ho trobam
certament curiós quan precisament vostè fa uns dies, unes
setmanes, uns mesos en intervencions anteriors rebutjava aquest
argument i deia que el Partit Popular havia estat un desastre
quant a construcció i quant a dotació de recursos socials a
aquestes illes i especialment a Mallorca perquè havia utilitzat
aquest criteri.

Francament ens sorprèn i li demanam, si fos tan amable, que
ens ampliï aquesta informació que pot ser ens du a pensar que
aquests arguments que he dit ara no són certs i són francament
millorables en la seva intervenció.

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, Sr. Serra. Miri, vostè sempre es queda amb una part
de les meves frases. Li hem parlat de l’oportunitat d’espai
perquè estàvem subjectes a un decret que efectivament demana
que el març de l’any que ve -i vostè ho coneix- aquests edificis
o aquests espais estiguin construïts. Per tant, hi havia una
oportunitat política, econòmica que ens venia de l’Estat via
finançament i després de totes les necessitats detectades en el
municipi de Palma també hi havia aquestes que podrien ser ja,
estaven en condicions de poder-se començar a construir i
després la primera fase, que li he dit també, que a la rèplica no
comenta. 

A un municipi on falten centres d’estades diürnes a tots els
barris -a tots els barris, Sr. Serra- no és el cas del que varen fer
vostès a la legislatura anterior que colAloquen residències que
són de caràcter comarcal, mai no municipal, a municipis aferrats
i que l’única..., per exemple Montuïri i Sant Joan, vull dir que
no tenien cap sentit quan hi ha altres municipis que no tenien
residència, que estaven absolutament... i que han quedat
absolutament sense aquest tipus de prestació, no tenia cap sentit.
Montuïri i Sant Joan, dues residències, una pràcticament devora
l’altra quan tenim altres territoris on no hi havia cap tipus de
residència i l’única coincidència és que allà hi governava el
Partit Popular. Igual que, per exemple, varen fer els centres
d’estades diürnes a municipis de la mancomunitat on governava
el Partit Popular i on no governava el Partit Popular no hi
havia... bé, li ho dic perquè ho conec. Vostè també parla de
mapes de recursos, faci el mapa de recursos que varen practicar
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i veurà la coincidència que al cent per cent hi havia un batlle del
Partit Popular. Ens trobam coses com per exemple a la
Mancomunitat del Pla on hi ha en aquest moment centres
d’estades diürnes que encara no estan ocupades perquè no hi ha
suficient demanda i en canvi sí que hi havia un batlle del Partit
Popular i vostès construïen centres d’estades diürnes i rompien
la dinàmica de la Mancomunitat dels Serveis Socials de
Montuïri i negociaven de manera unilateral amb batlles i
Govern.

 Per tant, no es que haguem de passar pàgina per molt que
estiguem a mitjans de legislatura, són models de gestió diferents
i model de relació del Govern amb la institucions de manera
diferent. Li deia que com comprendrà un municipi com Palma
on a cap barri hi ha un centre d’estades diürnes, vull dir els
criteris de planificació no poden estar molt primmirats, no
podem gestionar altres tipus d’indicadors. Si em digués “és que
repeteixen a un mateix barri, on ja hi ha un centre d’estades
diürnes, en posen un altre i no en posen un, de quatre municipis,
més avall que no n’hi ha”, però és que no és la casualitat, és
que... No, no, no, privats no n’hi ha tants, i vostès tenen una llei,
que la varen fer quan governava el Partit Popular, que prohibeix
la concertació amb privats. Fins que no aprovin aquesta llei a la
qual no volen donar suport per cert fins ara, esperem que
canviïn, aquesta llei que presenta aquest govern, amb la qual
podrem concertar amb privats, però de moment no es pot
concertar amb privat perquè la llei que va presentar el Partit
Popular ho impedeix.

Per tant, no són una opció en aquest moment els privats,
però en qualsevol cas nosaltres optam pels serveis de caràcter
públic i, per tant, passem a finançar (...) en aquesta línia de
finançament de centres d’estades de dia públics. No hi ha
possibilitats de molta més planificació a un municipi on
pràcticament no hi ha centres d’estades diürnes. Centres
d’estades diürnes estan -i vostè ho deu conèixer- al Reina Sofia,
a La Bonanova, després al carrer dels Oms, ara en aquest
moment, i després 15 places concertades al barri de La Gerreria,
cap d’aquests s’ha prioritzat a aquesta selecció que li hem dit.
Després, efectivament, n’hi ha un parell de privats, però un
parell, no n’hi ha tants, Sr. Serra. No digui que no planificam
perquè planificam en relació amb els recursos i en relació amb
la població. El que passa és que al municipi de Palma ho
necessita cada barri, parlam de posar un centre de dia de 25 o 30
places. No repetim municipis, no repetim centres de dia a un
barri on ja hi existeix, ni repetim centres d’estades diürnes a
municipis on ja n’hi ha. En aquest moment el que prioritzam és
que hi hagi al manco un centre d’estades diürnes als barris en el
cas de Palma i en els municipis on no n’hi hagi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 6877/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a planificació de recursos socials a Palma (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 6877/09, sobre
planificació de recursos socials a Palma, segona part, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Antoni Serra, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, hem parla d’una
excepcional planificació essencialment basada a posar recursos
on n’hi ha. Miri, quina casualitat el Partit Popular tampoc no va
posar cap recurs nou allà on precisament n’hi havia algun,
precisament tots els que es varen portar a terme era a llocs on no
n’hi havia. 

Coincidim amb els criteris, Sra. Consellera, i al final vostè
fa un esforç important per dir que hi ha maneres de gestionar
diferents, però van a parar allà mateix, miri quina casualitat.
Recordi que Palma, per cert... deixi’m imaginar, a veure..., però
Palma no és precisament un municipi governat pel Partit
Popular i quina casualitat que també, tots els seus esforços van
adreçats, la majoria, cap a Palma, que no ho vull qüestionar, que
em sembla molt bé i em sembla una prioritat important. Prioritat
important ara, perquè miri, dóna la casualitat que en el seu
moment vàrem haver de prioritzar tots els altres municipis
perquè, entre altres coses, a Palma estaven concentrats tots els
recursos que hi havia: La Bonanova, Llar d’ancians,... tots els
que hi havia hagut, menys el de Felanitx concretament i el de Sa
Pobla, 60 places, tots estaven concentrats a Palma. Alguna cosa
s’havia de fer a part forana, vostè no ho haurà de fer, no passi
pena perquè nosaltres hem tengut l’oportunitat precisament de
fer-ho abans que vostè i portar-ho a terme on es podia.

Miri, li record una qüestió, perquè es pugui portar a terme,
seguint el seu criteri i el criteri que diu, per poder instalAlar una
instalAlació a algun lloc ha d’existir el solar, ha d’existir el local.
La consigna dels partits d’esquerra que tenien els ajuntaments
de “no faciliteu locals ni solars  a aquesta gent del Govern no
fos que vos instalAlin una residència, un recurs públic i guanyin
protagonisme al municipi” li puc assegurar de manera fefaent -si
em permet que li ho digui- que existia, que era patent i que els
únics municipis que varen tenir la sensibilitat d’oferir aquests
solars i d’oferir aquests espais eren precisament els municipis
del Partit Popular, entre altres coses -i li ensenyaré actes dels
diferents ajuntaments- perquè els partits d’esquerra deien que
era un sistema privat, que era un sistema innecessari i un
sistema que no funcionava per poder dotar de recursos socials
als municipis. Valori-ho. 

Ara tenen 12 residències potencialment en marxa, aquells
municipis que no oferiren els solars, no en tenen. Quina
casualitat que precisament els únics que varen tenir aquesta
voluntat d’oferir els solars varen ser els municipis del PP. 
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Entenc que vostè vulgui obviar aquesta qüestió que també fa
referència a aquesta que ve ara que és la planificació de recursos
socials a Palma dos, que fa referència a quines seran les
característiques fonamentals de la residència, de la residència té
previst impulsar la Conselleria d’Afers Socials, Formació i
Immigració a Palma. Li vull recordar, dóna la casualitat, una
barriada on hi ha dues residències privades amb les quals vostè
podria arribar a acords. Miri, li vull dir precisament que
l’Ajuntament de Palma, diu que és impossible, contracta places
a residències privades des de fa molts d’anys. Ho continua fent
el Sr. Grosske actualment i precisament no ha tengut cap
dificultat administrativa perquè els serveis d’Intervenció a
l’ajuntament li ho firmin. Hi ha mecanismes adients perquè això
sigui possible. Hi ha el sistema de contractació i no el sistema
de concertació que efectivament és el que la llei vendrà a
esmenar. 

Si pateix pel suport del Partit Popular a la Llei de serveis
socials, al Projecte de llei de serveis socials només ha de fer tres
qüestions: la doti de pressupost, ens digui quins serveis inclourà
i faci el favor d’intentar pactar-la amb l’oposició i de no fer
ponències de disset minuts com fan els seus partits per evitar
que el Partit Popular completi aquesta llei en la manera en què
està disposat a fer-ho i amb el criteri que està disposat a oferir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sra. Consellera per un
temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. Serra, no compartesc amb vostè el criteri de les
residències. Vull dir, digui’m un criteri de planificació... un
criteri de planificació que justifiqui per exemple que al municipi
d’Inca hi hagi dues residències, quan ja n’hi havia una, en posen
una altra per exemple; davant un municipi per exemple com
Alcúdia que oferta un local, que en té una que és petita, que està
sobresaturada, que hi ha demanda i que vostè la rebutja.
Digui’m quin criteri de planificació, a un municipi on hi havia
una residència se’n posa una altra i a un municipi on es
necessitava remodelar la que hi havia, com passa ara, vostès la
rebutgen, també amb local disponible per part del municipi, en
aquest cas d’un municipi governat per UM. Quin criteri?, posar
dues residència una tan a prop de l’altra com Montuïri i Sant
Joan, quan hi ha altres zones on no n’hi ha. Això no respon a un
criteri de planificació.

Per què Palma? No perquè Palma sigui un... ja li ho he dit,
no perquè Palma estigui governada en aquest moment per un
govern socialista i la regidoria per un regidor proper o del meu
partit. Ja li he dit, la mitjana... No, la mitjana de la comunitat
autònoma és de 0,82 quan ha de ser de 6, l’òptima. La mitjana
del municipi de Palma és de 0,20. Això és un criteri i a més, no
només ho feim a un municipi, ho realitzam a uns altres i el 2010
tenim propostes de batlles del Partit Popular que tendrem en
compte, però ara prioritzam els municipis on no hi ha centres
d’estades diürnes i tenim aquest criteri.

Les característiques de la residència. Com li he dit la
residència, efectivament Palma també té una mancança
important en temes residencials, per nombre de població no
arriba al 3% de la població major de 75 anys, i també és un
criteri raonable que arribàs a un 3% per a persones majors de 65
anys, i per tant serà un dels municipis que hem prioritzat.

Serà una residència de 120 places, on hi haurà també un
centre d’estades diürnes; serà construïda pel consorci
sociosanitari i estarà gestionada pel municipi de Palma, de la
mateixa manera que els centres d’estades diürnes, que també
s’utilitza el mateix criteri: la construcció per part del Consorci
sociosanitari i la gestió per part dels municipis afectats.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, res a dir sobre
aquesta qüestió. Simplement esperam que la facin aviat i que la
portin a terme amb eficàcia i el més prest millor.

Jo només li vull dir una qüestió, és que en acabar
comptarem. Vostè es queixa de la instalAlació d’oferta de serveis
per part del Partit Popular, però miri, li puc assegurar que serà
gran..., que si vostè precisament pot oferir recursos actualment
als usuaris que li demanen és precisament perquè el Partit
Popular va fer possible que aquestes infraestructures existissin,
fins al punt de vostè reconèixer en declaracions seves que eren
suficients aquests recursos a la part forana i que no feia falta
construir més residències més enllà de Palma, on hi havia una
mancança que nosaltres compartim i que desitjam que es porti
amb l’eficàcia necessària.

Vostè parlava abans també d’una limitació a un decret que
ve de Madrid per finançament d’infraestructures. Miri, a
principi de legislatura ni s’olorava aquest decret, ni se sabia que
existiria, i en tot cas vostè tenia informació en aquest sentit; en
tot cas haver accelerat, és que porta quasi dos anys, Sra.
Consellera, se li acabarà el termini perquè no s’hi ha posat
abans, i això és una qüestió que crec que és bàsicament
objectiva.

L’altra qüestió és que vostè utilitza un recurs que nosaltres
estam absolutament d’acord que vostè utilitzi, que són els
consorcis sociosanitaris. M’agradaria comentar-li quantes
vegades en el Consell Insular de Mallorca -i em sap greu instar
una altra administració- el seu partit precisament i els partits que
conformaven l’oposició en aquell moment, actualment en el
govern, rebutjaven aquest sistema, i estic convençut que és un
bon sistema, compartesc amb vostè que és un bon sistema i ens
congratulam que vostè finalment hagi vist la llum en aquesta
qüestió i definitivament l’empri. 
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Si em parla de rebuig d’instalAlacions i de propostes n’hi
recordaré una: la rebutjada en el Consell Insular de Mallorca,
per cert pels partits que conformen la majoria de govern
actualment, on Sencelles, Felanitx i Muro, que eren residències
que anaven a rebre un cert suport precisament per ser
reestructurades, precisament per ser millorades i precisament
per rebre un concert de places, aquesta proposta es va tirar
enrere en el segon plenari d’aquesta institució, tot un exemple
de gestió, tot un exemple de bona voluntat i tot un exemple de
voluntat, ja dic, de millorar les qüestions que estan damunt la
taula proclamades per equips anteriors. 

Em podria esmentar el tema d’Alcúdia? Jo li deman que es
llegeixi detingudament aquell informe, del qual vostè triarà les
frases que vulgui per comentar ara, però que el miri amb
deteniment i potser trobarà l’explicació d’això que vostè es
pregunta. 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):

En relació amb les meves declaracions de temes de
residències, jo efectivament, com vostè mateix reconeix, jo he
reconegut que, les residències, les va construir l’anterior govern;
si del que m’he queixat sempre ha estat del model, que no és un
model en el qual nosaltres ens trobàssim a gust i que no seria el
nostre model i que efectivament no ha mostrat -i vostè sap els
problemes que hem tengut- ni l’eficiència ni l’eficàcia que
justificaven la construcció d’aquest tipus de model. Vull dir que
hem tengut problemes en moltes, concretament tres les vàrem
haver de recuperar per mala gestió i per no garantir la qualitat
del servei. Tenim una residència a Inca on tenim molts de
problemes, i tenim dues residències que no s’han acabat, que
havien de ser lliurades l’any 2007, l’estiu del 2007, i que no es
varen lliurar. Vull dir que els models que vostès justificaven de
l’eficiència i la rapidesa i..., no han estat demostrats. Jo sempre
he reconegut que les residències són allà però que el model no
era l’adequat. Per tant això.

En relació amb el decret, li he de dir que quan nosaltres
vàrem planificar la necessitat de construcció de centres
d’estades diürnes i vàrem començar a posar-nos en contacte
amb els ajuntaments on no hi havia aquest centre d’estades
diürnes o estaven per davall d’aquesta mitjana de 0,82, no
coneixíem ni la situació de crisi en què estam en aquest moment
ni molt manco el decret, i hi havia la voluntat de fer-ho amb
doblers de la comunitat autònoma. Hem aprofitat aquests
7.300.000 que ens vénen i hem triat aquests municipis o,
perdonau, aquests barris del municipi de Palma per poder-los
accelerar dins el mes de març.

Vostè em parla d’altres administracions, que és com si
rebutgen determinades propostes, que Palma presenta un
document de 16 pàgines de planificació... Jo puc venir aquí a
fer-me responsable de la gestió de la conselleria; del que passi
a altres administracions em puc mostrar més en contra o més a
favor, però no tenc la informació adequada per poder-ho
justificar, ni defensar, ni rebutjar. Jo li demanaria que no em
tragués arguments d’altres administracions que aquí es
desconeixen i no es poden demostrar.

Insistint en la pregunta que m’ha formulat, li he de dir que
-no li ho he dit abans- això és una residència que es farà a Ciutat
Jardí, que també va ser difícil trobar un solar de les
característiques que necessita una residència, que és ser superior
a 7.000 metres, i aquest era un solar que tenia aquestes
característiques de 7.000 metres i a més dins el Pla general
estava condicionat per poder-hi construir la residència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 6878/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a planificació de recursos socials a Palma (III).

Per formular la pregunta RGE núm. 6878/09, sobre
planificació de recursos socials a Palma, tercera part, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament fa referència a la
participació del Consell Insular de Mallorca en tot aquesta
excepcional planificació que porta a terme la Conselleria
d’Afers Socials. Perdoni que li parli d’altres administracions,
però vostè en moltes ocasions ha vengut a aquesta cambra a
parlar de la sensibilitat que tenen els partits d’esquerra en
aquestes qüestions, molt concretament el partit del qual forma
part, i precisament és el mateix partit que governa a cadascuna
de les administracions, i permeti’m també que posi en qüestió
que aquesta sensibilitat es tradueixi en qüestions concretes i en
criteris més enllà dels aplicats en molts de casos pel Partit
Popular i que vostès mateixos criticaven. 

I permeti’m que li parli de criteris i posi exemples d’altres
administracions, que evidentment no la vull culpabilitzar a vostè
d’aquesta gestió d’altres administracions, evidentment, però
permeti’m que qüestioni aquests criteris de què vostè fa gala i
que curiosament no es pot veure que efectivament siguin
palpables a totes les administracions governades pel seu mateix
partit.

Vostè em diu que la residència triada a Palma era un terreny
adequat perquè superava els 7.000 metres. Li vull recordar que
té 6.450 metres quadrats, no arriba. Però bé, en referència a
aquesta qüestió també podríem veure en diverses ocasions, el
febrer del 2008, fa més d’un any, que es deia concretament que
el Govern començarà el traspàs de places de residències al
consell; el Govern cedirà les residències i centres de dia als
consells; el consell deixarà a zero la llista d’espera de
residències gràcies a aquesta gestió de la Conselleria d’Afers
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Socials de cedir tots els recursos necessaris, i curiosament
també veim que el Consell Insular de Mallorca no apareix
enlloc en aquesta planificació de Palma; s’està parlant del
Govern, s’està parlant de l’ajuntament, i hi ha promeses fetes
l’any passat que vostè va reiterar el novembre quan li vaig
tornar a preguntar per aquesta qüestió en aquesta mateixa
cambra, novembre del 2008, i vostè ens va dir que sí, que
efectivament el 2009 d’una manera o altra això seria possible.

La realitat que veim és que hi ha dues qüestions clares. La
primera, que si realment vol arribar a tots els municipis i vol
arribar de forma equitativa a tothom, faci una convocatòria
oberta; és que només ha fet un conveni amb Palma, això és així.
L’altra qüestió: on és el Consell Insular de Mallorca?; amb
aquesta voluntat insularista que vostè demostrava en diverses
ocasions, amb aquesta excepcional voluntat de donar pas als
consells insulars, deia vostè -i dic les seves paraules- que el
Govern havia de ser el que finançava, el que posàs criteris i el
que tutelàs, però en tot cas el que havia d’aplicar és el consell
insular. Idò permeti’m que li digui que en aquesta qüestió
específica, a no ser que vostè em digui el contrari, no se’l veu
enlloc.

Per tant permeti’m també que li pregunti específicament
quin paper juga el Consell Insular de Mallorca en el
finançament, la gestió i l’impuls dels nous recursos socials
previstos a Palma per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració.

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. El Consell de Mallorca, igual que el Consell
d’Eivissa, igual que el Consell de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, estan representants en el Consorci sociosanitari, on
es prenen totes les decisions en relació amb la prioritat dels
municipis on s’han de realitzar aquests centres d’estades
diürnes, i on s’ha aprovat el Pla de finançament i el Pla de
construcció dels centres d’estades diürnes i de les residències.
N’hi ha un de caràcter quadriennal i un de caràcter anual, i s’ha
aprovat en aquest cas en el Consell de Mallorca, es varen
presentar les propostes i s’han aprovat. Per tant el Consell de
Mallorca ha participat en l’elaboració de la proposta i
consensuant també el model de gestió i el model de
finançament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ens congratula saber aquesta notícia,
que és important i que no deixa d’altra manera que tornar a
incidir en els criteris dels quals parlava el Partit Popular
precisament en el seu moment. Jo mateix com a responsable de
Serveis Socials al Consell de Mallorca l’anterior legislatura vaig
haver de suportar diversos comentaris del seu partit,
concretament, que deia que el Consell Insular no pintava res en
la planificació d’infraestructures, que no tenia res a veure amb
aquestes qüestions, i el nostre argument era “miri, és que hi ha
un fòrum, que el Consorci sociosanitari, on es decideixen
aquestes qüestions, i hi tenim una participació molt activa”.
Tant era així que ens feim responsables, corresponsables de la
part bona i la part dolenta que es puguin derivar del sistema
generat.

I permeti’m també que li recordi que a vegades les coses
s’expressen amb les fotos que hi ha als mitjans de comunicació,
i és que a la presentació de la residència de Palma, que diu que
el 2011 estarà llesta, no ha comptat ni tan sols amb la presència
de cap representant del Consell Insular de Mallorca. No dic que
això sigui dolent; permeti’m que qüestioni aquesta presència del
Consell Insular de Mallorca en aquestes decisions, entre altres
coses perquè quan se’ls pregunta per aquest tema es diu que
això és un tema de l’Ajuntament de Palma i del Govern. En fi,
és una certa divergència de criteris entre vostè i el Consell
Insular de Mallorca que vostè haurà d’aclarir, o aclareixi’l si vol
i si vol dedicar temps a aquesta qüestió.

Però en tot cas ens congratulam que continuï utilitzant un
instrument que creim que és oportú, adequat, important, com és
el Consorci sociosanitari, creat pel Partit Popular, amb els
mateixos criteris amb què el vàrem crear i que reconegui que la
presència del Consell Insular de Mallorca en aquesta qüestió
permet la coparticipació en un projecte important com pugui ser
aquest conjuntament amb el Govern de les Illes Balears, amb un
instrument que entenem que era l’idoni per a aquesta qüestió.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

És que exactament no sé què contestar-li. Jo el que li puc
garantir és que el Consell de Mallorca era present a les reunions
on es va decidir el tipus de finançament, el model de
finançament i els tipus de serveis que s’havien d’anar realitzant
durant aquesta legislatura a Mallorca, i ell hi estava plenament
d’acord. Vull dir que hi participa, ja li dic, des de la planificació
i des de la selecció del model. En temes de finançament no hi
participa, perquè nosaltres pensam que això ha de ser el Govern
de les Illes Balears que construeixi, feim el model de centres
d’estades diürnes perquè pensam que efectivament és de
caràcter municipalista, perquè és el servei que necessitam i és
de caràcter municipalista, el consell està d’acord que s’ha de
transferir directament o s’ha de donar gestió directament als
municipis i no passar-ho al consell perquè després passi als
municipis, sinó que sigui directament municipal, i en aquest cas
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la residència de Palma, donada la Llei de capitalitat, és una
gestió que poden fer directament ells i no és necessari que ho
faci el Consell de Mallorca, i en aquest sentit li he de dir que
està consensuat amb el Consell de Mallorca tal com estableix
l’Estatut i tal com estableix la Llei de serveis socials o la Llei de
transferències de serveis socials de l’any 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 6879/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de les ajudes socials anticrisi de la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.

I per formular la pregunta RGE núm. 6879/09, sobre
valoració de les ajudes socials anticrisi de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no, si no feia
jo altra cosa que felicitar-la per continuar el mateix sistema de
gestió que havia marcat el Partit Popular, jo no volia fer altra
cosa que aprofitar l’ocasió que em dóna estar present en aquesta
cambra per felicitar-la per seguir exactament els mateixos
criteris. L’única cosa que ens sap greu és que vostè avanci
titulars als mitjans de comunicació, entenem que amb la
voluntat que siguin positius, i llavors no compleixi. Un altre dia
posarem altres qüestions, però en aquesta no ha complit, és un
fet constatable i constatat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, l’hauré de cridar a la qüestió.

(S'escolta una ve de fons inaudible)

EL SR. SERRA I TORRES:

Idò no, en el traspàs dels recursos als consells insulars.

Gràcies, Sr. President, per la seva generositat per deixar-me
tractar aquesta qüestió just per aclarir-ho a la Sra. Consellera.

L’altra pregunta que tenim davant nosaltres en aquest
moment és quina valoració fa la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració de l’execució de les ajudes socials
anticrisi posades en marxa durant l’any 2009.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la Sra. Consellera per un
temps de deu minuts.

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

En relació amb el traspàs de les residències aquesta és la
voluntat del Govern, i així es va manifestar i així ho vàrem
proposar al consell i així es va acceptar. El que passa és que
després els consells i el Govern varen prendre la decisió de fer
un calendari de traspàs diferenciat, i això és una decisió política,
no hi ha cap canvi de voluntat, no tenim la intenció de quedar-
nos les residències ni que quedin en el consorci, sinó complir la
llei de l’any 2004 i el que posa l’Estatut, i per tant hi ha la
voluntat de transferir-les i la voluntat d’acceptar-les. El que
passa és que s’ha fet un calendari amb una decisió que estava
per damunt d’una conselleria i d’un consell, sinó d’un govern i
del govern del consell. 

Confiam que dins l’any 2009 es faci perquè aquesta és la
voluntat, però vostè sap que això és política i els calendaris en
política varien. No varien en res ni la qualitat del servei ni la
gestió del servei.

En relació amb quina valoració faig com a consellera
d’Afers Socials i Promoció de les ajudes anticrisi, jo pens que
amb les dades que tenim i amb la informació que tenim podem
dir que són mesures positives, que ja han beneficiat més de 300
famílies i que han de continuar beneficiant perquè encara no
s’ha esgotat aquesta línia de mesures anticrisi cap als municipis.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Mesures anticrisi. És vostè conscient
que els ajuntaments encara no han cobrat? És una qüestió que
crec que és important.

Miri, aquestes ajudes varen néixer i si han cobrat ens
felicitam per això, però arriba tard, Sra. Consellera. Miri,
aquestes ajudes vostè les va plantejar pel mes de setembre o
d’octubre, el mes de novembre deien que ja estarien en
funcionament, que estarien concretades i signades; no és fins al
febrer que vostè firma aquestes ajudes amb l’Ajuntament de
Palma, entre d’altres, i el mes passat encara no havien cobrat, el
que ha provocat una qüestió..., no em digui que no perquè acab
de parlar amb dos ajuntaments. És a dir, miri, telefoni’ls, potser
si vostè parla amb aquests ajuntaments potser...; i per cert, no
tots del Partit Popular.

Succeeixen tres qüestions fonamentals. Primera:
incompliment manifest del moment de posar-les en marxa; es
retarda tres mesos, miri, fins i tot això ho podríem entendre,
però fer anuncis grandiloqüents d’aquestes característiques,
maldament només siguin tres mesos de retard, i dic aquest
“només” essent generós, va generar una expectativa als serveis
d’atenció primària importantíssima, importantíssima; des del dia
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que vostè ho va anunciar hi havia cua en els diversos
ajuntaments de Mallorca... No em digui que no perquè va sortir
als mitjans de comunicació, i li vull posar un exemple com el de
Manacor. Primera qüestió. Per tant li recomanam, si em permet
la recomanació, que no faci anuncis fins no tenir-ho concretat
i firmat, i que quan es posi en marxa vostè ho digui, però no
abans, amb la temptació que lògicament té qualsevol polític que
està relacionat amb la gestió d’una àrea d’anunciar les coses per
quedar bé. És una cosa molt més seriosa que això.

L’altra qüestió és que si vostè deia que els ajuntaments no
haurien d’avançar els doblers i que això ho pagaria el Govern de
les Illes Balears, faci-ho, i faci-ho a priori, no a posteriori, ja
estan suficientment mancats els ajuntaments de recursos perquè
vagi vostè i els posi ajudes que després no puguin complir.

Tercera qüestió, Sra. Consellera, les ajudes no han bastat,
vostè supòs que n’és conscient. En aquest sentit li demanam que
les ampliï una vegada que ja estan posades en marxa.

Següent qüestió. No només no han bastat, sinó que a més els
criteris amb què s’estan aplicant avui per avui fan que siguin
insuficients les mateixes ajudes per a la subsistència de les
famílies. O feim ajudes i les feim seriosament per solucionar
realment problemes, o no prometem el que no és perquè la gent
ha anat a buscar els 3.000 euros i a vegades s’ha trobat amb 600,
500 o menys, amb ajudes de 100 euros al mes que no arreglen
el problema d’una família que queda sense poder pagar la
hipoteca. Jo sé que no basta mai, Sra. Consellera, cregui’m quan
jo li dic que som conscient, plenament conscient, que les ajudes
no basten mai i que sempre serà necessari complementar,
ajudar, sumar i buscar alternatives, però no caigui en la
temptació, Sra. Consellera, de presentar unes ajudes que no
s’adiuen amb la realitat i de prometre quantitats que potser
reflecteixen els mitjans de comunicació de manera errònia,
també pot ser, això és així, però en tot cas busquin l’eina de
comunicació, l’estratègia de comunicació adequada per no
generar una expectativa que no s’ha complert, per pressionar els
ajuntaments amb més casos davant la porta dels que poden
atendre i, sobretot, perquè s’ajusti la despesa per fer aquesta
feina amb la despesa de les ajudes que es porten a terme. Hi ha
ajuntaments que han rebut ajudes per una quantitat inferior al
cost que els ha suposat la gestió d’aquestes ajudes. Això és així
Sra. Consellera i no em digui que no perquè li ho puc constatar
amb dades i municipis concrets. Per tant, també ens sorprèn que
faci referència a persones que estan a l’atur i que hi hagi ja
mecanismes creats, com són les mateixes oficines d’atur, que
coneixen aquest colAlectiu amb molta profundidat, que tenen
accés a les dades d’Hisenda, que no tenen els ajuntaments i que
vostès vagin per separat i no vagin coordinats entre la
Conselleria de Treball i la Conselleria d’Afers Socials.

Sra. Consellera, no hem de confondre la gent més del que hi
està en una circumstància com aquesta. Vostès llancen ajudes
per un costat a través de la Conselleria de Treball, ajudes per un
altre costat a través de la Conselleria d’Afers Socials. Totes són
lloables, però no estan ni coordinades, ni són efectives, ni
arriben a temps, ni són a través de l’instrument adequat.

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. Primer de tot, alguns ajuntaments no han cobrat,
d’altres sí. No generalitzi, uns han cobrat, una gran majoria han
cobrat i uns altres no han cobrat. Segon, nosaltres el novembre,
crec, si vol, l'octubre, no ens barallarem per un mes, ara, si vol
l'octubre vàrem anunciar que es feien aquestes ajudes. Nosaltres
no esperàvem mai que tenguessin el ressò que varen tenir en els
mitjans de comunicació on varen cobrir la primera plana. Li ho
dic perquè vegi les passes que vàrem seguir. Quan vàrem veure
que cobrien les primeres planes de determinats diaris, vàrem
enviar tot d’una nota, va sortir l’endemà, record que era un
dissabte i va sortir el mateix diumenge, perquè això va ser
aprovat a un Consell de Govern com ajudes d’emergència, es va
aprovar i va sortir un comunicat, el mateix diumenge, l’endemà
d’haver sortit l’anunci d’aquestes ajudes, explicant que aquestes
ajudes estarien a disposició dels ajuntaments el mes de gener
que es quan se podien començar a fer les solAlicituds, quan
vàrem veure el ressò que havien tengut aquestes ajudes en els
mitjans de comunicació.

Mentrestant, de novembre a desembre, vàrem tenir reunions
amb els ajuntaments, concretament dues. I reunits amb els
ajuntaments vàrem triar el model de gestió que avui es
gestionen aquestes ajudes, amb la presència de tots els
ajuntaments, de regidors i de tècnics. Dels tres models que
nosaltres vàrem presentar als ajuntaments per poder gestionar
aquestes ajudes, els ajuntaments varen seleccionar i varen triar
per majoria aquesta. Per tant, no ha estat cap imposició de la
conselleria, ha estat un model pactat amb els ajuntaments, on hi
havia la presència del director general de Planificació, la
presència dels regidors de molts d’ajuntaments i sempre també
amb els tècnics.

Els municipis menors de 20.000 habitants ho pagam el
Govern en el moment de la signatura. I els de més de 20.000
habitants el Govern avança un 50% i després a mesura que es
liquida mensual o bimensualment, ara no ho record, es continua
pagant aquella quantitat per part del Govern. Per tant, és veritat
que determinats municipis han hagut de posar doblers, però
nosaltres hem finançat el 50% en el moment d’aquesta
signatura. El president ja va anunciar fa escassament dos dies,
que efectivament una de les mesures que es faria d’aquest pla de
xoc i d’austeritat, uns doblers serien destinats a ampliar aquestes
ajudes d’emergència que vostè critica o que diu que es poden
millorar, però que han tengut èxit i que han resolt en aquest
moment problemes a més de 300 famílies; que no són
incompatibles en situacions d’atur, perquè un dels criteris
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d’aquestes ajudes d’emergència, és que la família hagi vist
reduïts els seus ingressos econòmics aquests darrers mesos i que
tenguin unes despeses que es puguin quantificar de forma
objectiva, com per exemple, una hipoteca, el pagament d’un
lloguer, etc. Li puc dir que la majoria d’aquestes ajudes que ja
s’han finançat han pagat beques de menjador escolar, per tant,
una necessitat molt clara.

I després dir-li que ja em sap greu això de Manacor, però ho
vàrem negociar amb el batle de Manacor, i el batle de Manacor
va voler fer aquest anunci, nosaltres li vàrem dir té en compte
que tendràs un allau important i ho va dir a la roda de premsa,
ho va expressar verbalment, i va explicar que efectivament, el
moment d’anunciar totes aquestes ajudes podria crear tota una
expectativa, però que ell valorava també que tots els ciutadans
tenien dret a la mateixa informació i per això volia fer aquella
roda de premsa. No n’hem fet cap altra amb altre ajuntament.
En aquest cas va ser una decisió conjunta entre la conselleria i
en aquest cas el batle de Manacor.

Després dir-li que efectivament, no és que siguin 3.000
euros per família, és un màxim de 3.000 euros. I després un
periodista diu se darán 3.000 euros por familia, és una
interpretació que fa un periodista que difícilment nosaltres la
podem controlar. Queda molt clar en el principi, a les dues
reunions que hi va haver amb els treballadors socials i en el
propi text, que és un màxim de 3.000 euros. Si a una família li
pagam el menjador escolar i amb això ja queda coberta, no és
necessari que li donem 3.000 euros si li basten 1.200. Aquest
era l’objecte d’aquestes ajudes d’emergència.

Per tant, nosaltres insistim, pensam que és positiva, les
volem ampliar com a Govern. I efectivament, la gestió sempre
pot ser millorable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Volem agrair la presència de la
Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració en aquesta
comissió i la del seu acompanyant.

I seguidament passaríem al segon punt, després de fer un
recés de mig minut.

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Passarem, si els sembla, al segon punt de
l’ordre del dia d’avui que consisteix en les Proposicions no de
llei RGE núm. 6861/09, del Grup Parlamentari Popular, sobre
el procés del servei d’atenció a la dependència, SAAD, i RGE
núm. 6862/09, del Grup Parlamentari Popular, sobre la
reeducació de maltractadors.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 6861/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés del Servei
d'Atenció a la Dependència-SAAD.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 6861/09
intervé, per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Serra per
un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, li volia demanar és, precisament, si podíem
tractar primer l’altra qüestió perquè tenim el power point aquest
encès aquí. Si fos tan amable, i si tothom ve a bé, que tractéssim
primer aquesta PNL per llavors llevar la pantalla que no sé si
molesta o...

EL SR. PRESIDENT:

Precisament aquesta proposició no de llei fa referència al
procés del servei d’atenció a la dependència, SAAD.

EL SR. SERRA I TORRES:

Ah! Perdó, havia entès atenció a la violència de gènere.
Disculpi vostè. 

Gràcies, Sr. President. Hem pensat que era oportú dur un
petit esquema que poguessin visualitzar tots sobre el
procediment actual d’atenció a la dependència, la resolució des
de la solAlicitud fins que es notifica a l’usuari o en tot cas a la
família, la solució definitiva per atendre el seu cas de
dependència. Això és el sistema que té previst adoptar-se a
partir de l’any que ve, de gener de l’any que ve, i algunes
d’aquestes passes, les que comentarem ara, ja s’apliquen
actualment amb la participació, com poden veure, tant del
ciutadà, en primer lloc, a la part de dalt a l’esquerra,
ajuntaments, consells insulars (Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera), Direcció General d’Atenció a la Dependència i
dins de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, l’òrgan
valorador, que poden vostès veure allí, que és la Fundació de la
Dependència, i per últim la Conselleria d’Afers Socials. 

Com poden veure són cinc els organismes que hi participen
i cinc els organismes que determinen d’alguna manera el tipus
de suport que ha de rebre cadascun dels usuaris. Parlaré de
l’actual sistema de l’atenció a la dependència, que és aquest
esquema que poden veure en aquest moment, i llavors passarem
a una altra transparència que és essencialment la proposta que
voldríem fer i per últim les conclusions que pensam que poden
ser interessants.

Els vull comentar, amb tota la sinceritat del món, que és
important que prestem atenció a aquest tema i, per altra banda,
és important que pensin quan vegin aquesta proposició no de
llei, quan vegin aquest esquema, que no hi ha una voluntat
partidista de voler presentar això ni de criticar això
específicament sinó de fer una reflexió entre els diputats aquí
presents per pensar què podria ser millor perquè les persones
dependents siguin ateses en temps i forma i aspirar qualque dia
que les persones dependents puguin ser ateses, com a mínim,
així com estableix la llei, que són tres mesos de termini per
rebre un grau de nivell de dependència i fins a sis mesos, és a
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dir tres mesos més, per rebre la notificació de la solució
definitiva d’allò que diuen Pla individual d’atenció, PIA.

Passarem a descriure el procediment establert actualment
que és un procediment que va establir la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració pactat amb els consells insulars
i es va presentar, que no pactat, presentar als ajuntaments a
través de l’assemblea de batles del Consell Insular de Mallorca.
És cert que es va aprovar per majoria d’un vot, és a dir, el 50%
més un vot aquest procediment d’atenció. Per tant, és cert que
és un procediment aprovat, no els ho vull negar, no ho amagaré,
però que també està aprovat, entenem, per una visió de cert
partidisme, és a dir, de voluntat de no dur la contrària al Govern
per part d’aquests partits que estan a ajuntaments i que són dels
partits que donen suport al Govern i no tant per la consciència
definitiva que això és un bon sistema. Dit així per les entrevistes
que jo mateix he tengut oportunitat de tenir amb ajuntaments
d’un color polític i d’altre.

Per tant, quin és el procediment actual d’atenció? El ciutadà
pot recollir el formulari de solAlicitud de dependència als
ajuntaments, als consells insulars, a la Direcció General de
l’Atenció a la Dependència, a l’òrgan valorador la Fundació de
la Dependència i a la Conselleria d’Afers Socials, a via
Alemanya. A la Direcció General de l’Atenció a la Dependència
a través d’internet també és una forma habitual de poder
accedir-hi. Es recull el formulari, l’usuari l’ha d’emplenar,
necessita una sèrie de tràmits, essencialment necessita un
certificat metge i necessita una sèrie de certificats que tenen a
veure amb l’àmbit econòmic. Omplen el formulari i el poden
lliurar tant als ajuntaments, als consells insulars com a la
Direcció General de l’Atenció a la Dependència, com deia a via
Alemanya. 

L’òrgan, en aquest cas l’institució, que rep aquest formulari
verifica la solAlicitud i aquesta documentació si és correcta i en
tot cas, si no és correcta es retorna aquesta documentació a
l’usuari perquè la complementi, i si és correcta la passa al
consell insular de cada una de les illes. Els consells insulars
coordinen les cites, és a dir, una vegada rebuda aquesta
documentació i si és correcta citen a la família d’aquesta
persona o a l’usuari en qüestió, si és possible, per valorar la
situació d’aquesta persona, per conèixer el grau i el nivell de
dependència que se li pot assignar.

Aquesta coordinació de cites que és senzillament una
telefonada i una cita específica d’un tècnic del Consell Insular
de Mallorca al domicili particular es fa un informe i aquest
informe passa com a proposta de dictamen a la Direcció General
de l’Atenció a la Dependència. La Direcció General de
l’Atenció a la Dependència fa aquesta proposta de dictamen
definitiu a l’òrgan valorador que és la Fundació d’Atenció a la
Dependència. La Fundació d’Atenció a la Dependència fa un
altre informe més i el passa a la Conselleria d’Afers Socials
perquè aprovi la resolució definitiva i la documentació que
justifica que a aquesta persona se li doni un grau i un nivell de
dependència determinat. Això es passa, una vegada més, a la
Direcció General d’Atenció a la Dependència, i la Direcció
General d’Atenció a la Dependència ho notifica directament al
ciutadà, tenint aquest consciència del seu grau i nivell de
dependència.

També envia, aquesta mateixa documentació, a l’ajuntament
corresponent on està empadronat aquest usuari en concret,
diguem Sencelles i, per tant, aquesta persona està empadronada
a Sencelles i aquesta documentació aniria a Sencelles que ve
acompanyada d’una nota on vénen les dades personals d’aquesta
persona, el grau i el nivell de dependència que se li ha assignat
i el que se li diu un escenari. L’escenari, essencialment, és que
la conselleria a través de les competències que li venien de
l’Estat té accés a les dades d’Hisenda i es rep un informe
d’Hisenda i, per tant, la complementació, una proposta de
complementació, de la capacitat econòmica d’aquesta família
amb l’ajuda que se li podria recomanar. Això seria l’escenari
que podem veure en aquest requadre que es veu davall la
Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Aquesta escenari que fa la Direcció General d’Atenció a la
Dependència l’envien a l’ajuntament. L’ajuntament amb un
equip de valoradors, diferent a l’anterior que vèiem del consell
insular, crida una vegada més l’usuari o els familiars. L’usuari
o els familiars reben aquesta visita i es pacta amb ells el PIA, el
Pla Individual d’Atenció. Quan han rebut aquesta proposta
aquesta és tota la participació que té l’ajuntament, l’ajuntament
el que fa és rebre aquesta informació, rebre la família, proposar
una ajuda específica i enviar aquesta proposta a la Direcció
General d’Atenció a la Dependència. La direcció general ho rep,
fa de òrgan colAlector d’aquesta informació, i passa una proposta
de resolució a la Conselleria d’Afers Socials. La Conselleria
d’Afers Socials aprova la proposta de resolució, fa una resolució
definitiva i l'envia a la Direcció General d’Atenció a la
Dependència i la Direcció General d’Atenció a la Dependència
l'envia definitivament a l’usuari on se li assigna definitivament
el recurs.

Entendran ara per què el passat any varen morir 874
persones abans de rebre un tipus de suport, entre d’altres coses,
perquè aquest procediment on participen cinc organismes
diferents fa impossible que l’agilitat que es rep sigui la que
entenem que és l’oportuna. Per una banda, la coordinació
documental ha de ser exquisida i, per altra banda, poden
observar que hi ha diversos grups de valoració de la
dependència, uns als consells insulars, uns altres a la Direcció
General d’Atenció a la Dependència que pertany al Govern i
uns altres als ajuntaments. 

Si poguessin passar a la següent transparència si és tan
amable. Li havia explicat al seu company, just és prémer la
fletxa de la dreta, el cursor de la dreta o qualsevol tecla. Moltes
gràcies. Així. Fantàstic.

Aquesta seria la nostra proposta. La nostra proposta fa
possible allò que era un compromís específic del Govern de les
Illes Balears presentat en premsa. Mirin, el Govern de les Illes
Balears va dir en el seu moment que el consell passarà el 2009
l’atenció a la dependència als ajuntaments. Permetin-me que els
digui que això és fals. No es traspassa l’atenció a la
dependència. L’atenció a la dependència els ajuntaments la
tenen avui. Per què? Perquè hi ha una cosa que es diu Pla de
prestacions bàsiques que són uns sous, uns doblers que traspassa
el Govern de l’Estat a les comunitats autònomes, les comunitats
autònomes als consells insulars, els consells insulars als
ajuntaments, els ajuntaments tenen una caixa de doblers, de
sous, per poder repartir en funció de les necessitats del municipi
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i així atendre les persones dependents en dues qüestions
fonamentals: atenció domiciliària i teleassistència. 

Això, que és un mètode eficaç, que consisteix a passar els
recursos als ajuntaments, que són els organismes que estan més
propers als ciutadans i posteriorment fa possible que
l’ajuntament pugui firmar, signar l’ajuda que ha de donar a
l’usuari perquè el coneix directament, perquè està molt més a
prop que pugui estar el Govern, serà impossible a partir de l’any
que ve. Ens veim en la necessitat de proposar el següent
procediment. Primer de tot, evidentment, estam d’acord que la
solAlicitud es pugui recollir a qualsevol dels organismes, inclòs
la conselleria. Entenem que l’usuari, el ciutadà, l’ha de registrar,
l’ha d’emplenar, ha de presentar la documentació i entenem que
la de poder presentar a qualsevol de les administracions.

He tengut l’oportunitat d’anar a vint-i-tres dels cinquanta-
tres municipis de Mallorca recentment a parlar de dependència
amb diversos usuaris i associacions i els puc assegurar que
pràcticament el cent per cent de tots els presents a cada una
d’aquestes conferències han assegurat que on ells van quan
tenen un problema social és a l’ajuntament, si no, demanin a
qualsevol dels municipis on va la gent quan té un problema
social. Per tant, no maregem l’assumpte. L’equip de valoració
que és als consells insulars que sigui als ajuntaments. Per què
hem de contractar més persones als consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera si els ajuntaments
tenen aquesta capacitat. En tot cas, establim que aquests
recursos que es doten per fer la segona part del Pla Individual
d’Atenció es puguin tenir des del principi. 

És a dir, que es puguin donar aquests recursos des del primer
moment perquè els ajuntaments puguin fer la primera cita,
puguin valorar la situació, puguin proposar un dictamen
entenent que és cert una qüestió, i no vull enganar els presents
ni cap dels usuaris, que la Direcció General d’Atenció a la
Dependència o la conselleria, en tot cas el Govern, té la potestat
per assignar el recurs respecte del tema econòmic i, per tant,
entenc que hi ha d’haver una certa validació. Totes aquestes
validacions que estan disperses entre la Direcció General
d’Atenció a la Dependència, la Fundació de la Dependència i la
conselleria entenem que s’haurien de concentrar en un sol
organisme.

La solució que s’ha adoptat comunament a totes les
comunitats autònomes és essencialment l’Agència a la
Dependència, un organisme "defenestrat" a la nostra comunitat
autònoma com a concepte, però que té una cabuda, creim
important, a l’actual Fundació de l’Atenció a la Dependència.
La Fundació de l’Atenció a la Dependència ja es preveia com un
organisme que aglutinava totes aquelles qüestions que fan
referència a l’aprovació econòmica de les necessitats d’atenció
als usuaris.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, li demanam que vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sr. President. Si em permet dues qüestions darreres. La
primera de totes, com veuen hi ha dues qüestions molt
concretes, tots els tràmits fonamentals es fan a l’ajuntament,
amb els mateixos recursos que es fan es podria fer, exactament
amb els mateixos es podria fer, no costa més aquesta proposta
que l’anterior i només hi hauria dues instàncies, la Fundació de
la Dependència per un costat i per altra banda els ajuntaments
com a òrgans aplicadors.

Si poguéssim passar a la següent transparència acabaria, Sr.
President, si em permet un minut més. 

Avantatges del sistema aprovat, el ciutadà perceb el servei
en menys temps i de manera més personalitzada. Els
ajuntaments gestionen els recursos propis, els mateixos que
gestionen fins ara, atenció domiciliària i teleassistència perquè
són aquells que es poden aplicar des del mateixos ajuntaments
i, per tant, haurien de tenir la capacitat, la potestat legal, de
poder assignar l’ajuda directament sense passar per la
conselleria. Una altra qüestió diferent és la que fa referència als
consells insulars, Direcció General d’Atenció a la Dependència,
òrgan valorador de la fundació i conselleria que són recursos
compartits. Entenem que no hi ha d’haver residència
necessàriament en tots els municipis, això seria impossible, és
un recurs compartit, un recurs insular i com a tal entenem que
ha de ser gestionat per un únic organisme no per tres ni quatre,
com passa actualment, per un únic organisme de referència en
aquestes qüestions.

Així els presentam els punts d’aquesta proposició no de llei.
En primer lloc, retirar el sistema d’atenció a la dependència
proposat anteriorment com a sistema no vàlid per complir amb
les necessitats d’atendre els usuaris en menys de sis mesos. 

Segona qüestió, concentrar en la Fundació Balear de Suport
a la Dependència els recursos humans i materials adients del
Govern de les Illes Balears i els consells insulars per portar a
terme les funcions de gestió en infraestructures; gestió en la
llista d’espera; establiment de criteris de repartiment del fons
d’atenció a la dependència; control de la gestió recursos
econòmics; determinació, revisió i millora constant dels
processos d’atenció a la dependència; suport tècnic; supervisió
i inspecció de l’atenció a la dependència; gestió de l’estadística
relacionada amb la dependència, és una funció que reclama
l’Estat; gestió d’atenció a la dependència en aquells municipis
que no assoleixen aquesta responsabilitat de manera voluntària,
molt especialment en aquells de població inferior als cinc mil
habitants.
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Tercer punt, donar les passes oportunes per tal que els
ajuntaments rebin la capacitat administrativa adequada i el
finançament econòmic necessari per responsabilitzar-se de
manera voluntària de l’aplicació dels processos d’atenció a les
persones dependents, incloent-hi l’establiment de grau i nivell
de dependència del Pla Individual d’Atenció, PIA, així com
també de les notificacions pertinents que es derivin en cada un
d’aquests casos sempre dins el marc de gestió establert des de
la Fundació d’Atenció a la Dependència i repartits ad hoc per
aquesta qüestió.

Quart punt, dotar els ajuntaments de recursos econòmics,
recursos humans necessaris, en aquest cas econòmics, per
consolidar els equips d’atenció primària. Es dóna la
circumstància que avui està previst du persones als ajuntaments
i no donar-los doblers per poder-ho fer, per poder contractar el
personal oportú, i es donarà la circumstància a partir de l’any
que ve que professionals que duen quinze anys fent feina a un
ajuntament a mitja jornada en lloc de veure millorada la seva
jornada a temps complet la continuaran tenint de mitja jornada
i rebran una persona de la conselleria a temps complet per portar
a terme aquesta acció, cosa que ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha d’acabar ja la seva intervenció. S’ha passat ja
el temps en bastants minuts.

EL SR. SERRA I TORRES.

Efectivament, Sr. President, entenem que els diputats han
tengut l’oportunitat de llegir aquesta proposta i, per tant, de
valorar-la.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra.  Passarem ara al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra.
Suárez. No, perdó, doncs. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Llauger, per un temps
de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Sr. Serra, en primer
lloc, vull felicitar-lo per aquesta nova modalitat de la PNL
presentada en power point. Esperem que no ho haguem de fer
sempre a partir d’ara. Potser ajudés a la clarificació, però primer
ens duria més feina i després potser hauríem de passar de tenir
un Diari de Sessions a un registre del Parlament de power
point. Tot es pot estudiar, evidentment.

Un altre comentari respecte de la seva presentació, un
primer comentari perquè en tenc una sèrie per fer, és que ens ha
cridat l’atenció en primer lloc la seva manera de comptar els
organismes. Diu que són cinc organismes que participen, però
d’aquests cinc un és la conselleria, un és la Fundació de
l’Atenció a la Dependència i un altre és la Direcció General de
l’Atenció a la Dependència, i això són maneres de voler
presentar les coses per donar a entendre que l’itinerari

administratiu és més complicat del que en realitat és perquè en
qualsevol cas no es tracta de cinc administracions diferents.

Una altra qüestió. Vostè ha dit que el suport que ha tengut
això ha estat del vot favorable de la meitat de l’assemblea de
batles, un parell de comentaris respecte d’aquesta qüestió.
Primer, això ha estat concertat i tot aquest sistema d’atenció a
la dependència ha estat pactat i parlat i s’ha arribat a l’acord
amb els consells insulars. Per tant, és una dada que vostè ha
obviat i ha semblat que això simplement és el suport de la
meitat dels batles de Mallorca, per cert, i la del conjunt del
consell. Després vostè ha fet referència a això i, com li
insinuava fa un moment, això té el suport de la meitat dels
batles de Mallorca i ho ha donat com si això fos la meitat dels
batles sense tenir en compte que aquesta aprovació en
assemblea de batles només ha tengut lloc a Mallorca i no ha
tengut lloc ni a Eivissa ni a Menorca. Ho dic perquè moltes
vegades els diputats de Mallorca se’ns acusa de voler identificar
Mallorca amb el conjunt de les Balears i que sembla que és
vostè, per cert diputat provinent d’Eivissa, qui ha fet aquesta
identificació més o manco implícita entre Mallorca i el conjunt
de les Balears.

Una darrera qüestió sobre això, no ens ha agradat
especialment aquesta afirmació segons la qual els batles que ho
varen aprovar són batles que ho varen aprovar per no dur la
contra al Govern del seu mateix color. Això no ho admetem de
cap de les maneres. Nosaltres entenem que tots els batles, els del
Partit Popular crec que també, però els nostres en qualsevol cas
el primer que miren són els interessos del municipi, primer
perquè és la seva obligació i en segon lloc perquè a més tenen
la sana ambició de tornar a governar i tornar a guanyar les
eleccions. Per tant, amb un assumpte sensible com aquest no
prenen posició en funció de voler dur la contrària o no voler dur
la contrària al Govern del seu color perquè si no, jo també li
podria retornar l’acusació i dir-li que els batles del Partit
Popular varen votar en contra justament per dur la contrària al
Govern que és d’un altre color polític. Per tant, no acceptam en
absolut que els batles de Mallorca que ho varen votar ho feren
per consigna partidista.

Una altra cosa que ha fet ha estat presentar aquest quadre,
que certament aquesta aparença una mica laberíntica com si fos
una cosa d’una gran complexitat, obviant una cosa com que
totes aquestes passes, solAlicitud, valoració, programa individual
d’atenció, resolució, notificació son passes que en qualsevol cas
s’han de fer. Per tant, si s’han de fer el fet que hi participi més
d’una administració o més d’un organisme no ho fa
necessàriament més complicat si hi ha una bona coordinació, al
contrari, crec que això fa que hi hagi més administracions
implicades. En qualsevol cas sigui quin sigui l’esquema que es
faci hi haurà d’haver els ajuntaments, hi haurà d’haver els
consells i hi haurà d’haver el Govern. Per tant, aquest esquema,
amb el qual resulta que la gent se’ns mor pel camí, quasi es
moren per culpa nostra, a nosaltres no ens ha convençut en
absolut si el que pretenia dir és que això no és àgil ni és eficient
ni molt manco perquè no ho ha trobat la conselleria, no ho han
trobat els consells, no ho han trobat, com dic, la meitat dels
batles de Mallorca.
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No oblidem, per una altra banda, que aquest govern ha posat
en marxa la dependència, vol dir, l’atenció a la dependència, el
compliment de la llei. Va ser aprovat pel Govern de Madrid, el
Partit Popular no la va posar en marxa, és veritat que tampoc no
va tenir massa temps, però algun temps va tenir per començar
a fer alguna cosa, però qui ho ha posat en marxa és aquest
govern i amb les dades que s’han donat més d’alguna vegada en
aquest Parlament, amb un gran esforç, amb resultats molt
encoratjadors pel temps calgut i per la mancança de recursos.

És evident, ja ho hem dit moltes vegades, que sempre hi ha
la sensació que s’hauria de fer més esforç i que hi haurà
reclamacions i que hi ha insatisfacció, però no oblidem també
l’altra realitat de gent que ja ha estat valorada, de gent que ja ha
tengut resolució i de gent que ja rep prestacions i serveis de
diferents tipus econòmiques o de residència o de centres de dia
o del que sigui.

No per molt repetir que aquesta és una llei que ha creat
moltes expectatives serà veritat que és una llei que ha creat
expectatives, però que també crea, afortunadament, i com no
podia ser d’una altra manera, realitats.

Anant als punts concrets de la proposició no de llei, crec que
amb allò que he dit més o manco ja m’he explicat. El primer
punt el que ens demana és que retirem el sistema que s’ha posat
en marxa, jo el sistema no el descriuré i no hi insistiré perquè a
la PNL amb power point ja ha estat suficientment descrita, però
simplement diré el que ja he dit abans, que no ens ha convençut
que no sigui àgil, que no sigui eficaç i en qualsevol cas ha estat
objecte d’un treball amb participació de diferents
administracions.

Hi ha quatre punts o cinc però de fet són una mica reiteratius
i diuen coses semblants, el segon és aquell que ens proposa que
la gestió sigui bàsicament concentrada a la Fundació per a la
Dependència. Hi ha coses que evidentment haurà de fer o que
fa la fundació o que fa el Govern i que es pot plantejar que tot
sigui a la fundació, com són determinats equipaments
supramunicipals, com la qüestió del suport tècnic, com la
qüestió de les estadístiques, com la qüestió de la revisió dels
procediments, però hi ha coses que el que es planteja i el que
s’ha pactat és que es faci des del consell i aquest és el model.

Ens crida l’atenció molt especialment d’aquest segon punt,
un punt 2.c) que diu “Establiment de criteris territorials del fons
d’ajuda a la dependència entre els ajuntaments de les Illes
Balears”; la prestació nosaltres entenem que és de caràcter
individual, no va per quotes territorials, per tant pensam que no
s’ha de fer un repartiment previ per quotes territorials sense
saber quines són les solAlicituds, quines són les necessitats,
aquesta és una lògica que nosaltres no entenem i que pensam
que no és la que correspon per a la solució d’aquest tema i per
a la gestió d’aquest tema, que és el de la dependència.

Respecte dels punts tercer i quart, bàsicament, es demanen
recursos per als ajuntaments; el compromís del Govern, i en
aquest sentit té tot el nostre suport, és que el que hagin de fer els
ajuntaments, com rebre les solAlicituds, el contacte amb les
famílies, els propis programes d’atenció, hi hagi capacitat
administrativa, hi hagi recursos i que se’ls doti d’aquesta
capacitat administrativa i aquests recursos per fer-ho, que, per
cert, la Llei de serveis socials ja ofereix garanties importants
respecte d’aquestes qüestions.

Després hi ha un punt 5 una mica curiós, on se’ns diu: i tot
això que es posi en forma de llei, “dotar de rang de llei el
sistema proposat”; jo li voldria recordar al Sr. Serra que un
diputat de l’oposició pot fer una proposició no de llei, però si
troba que allò que proposa és objecte d’una llei, també pot fer
una proposició de llei, per tant, si troba que això és una llei, es
pot molestar i es pot prendre l’esforç de proposar-nos-ho com
a llei i no llançar la proposta i després que el Govern faci la
feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. També he escoltat amb atenció
tot el programa que ens ha fet el diputat del Partit Popular i
encara m’he embullat més em sembla, molts de quadres i moltes
retxes que al final el que feien era carregar moltíssim els
ajuntaments, que ja estan prou carregats. I per cert, les
prestacions bàsiques no tenen res a veure amb el que ara se’ls
dóna amb la Llei de dependència.

Però sí estam d’acord amb altres coses que ha exposat el
diputat, per exemple amb la seva exposició de motius, perquè
pensam que té raó, quan diu que a la nostra comunitat autònoma
alguns processos administratius s’han d’organitzar molt bé
perquè donin el resultat que s’espera de l’administració en el
seu conjunt; és a dir que sigui una administració àgil, eficient i
eficaç.

En el cas de la nostra comunitat hi ha més nivells
administratius amb les conseqüents competències en relació
amb altres comunitats autònomes que no són d’àmbit insular;
algunes de les competències són compartides per tots els nivells
de l’administració, tant si ho volem com si no, perquè ací ho va
decidir ja la Constitució Espanyola i també l’Estatut. Aquesta
circumstància és cert que de vegades complica la gestió i en
molts casos açò és aprofitat, les gestions que són fàcils, lluïdes
i pressupostàriament econòmiques se les volen atribuir tots els
nivells, les que són molt cares i complicades sempre es volen
atribuir a un altre, és per aquest motiu que realment es fa
necessari i sobretot a l’àmbit aquest dels serveis socials o dels
afers socials, perquè tenen a veure amb qüestions relacionades
amb el benestar més immediat dels ciutadans i ciutadanes de
sectors que són més vulnerables de la nostra comunitat, com dic
es fa necessari que aquesta gestió estigui perfectament
organitzada i que no es maregi els usuaris i usuàries de
finestreta en finestreta.
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Però què passa amb l’aplicació de la llei aquesta de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència a les nostres illes? Doncs passa, com
hem dit, igual que en altres casos, que aquí tenim una
administració més entre l’autonòmica i la local, que és de caire
insular, els consells, que, per cert, són els destinataris d’aquesta
competència segons l’Estatut.

Per altra banda, i açò no implica únicament la nostra
comunitat, aplicar un nou sistema com s’ha fet de serveis
socials, els quals són considerats un dret per a la població
efectivament no ha resultat fàcil, perquè ha significat, sobretot
al principi, una allau de solAlicituds al mateix temps difícil
d’assumir per l’administració i que ha pogut desbordar de
vegades les expectatives. Açò no vol dir que aquesta situació no
es vagi normalitzant amb el temps i la mateixa llei ja preveu
aquesta aplicació gradual. Però per a una comunitat, com dic,
autònoma com la nostra, que té una administració més amb
competències en serveis socials, la millor organització és
aquella que té en compte precisament la proximitat al ciutadà a
les gestions, és a dir, el principi de subsidiarietat; és per aquest
motiu que la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració ja ha consensuat, amb aquests, amb els ajuntaments
i amb els consells insulars, com s’ha comentat aquí diverses
vegades, aquest repartiment de les tasques, de manera que ja
anunciam, nosaltres també, el vot desfavorable a aquesta
proposta d’un sistema que és contrari al que s’ha consensuat
amb la resta d’administracions implicades. I ho explicaré o ho
detallaré, si m’ho permeten, senyors i senyores diputats.

No podem votar favorablement el primer punt, que demana
retirar el sistema d’atenció a la dependència proposat als
ajuntaments de les Illes Balears i revisar els seus processos,
perquè, com ja hem dit, aquests processos ja s’han consensuat
a la resta d’administracions; en el cas de Mallorca, com s’ha dit
aquí, fins i tot ja s’han aprovat per l’assemblea de batles, de dia
19 de març, en què van votar en contra únicament els batles del
Partit Popular. En el cas de la resta d’illes açò es veurà reflectit
a les properes transferències i també està consensuat.

La filosofia de la proposta, per tant, és que cada
administració gestioni el que fa millor o pel que té més facilitat,
és a dir que la solAlicitud, com hem dit, es fa des de qualsevol
banda, que la valoració la fan els consells insulars, que el
programa individualitzat després d’actuació es fa a
l’ajuntament, però que la resolució finalment la faci el Govern,
com a una manera també que quedi fermada aquesta
participació, que al final és econòmica.

Tampoc votarem favorablement el segon punt, que proposa
concentrar a la Fundació balear per a l’atenció i suport a la
dependència els recursos humans i materials del Govern i dels
consells insulars per fer una sèrie de gestions, algunes d’elles
perquè ja es duen a terme, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Rita, un moment. Per favor, pregaria que
respectin un poc la intervenció i parlin un poc més fluixet o, si
no, doncs guardin silenci.

Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, moltes gràcies, Sr. President. La gestió
d’algunes infraestructures supramunicipals que van destinades
a persones dependents. Altres perquè dins la proposta pactada
serà competència directa del Govern, com és el cas de la revisió
i millora dels processos o els suports tècnics als ajuntaments; la
gestió de l’estadística relacionada amb l’àmbit de la
dependència. Altres perquè són competència ja dels consells
insulars, com la gestió de l’atenció a la dependència d’aquells
municipis que no assoleixen aquesta responsabilitat de manera
voluntària. Altres propostes perquè són ara en procés de debat
en el traspàs de competències. Altres també perquè afavoreixen
la concentració i es votaran en contra, perquè precisament el
model pel qual s’ha optat és el de descentralització.

També votarem en contra del punt tercer, pel mateix motiu
que al punt 1, és a dir, perquè es contradiu amb el model pactat
ja amb els consells insulars i amb els ajuntaments de Mallorca.

I el punt 4, que sembla molt atractiu, perquè parla d’aportar
més recursos als ajuntaments, precisament és el que es fa o la
intenció és aquesta final, que vol fer la conselleria al llarg de la
legislatura, que és traspassar treballadors i treballadores socials
als ajuntaments i finançar infraestructures.

El darrer punt, que demana dur a rang de llei el sistema
proposat pel Grup Popular, bé, ja ho ha comentat el diputat que
m’ha precedit i en el nostre cas també el votarem
desfavorablement per raons òbvies i en consonància amb els
arguments esgrimits en els punts anteriors.

I ja per finalitzar, i ja que el diputat del Grup Popular cita -
puc continuar per favor-, ja que el diputat del Grup Popular cita
profusament la Llei de procediment administratiu a la seva
exposició de motius, li vull recordar que, segons aquesta
mateixa llei, els principis generals que regeixen l’actuació de
l’administració són l’eficàcia, efectivament, la jerarquia, ja ho
deu saber, la descentralització, la desconcentració i la
coordinació, i és sota aquests principis que s’ha dissenyat el
model de processos de gestió que, com dic, està pactat ja amb
la resta d’administracions de les illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús el Grup Parlamentari Popular?
Té cinc minuts, Sr. Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li agraesc la seva generositat anterior
i li demanaré si és tan amable de fer-la extensiva a aquesta
intervenció, perquè entenc que la qüestió ho reclama, si és
possible, i si no és possible m’ajustaré al termini.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, jo li pregaria que s’ajustàs al temps, aquesta
presidència ha estat molt benèvola amb la introducció de la
proposició no de llei, perquè ha sobrepassat quasi els quinze
minuts quan n’hi corresponien deu. Així que, per favor, estigui
en l’ús estricte del temps, per favor.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els puc
assegurar que no basten les paraules per declarar bones
intencions, s’han de fer coses. Pensin per un minut què
pensaven quan preparaven la seva intervenció d’avui, si no ho
pensaven quan ho preparaven anem a defensar la conselleria
perquè ha proposat això. Jo no els deman que em contestin, els
deman que facin aquesta reflexió, pensin si per un moment el
que pensaven era a favor de l’usuari i pensin si per un moment
han tengut l’oportunitat de fer l’esquema que jo els he presentat;
algú dels presents ha dedicat un minut a mirar el mateix
procediment presentat per la Conselleria d’Afers Socials, és que
l’he copiat, no és un esquema inventat, és exactament l’esquema
presentat als diversos ajuntaments.

Parlen de municipalisme, el practiquin, m’ho creuré el dia
que traspassin capacitat real per decidir als municipis,
mentrestant no m’ho creuré.

Parlen de consens, ho demostren avui, ho demostren quan es
fa la ponència de la Llei de serveis socials, disset minuts de
ponència. Això és consens? Això és consens, quan aquesta
proposta no ha estat aprovada per cap dels municipis de més de
1.000 habitants que no siguin els governats pels partits que
donen suport al Govern, com es vegi l’Ajuntament de Vila i
l’Ajuntament de Palma? És certament una qüestió curiosa que
vostès s’omplin la boca de parlar de consens i de municipalisme
quan no és una realitat palpable a cap de les propostes que fem
en relació amb això.

Si tenen aquesta voluntat, ho demostrin, i no es quedin
només a l’estricte territori de l’interès partidista de donar suport
a aquells que són part de la seva formació política; jo els entenc,
en alguna ocasió també he tengut aquesta mateixa temptació,
però no pens fer-ho mai quan fa referència a aquelles persones
que més ho necessiten.

Per altra banda, quan parlen dels consells insulars, els
consells insulars han tengut la decència de consultar els
ajuntaments? Senzillament, no, se’ls ha presentat una proposta,
i en el cas de Mallorca, en el millor dels casos, s’ha votat, no
així ni a Menorca, ni a Eivissa ni a Formentera.

Es requereix coordinació, troben que és possible si fins i tot
decideixen obviar que són cinc els organismes que entren a
gestionar els expedients d’aquesta qüestió, si fins i tot
qüestionen això que és una evidència que els he pogut
demostrar, quina voluntat de coordinació tenen més enllà que
siguin capaços de practicar, des de la pròpia gestió de cadascuna
de les administracions? Impossible, em creguin, impossible.

Parlen de donar la culpa a l’equip anterior, evidentment
tenim la culpa de tot, em permetin que fins i tot assoleixi la part
que em correspongui, sense cap dubte ho faré, però els deman
que vostès assoleixin el desastre que això serà a partir de l’any
que ve; quan hi hagi professionals que no puguin consolidar la
seva jornada a cadascun dels ajuntaments i els vengui imposat
un professional per part de la conselleria per fer la mateixa feina
que fan en jornada completa, això sí que serà un desastre. Em
permetin que els digui que serà un desastre, quan avui es torba
entre un mes i mes i mig en el pitjor dels casos per donar
atenció domiciliària als ajuntaments, i a partir de l’any que ve
hauran de fer tot el recorregut que els he presentat avui, per
accedir a aquest mateix recurs, això sí que serà un desastre.

Em permetin que els digui que obviar que una cosa és qui
aplica i l’altra qui paga és una qüestió realment curiosa. Diuen
que això és un tema que ha de fer el Govern, no ho poden fer els
ajuntaments, els ajuntaments no poden fer l’assignació de
recursos a qui correspongui pagar-ho? Això passa per un pas
previ que els he proposat i que vostès rebutgen avui, que és que
es reparteixin els doblers entre els ajuntaments i tenguin
capacitat real per decidir, això també ho obvien i llavors parlen
de municipalisme.

Hem de garantir els recursos, hem de garantir sobretot els
millors procediments per atendre les persones, però ho han de
fer amb la voluntat de parlar-ne seriosament, de consensuar allò
que sigui necessari i de posar-ho en pràctica, sense això serà
impossible. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Passarem ara a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 6861/09.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 8; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no
de llei RGE núm. 6861/09.
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II.2) Proposició no de llei RGE núm. 6862/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reeducació de
maltractadors.

I ara passarem a la defensa de la següent proposició no de
llei, amb RGE núm. 6862/09, sobre la reeducació de
maltractadors.

Per part del Grup Parlamentari Popular, intervé la Sra.
Llinàs, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. Històricament hi ha hagut i
continua havent-hi un sistema diferent de criança i socialització
per als nins i les nines, la violència és una eina apresa per
manejar determinades situacions i conflictes entre les persones.
A més, la violència dels homes o de l’home cap a la dona és
sovint una violència greu -no fa falta recordar el nombre de
dones mortes a l’estat espanyol i arreu del món per aquesta
qüestió- i els homes no neixen amb el masclisme a la sang, és
una cosa que aprenen i que, per tant, si s’aprèn es pot
desaprendre.

Els homes maltractadors no són uns malalts, això vull que
quedi molt clar, són homes que assumeixen valors socials
erronis que desgraciadament encara són vigents; han après des
de nins que les dones són éssers inferiors als quals han de
sotmetre i si és la seva pròpia parella encara més. Per tant,
necessitam reeducació en els seus valors erronis. S’ha
d’aconseguir que la reeducació dels homes maltractadors amb
la intenció de modificar els seus referents culturals i socials, a
més de poder seguir la seva evolució per tal de prevenir que en
properes relacions no es reprodueixi el mateix.

La reeducació de maltractadors està recollida a la Llei
orgànica 1/2004, de mesures integrals contra la violència de
gènere, aquesta llei, aprovada en el Congrés dels Diputats per
tots els partits polítics, preveu la possibilitat de commutar les
penes menors de dos anys, per feines en benefici de la
comunitat, acompanyats de la corresponent teràpia. El Poder
Judicial ha denunciat en diverses ocasions que tenen dificultats
amb l’aplicació d’aquest apartat de la llei per manca de
programes en aquest sentit.

Des d’institucions penitenciàries es desenvolupa un
programa en el qual, de manera voluntària, els condemnats que
són a centres penitenciaris, a les presons, poden seguir aquest
tipus de teràpia. Però tan sols 52 presons de les 77 que
existeixen a l’Estat espanyol tenen aquest programa i des de
l’any 2005, tan sols 1.000 interns, 1.000, i en tenim 7.000 cada
any, bé idò, des del 2005 cap aquí, 1.000 homes interns s’hi han
apuntat.

A la nostra comunitat autònoma tenim una eina única a tot
l’Estat, va ser creada a l’anterior legislatura i premiada pel
Govern estatal que va reconèixer la tasca que desenvolupava, és
la Fundació Balear per a la Reinserció. A més, entre altres coses
té un protocol d’actuació firmat amb el Tribunal Superior de
Justícia, que permet implantar el sistema de feina per a la
comunitat com a alternativa a determinades penes per delictes
i faltes menors, a més d’un suport d’activitats formatives,
esportives i terapèutiques. Fa molt poc Institucions

Penitenciàries ha activat el compliment de penes alternatives per
a aquells maltractadors condemnats a menys de dos anys, que
no ingressin dins la presó, però que estan obligats judicialment
a seguir un programa de reeducació. Per donar compliment a la
llei, Institucions Penitenciàries ha firmat convenis amb els
colAlegis de psicòlegs de diferents comunitats autònomes:
Andalusia, Cantàbria, Galícia, Astúries, Aragó i Extremadura.

Enguany, l’any 2009, el Ministeri d’Igualtat té dins el
pressupost 3 milions d’euros destinats a cofinançar juntament
amb les comunitats autònomes, programes per a reeducació de
maltractadors. De fet, el 21 de gener es va reunir les comunitats
autònomes per tal de mostrar la seva predisposició a cofinançar
aquest tipus de programes. Sense un tractament de reeducació
del maltractador, la possibilitat que l’agressor reincideixi és
molt alta i l’objectiu és disminuir aquesta reincidència tant amb
la seva parella, sabem i som conscients que molts tornen, una
part important a conviure amb la seva parella, o amb futures
parelles. A més, jo crec que també és una cosa important, s’ha
d’acabar amb la sensació, la percepció d’impunitat que tenen els
agressors.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Popular demana el
suport dels grups de la cambra per tal d’instar el Govern a la
creació d’un servei de reeducació social per a homes
maltractadors a cada una de les illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Passarem ara al torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Llinás, donam la benvinguda a aquesta proposició no de llei
sobre aquesta xacra de la nostra societat que és la violència de
gènere. Certament les institucions treballen per eradicar aquest
greu problema social, és molt el que es fa des de totes les
institucions de tots els àmbits, però és cert que encara queda
molt de camí per recórrer. 

Des del nostre grup efectivament pensam que la violència de
gènere es construeix sobre la concepció de l’agressor sobre allò
que s’ha de basar la relació de parella i que és un model cultural
desigual. Aquestes característiques fan que el maltractador vagi
desenvolupant una sèrie d’idees sobre domini i possessió de la
dona, que no acaben ni amb les denúncies, ni amb les sancions
judicials, ni la reprovació social d’aquestes conductes.

Partint d’aquest fonament, és evident que són insuficients les
mesures judicials, són insuficients elements com la reprovació
social i que s’ha de donar una passa més, i aquesta passa més és
la reeducació. En aquest sentit hi ha experiències molt
importants fora de les nostres fronteres, per exemple al Canadà,
i dins les nostres fronteres, probablement Euskadi és una de les
comunitats que més ha treballat en aquest sentit. En aquesta
qüestió és una aportació fonamental, i vostè ho ha esmentat, la
Llei integral. La Llei integral va suposar la modificació del Codi
Penal, amb la possibilitat, com també ha explicat, de la



502 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 35 / 7 de maig del 2009 

 

incorporació d’aquests programes de reeducació i tractament
psicològic, que bàsicament pretenen dos objectius: d’una banda
modificar aquestes referències culturals que són les que fan que
els homes considerin que la violència de gènere és la forma
adient per abordar els problemes i els conflictes que sorgeixen
a la parella, i d’altra banda per fer el seguiment directe i
especialitzat de l’evolució del risc després de la denúncia i de
les mesures judicials.

Pel que fa a Espanya, també vostè ho ha comentat, el
Ministeri d’Igualtat té reservada una partida pressupostària per
a aquests programes de reeducació de maltractadors. En aquest
sentit es va fer la reunió que ha comentat vostè a principis de
gener i ens consta que en aquests moments també el ministeri
elabora un seguit de criteris comuns de qualitat per dur a terme
aquests programes. El pas següent seria el contacte amb les
comunitats autònomes i veure com es poden tirar endavant
aquests projectes mitjançant la colAlaboració i el cofinançament.

En conseqüència aquesta proposició que vostè presenta ens
sembla encertada. Nosaltres sempre valoram a més que no hagi
posat cap termini a la proposició, perquè efectivament nosaltres
consideram que la conselleria ha de poder planificar i ha de tenir
en compte els terminis que en aquest cas marca també el
ministeri i els propis de programació de la conselleria, i
nosaltres estam d’acord en aquesta mesura, en la creació de
serveis de reeducació social per a homes maltractadors, que a
més ha d’estar distribuïda territorialment. El Grup Socialista li
farà una esmena, simplement puntualitzant en quin moment
s’hauria de dur a terme aquesta iniciativa, i li demanam que
consideri aquesta esmena perquè jo crec que en aquesta qüestió
segurament tots hi estam d’acord. 

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició si
accepta aquesta esmena que li presentaran i que jo estic segura
que vostè ho considerarà.

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, president. Faré una intervenció breu, crec. A
nosaltres ens agrada el punt de partida de l’exposició de motius
escrita i també de la intervenció oral que ha fet, segons el qual,
i llegesc literalment allò que hi ha escrit “els homes no neixen
amb el masclisme a la sang, és una cosa que aprenen i que, per
tant, poden desaprendre”. Nosaltres també en qüestions com
aquestes ens agrada partir d’aquest rebuig del determinisme.
Nosaltres consideram que l’humanisme ben entès no pot ser
determinista i en aquest cas meu com educador, hem de creure
en la capacitat de l’educació per modelar els comportaments,
segons uns valors i segons uns principis entre els quals hi ha
d’haver el de la no-violència i també el de la igualtat. I ens ha
agradat també la referència a aquesta paraula “desaprendre”,
perquè l’educació moltes vegades és adquirir coneixements i
adquirir valors, però moltes vegades ha de fer aquesta tasca de
desprogramar, per dir-ho així, pautes de comportament o valors

que han estat transmesos des de l’entorn social o des de l’entorn
familiar i que moltes vegades van en contra d’aquests valors de
la igualtat, del respecte o de les llibertats.

Dit això, jo crec que tot això de rebutjar el determinisme i de
saber modelar els comportaments i saber desprogramar és
d’aplicació molt més senzilla i molt més fàcil quan parlam
d’infants que quan parlam d’adults, això és evident. Per tant,
mai no es recalcarà prou la importància de l’educació amb els
valors de la igualtat des de la infantesa com una part essencial
de la lluita contra la violència de gènere. L’educació ha de saber
transmetre els principis de la igualtat i això és una passa
fonamental contra la violència, perquè nosaltres entenem que en
el fons de cada violent, de cada home violent, i també ho deia la
proposant, hi ha una persona que se creu superior a l’altre ésser
i que no accepta aquesta igualtat. De totes maneres que sigui
més fàcil als infants no vol dir que no s’hagi de fer als adults, i
aquests programes anomenats de reeducació dels maltractadors,
com ja ha dit la portaveu anterior i com ja ha dit la proposant,
hi ha experiències en diversos països que parlen d’un cert èxit.
Preparant això, he pogut veure xifres diverses i dic d’un “cert
èxit” perquè òbviament en el cas dels adults és una cosa
complicada. Però jo crec que per aquest “cert èxit” val la pena
que s’implantin i que se posin en marxa, sense deixar de posar
en èmfasi en l’educació dels infants i sense deixar de tenir clar
que en qüestió d’adults, el camí principal haurà de continuar
sent la vigilància i les mesures coercitives, però òbviament una
cosa haurà d’anar amb l’altra i, com ja també s’ha dit, la Llei
integral contra la violència de gènere ja parla d’això, en parla
per cert com una mesura judicial; un jutge pot obligar, com una
obligació associada a la pena, a seguir uns d’aquests programes.

Per tant, consideram positiu que s’insti el Govern a posar en
marxa aquests programes. Sabem, i també s’ha dit, per tant, no
m’hi estendré, que s’hi està treballant des de l’Estat central, el
Ministeri d’Igualtat juntament amb el Ministeri d’Interior
perquè això és una qüestió que afecta Institucions Penitenciàries
i s’han d’establir uns criteris. I amb aquests criteris hi ha d’anar
associada una proposta d’ajuda per a finançament o de
participació en el finançament. I en aquest moment les
comunitats autònomes estan a l’espera de conèixer aquestes
propostes. Per tant, nosaltres volem que s’aprovi aquesta
proposició no de llei, però en la línia que ja se li ha avançat,
volem que hi hagi la reserva que la comunitat autònoma primer
ha de poder conèixer quina és aquesta proposta i aquests criteris
de qualitat que s’establiran des de l’Estat central.

Una proposició no de llei crea una obligació, tengui o no
termini, davant la qual es pot interpelAlar després el Govern,
com varen tenir ocasió de saber l’altre dia, però nosaltres volem
tenir la garantia que el Govern de les Illes Balears és instat a fer
això, però deixant ben clar que en aquest moment està a l’espera
d’uns criteris i procediments que han de venir des del Govern
central.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Morillas per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señores y señores diputados.
El Grupo Socialista comparte el sentido de esta proposición no
de ley y también lo que se ha expuesto por parte de los
anteriores portavoces de los demás grupos. La violencia
machista es una lacra social que afecta a toda la sociedad, sin
distinción de clase ni edad. En esta preocupación constante de
las administraciones públicas, como lo demuestra el hecho de
que la primera ley aprobada por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero sea la Ley integral contra la violencia de género.
Siendo esta ley referente europeo y creo que mundial y una
herramienta importante para hacer frente a esta lacra. 

No obstante, todavía se dan muchos casos de violencia
machista y muchos de ellos acaban en asesinato. Por lo tanto es
necesario seguir poniendo medidas en marcha para conseguir
poner fin a estas situaciones. Se tienen que modificar las
referencias culturales, como muy bien se ha dicho por los
diputados y diputadas que me han precedido, todavía muy
interiorizadas, me refiero evidentemente a los sometimientos de
la mujer y a la superioridad del hombre, estereotipos de género
arraigados en nuestra sociedad, posibles de cambiar con la
educación ya que todos y todas nacemos iguales, lo que único
que nos diferencia es la fisiología. 

En esta linea, el Ministerio de Igualdad ha dispuesto una
partida, como muy bien ha dicho la Sra. Llinàs, ponente de la
proposición no de ley, una partida de 1.800.000 euros para el
desarrollo de programas específicos para la prevención de
violencia de género a través de la reeducación de los
maltratadores. En la reunión de la Conferencia Sectorial,
también como se ha dicho anteriormente, del Ministerio de
Igualdad y de todas las comunidades autónomas el pasado 21 de
enero del 2009, se dio información a las comunidades de los
programas que se podrán en marcha sobre la reeducación de los
maltratadores y se acordó elaborar criterios comunes de calidad
para formar profesionales que puedan impartir estos programas.
Estos programas se desarrollarán en coordinación con la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarías, estando
prevista la firma de convenios con las comunidades autónomas,
tanto para el desarrollo como el cofinanciamiento de los
programas. 

También, y como muy bien se ha dicho por parte de la Sra.
Suárez, la Ley integral modifica el artículo 88 del Código Penal
por el cual se establece en el caso de que el reo fuera
condenando por un delito de violencia de género, la pena de
prisión sólo podrá ser sustituida por trabajo en beneficio de la
comunidad. En estos supuestos el juez o tribunal impondrá
adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos
de reeducación y tratamiento psicológico. Por tanto, con la
puesta en marcha de estos programas se están desarrollando
componentes importantísimos de la Ley integral contra la
violencia de género.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Socialista está de acuerdo con la puesta en marcha de estos
programas para la reeducación de maltratadores, como muy bien
ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sra.
Isabel Llinás. Pero también pensamos que hay que esperar a que
se tengan estos criterios comunes y también al cofinanciamiento
para la puesta en marcha de este servicio. 

Ofrecemos al Grupo Parlamentario Popular incluir en su
proposición no de ley la siguiente enmienda y si la acepta
votaremos a favor de esta proposición no de ley. Voy a leer
como quedaría: “El Parlament de las Illes Balears insta al
Govern de las Illes Balears a la creación de un servicio de
reeducación social para maltratadores en cada una de las islas,
una vez que se tengan criterios comunes y se suscriban
convenios específicos para el cofinanciamiento y el desarrollo
de dichos programas”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Popular? Sra. Llinás té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull recordar a les persones
que formen part d’aquesta comissió que sí, que tenim una
legislació, han augmentat els recursos socials i assistencials, tant
per a les dones víctimes com també per als seus fills i filles. La
primera comunitat autònoma en tot Espanya que va donar
assistència als fills i a les filles de les dones víctimes de
violència de gènere va ser aquesta comunitat autònoma. Hem
estat capdavanters en moltes coses. Hem fet molta incidència en
la víctima, s’està fent feina amb els fills i filles, però ens queda
coixa d’una banda. Ens queda coixa en el sentit que qui està
provocant tota aquesta situació, l’agressor, no estam fent res per
tornar-lo reeducar, deseducar i reeducar, com molt bé ha
explicat el Sr. Llauger, i poder canviar els seus valors erronis
que té de moment.

S’està fent feina a l’àmbit educatiu. Vàrem posar en marxa
un material didàctic per prevenir la violència de gènere en els
centres escolars de 3 anys fins a cicles formatius. Els dos darrers
anys de l’anterior govern hi havia 4.000 escolars anuals, nins i
nines dels nostres centres educatius, que feien feina amb aquest
material. En aquest curs escolar n’hi ha 500, voluntat política de
voler fer les coses. Les paraules no basten, el que s’han de fer
són fets.
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En aquest sentit, vostès han alAlegat entre altres coses que hi
havia d’haver un material consensuat. Amb la coordinació de la
Fundación Mujeres, professionals de diferents àmbits, inclòs el
forense Miguel Lorente, que és el delegat del Govern per a la
Violència de Gènere, han editat i consensuat un material que
dóna uns criteris de qualitat per a la intervenció en homes que
exerceixen la violència a la parella. Per altra banda recordar que
l’Ajuntament de Palma a l’anterior legislatura va ser el primer
ajuntament d’Espanya que va posar un servei d’aquest tipus, de
manera voluntària, el primer. Experiències, la Sra. Suárez feia
referència al País Basc, n’hi ha. Galícia, País Basc, Cantàbria,
València i Catalunya, l’Institut de Reinserció Social des de
l’any 1995 hi fa feina.

Bé, jo crec que fer una esmena en aquesta proposició que és
totalment light perquè diu: “insta el Govern de les Illes Balears
a la creació d’un servei de reeducació social per a homes
maltractadors a cada una de les Illes”. No es diu al Govern ni
com ho ha de fer ni qui ho ha de fer, en el sentit que tant ho pot
fer aquesta fantàstica direcció general de Justícia, que no té
competències ni té res a fer però que ho podria fer, té una eina
com la Fundació Balear de la Reinserció...; ens és igual, menys
l’Institut Balear de la Dona, amb fons de l’Institut Balear de la
Dona de cap manera. Però bé, té eines suficients el Govern per
posar en marxa això. Ni li deim amb quins doblers ni quan. O
sigui, tan sols s’insta el Govern a fer això, i vostès encara em
posen una esmena que condiciona que venguin els doblers de
Madrid. Jo és que..., bé, eh?, bé, eh?

No, no, no. Senyores i senyors diputats, el Ministeri
d’Igualtat té una partida per a l’any 2009 de 3 milions, no
d'1.800.000, de 3 milions d’euros. Què ens en tocaran, a la
nostra comunitat autònoma?, 25 o 30.000 euros?, perquè això
s’ha de repartir entre 17 comunitats autònomes. A mi m’és igual
el que em toqui, jo el que vull és que es faci. Ja tendrà coratge
i empenta o el que sigui el nostre govern autonòmic per lluitar
més o menys que el Govern central, a mi això no m’importa, jo
el que vull és que l’actuació es faci, i per això s’insta el Govern.

Si volen s’aprova talment l’ha presentada pel Partit Popular
i, si no, em sap molt de greu, senyores i senyors diputats. De
totes maneres, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs. Passarem idò a la votació, ja que
l’esmena no s’accepta, de la Proposició no de llei RGE núm.
6862/09.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat...

(S'escolta una veu de fons que diu: és increïble)

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, en conseqüència, queda rebutjada aquesta
proposició no de llei.

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