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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam
aquesta sessió en la Comissió d’Assumptes Socials. En primer
lloc, el punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de
les preguntes RGE núm. 13290, 13291, 13292, 13293, 13294 i
13295/09.

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

Ah! Es demana si hi ha substitucions? Perdonau. 

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, Sra. Presidenta. Aina Crespí substitueix Francesc
Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Lluís Carretero substitueix Margarita Mercadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està. Perdonau, és fruït de la novetat. 

I.1) Pregunta RGE núm. 13290/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre pagament a entitats sense ànim de lucre (I).

Per defensar la pregunta RGE núm. 13290/09, sobre el
pagament a entitats sense ànim de lucre, intervé, per part del
Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Diputat Antoni Serra i
Torres.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És tradició en aquesta casa
donar la benvinguda i agrair la presència de la consellera, en
aquest cas, d’Afers Socials, Promoció i Immigració i de les
persones que l’acompanyen i, en aquest cas, no només això sinó
que celebram que encara sigui aquí, per tot allò que succeeix
aquests dies i que interessa a tots els presents ben segur, però en
tot cas donar-li la benvinguda. 

Passant a la pregunta RGE núm. 13290 que no fa altra cosa
que interessar-se pel pagament de subvencions, de convenis, de
tot el que fa viable la gestió de les entitats sense ànim de lucre.
Val a dir, també, que les entitats sense ànim de lucre han estat
tradicionalment a la nostra comunitat autònoma aquelles que
han portat la iniciativa en l’aplicació de solucions a diversos
colAlectius a l’àmbit de la discapacitat molt especialment, varen
ser les primeres que començaren a donar una atenció molt
concreta a aquelles persones que tenen més dificultat a la nostra
comunitat autònoma per aspirar a la igualtat d’oportunitats. Així
també és d’una llarga tradició la gestió d’entitats com
l’Associació d’Alzheimer, de Parkinson, totes aquelles
relacionades amb l’àmbit de la dependència i també ja amb una
llarga experiència, sense cap dubte, totes aquelles que tenen una
relació amb el colAlectiu de sense sostre, amb el colAlectiu
d’aquelles persones orientades, diguem, a no comptar amb els
recursos adients i suficients per poder subsistir dignament.

Per tant, demanar avui a les entitats sense ànim de lucre
reben el suport adient i corresponent és poc menys dir que
interessar-se pels recursos amb els quals compten de manera
puntual, per part del Govern de les Illes Balears, les entitats que
sostenen gran part de l’atenció als colAlectius més desfavorits de
la nostra comunitat autònoma. En aquest sentit ens interessaríem
per quines quanties de subvencions a entitats sense ànim de
lucre, estan pendent de pagament a data 6 d’octubre del 2009 i
si és tan amable, fins i tot, dir-ho en data actual, en data d’avui,
per part de la seva conselleria i, en tot cas, totes aquelles
partides que estiguin encara sense pagament que avui per avui
dificulten el normal funcionament de totes aquestes entitats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bones tardes a tots i gràcies per la benvinguda en un dia com
avui. Efectivament, coincidesc amb vostès en el reconeixement
que el colAlectiu d’entitats, sobretot el tema de discapacitats, són
el 99% dels serveis que dirigim. Les persones amb discapacitat,
a la nostra comunitat autònoma, es gestionen a través de les
entitats sense ànim de lucre bé per via de convenis, per via de
subvencions o per via de concertació. Com a instruments
administratius, en aquests moments, l’administració té per una
banda la concertació, per una altra banda les ordres de
subvenció i per una altra banda el que podríem dir convenis que
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siguin de caràcter excepcional, que ho podríem contemplar des
de l’ordre de subvencions.

Efectivament, les entitats que no reben concerts i que estan
pendents sempre d’una ordre de subvenció poguéssim agilitar
el cobrament de les quanties econòmiques que necessiten per
mantenir serveis, que molts tenen una llarga tradició, es va fer
la publicació de l’ordre el dia 8 de gener del 2009, vull dir, que
vàrem ser amb això molts ràpids perquè el mes de gener ja
estava publicat aquesta ordre. És molt difícil, i segurament vostè
coincidirà amb jo, que a través d’una ordre de subvenció que no
està preparada, que no està pensada, que la seva filosofia no
contempla el manteniment de serveis de caràcter necessari per
a la nostra comunitat autònoma aquesta ordre de subvenció no
resulta un bon instrument per pagar aquest tipus de servei. Això
fa que, en aquests moments, siguin diverses les associacions que
no han cobrat encara aquest ordre de subvenció que la
conselleria va publicar dia 8 de gener del 2009.

A data de la seva solAlicitud li puc dir que hi havia 23
entitats que ja havien cobrat la quantia de la subvenció
concedida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està, Sra. Consellera? En torn de rèplica el Sr. Serra
disposa d’un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, li demanava
explícitament quines quanties de subvencions a entitats sense
ànim de lucre, ens interessaria, si és tan amable, que ens aportés
aquesta informació. Les entitats, precisament era la pregunta,
nombre d’entitats, la pregunta següent, la RGE núm. 13291, el
nombre d’entitats. Vostè m’ha dit les que han cobrat, a mi
m’interessa justament el contrari, m’interessaria, precisament,
les que no han cobrat i les quanties que no s’han cobrat, per tant.
Amb el benentès que tenim constància fefaent, ho tenen també
vostès, estic convençut, a través dels mitjans de comunicació,
que hi ha un conjunt d’entitats, molt transcendents de la nostra
comunitat autònoma, que fins ara havien fet possible la seva
atenció a determinats colAlectius gràcies al suport que rebien del
Govern de les Illes Balears. 

També amb el benentès d’aquest suport, d’aquestes ajudes
que, efectivament, són a través dels instruments que vostè ha dit
i hi afegiria un altre que és, a part de la concertació, la
contractació de serveis, pura i dura, que estava unificada entorn
d’una figura que és la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears que va fer possible que es fes un sol conveni en tota la
comunitat autònoma per a determinats colAlectius. Això quan va
entrar el Govern del pacte actual va entendre que no s’havia de
fer així, cada conselleria havia de respondre dels seus convenis,
les entitats que gaudiren d’una època de tenir un sol interlocutor
per al seu suport i veure unificats tots els ajuts en un sol
organisme i, per tant, unificada també la gestió, avui per avui no
és així. 

Aquesta dificultat, que és una dificultat que té un gran pes
avui per avui perquè dificulta molt la gestió administrativa
d’aquestes ajudes, es veu agreujada perquè, precisament, hi ha
quanties molt importants que no es cobren, quanties
compromeses que finalment no arriben i allò més greu, entitats
que, avui per avui, recorren als bancs i no tenen el suport per
part de les entitats bancàries perquè els criteris d’atorgament
d’aquest tipus de suport ja és difícil per a empreses, per a
entitats també s’ha complicat molt, i a això afegim que, a més,
es plantegen tancar la porta i deixar de fer aquests serveis. Per
tant, volem dir, d’una manera molt clara, d’una manera molt
evident, que estan en perill una sèrie de serveis que fins ara
comptaven doncs colAlectius com Parkinson, com Alzheimer i
en podríem dir molts altres que s’adrecen als diferents grups,
estic segur que no només al Partit Popular, per presentar-los la
seva preocupació per aquest fet. Un fet que és nou en aquesta
comunitat autònoma donat que l’administració és lenta i és
veritat que sempre hi ha hagut un cert retard, però a dates
d’avui, de finalització de l’any, no haver cobrat les ajudes doncs
francament posen en una dificultat insuperable aquestes entitats
que, a més, han de sortir al pas amb sistemes de suport bancari
acreditats personalment per part dels directius afectant el seu
patrimoni, afectant la seva salut econòmica, si es pot dir
d’aquesta manera. 

Per tant, l’únic que demanaríem en aquest sentit és, de
moment, quantificar, si és tan amable, la quantitat econòmica,
els doblers que avui estan sense cobrar, que estan pendents de
pagar i, maldament, potser vostè ha fet els deures publicant
aquella ordre de subvenció doncs potser hi ha un altre que és el
de pagar, que sol ser bastant important, per molt que s’optin a
aquestes ajudes si no es cobren tampoc no serveixen.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica té la paraula, per
cinc minuts, la consellera d’Afers Socials, la Sra. Santiago.

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

Gràcies, presidenta. En tot cas, Sr. Serra, igual no he entès
massa bé la pregunta, la formulació, entenc que la propera
pregunta és de les que estan pendents. En tot cas, ara li diré les
quanties que ja s’han pagat, que sembla que vostè vol. ... És la
91?

Les que estan pendent de pagament, en aquest moment, de
caràcter sociosanitari són les següents: Patronat Agrupació Pro
Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca, són 20.000 euros;
la Federació d’Associacions de Malalts d’Alzheimer, 6.000
euros; Associació d’Ajuda al Malalt Oncològic, 34.000 euros;
ASPANOB, 86.000 euros; ADIPE, perdoni, ADIPE està pagat;
Associació Balear de Nins amb síndrome de TDA, 18.000
euros; rehabilitació i prevenció de nins amb necessitats
especials, 19.000 euros; Associació de Persones amb
Discapacitat de Calvià, 14.000 euros; Associació de Familiars
Amics de Malalts d’Alzheimer de Pollença, 24.000 euros;
Associació Estel de Llevant, 78.000 euros; Associació Síndrome
de Down de les Illes Balears, 8.000 euros; Federació de
Persones Sordes de les Illes Balears, 5.000 euros; Associació
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Espanyola Contra el Càncer, 21.000 euros; Fundació Síndrome
de Down de les Illes Balears, 37.000 euros; Associació
d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i Formentera, 5.700 euros i
Servei de valoració, d’assessorament i d’intervenció mitjançant
tecnologies de suport a les persones amb discapacitat, 80.000
euros.

Li he de dir amb relació a això que són les quanties, a data
d’avui, que estan pendent de pagament. Dir-li que,
efectivament, amb l’anterior govern sí es feia una única forma
de pagament a través de Presidència, però que es feia a través de
l’article de la subvenció, l’article 7, que marca l’excepcionalitat
i la urgència i el Síndic de Comptes ens va cridar l’atenció
perquè s’havia abusat de l’excepcionalitat d’aquest article. Ens
reflexionava que no es pot pagar l’excepcionalitat i la urgència
durant quatre anys per la mateixa quantia i a les mateixes
associacions. Això ha fet que nosaltres només poguéssim
utilitzar, tal com marca la llei, aquestes subvencions per a temes
excepcionals i per caràcter d’urgència i es fes a través d’un
ordre de subvenció, que és el que marca la llei.

Coincidesc, segurament, amb vostè que aquest ordre de
subvenció no és la millor manera del manteniment d’aquests
serveis, però no podem fer tampoc és abusar d’un article que
parla d’excepcionalitat i parla d’urgència. A la Llei de serveis
socials hi ha la possibilitat que a través del pla estratègic, que
s’ha d’aprovar al Parlament, es reconegui totes aquestes entitats
a través d’una nominativa. Esperam que el Partit Popular doni
suport a aquest tipus d’iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 13291/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre pagament a entitats sense ànim de lucre (II).

Per defensar la pregunta RGE núm. 13291/09, sobre
pagaments a entitats sense ànim de lucre, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostè anuncia una
qüestió que, efectivament, té relació amb la Llei de serveis
socials, vostè sap que tot allò referit a aquesta qüestió de la Llei
de serveis socials nosaltres hi estàvem bastant d’acord.
Permeti’m que li digui que l’excepcional, si hi ha alguna cosa
excepcional, és que les entitats no cobrin quan ja finalitza l’any
dins l’any on, precisament, s’ha publicat la subvenció tenint en
compte que, efectivament, tots recordam que el mes de gener va
ser publicat aquest ordre de subvencions i l’expectativa habitual
era que al voltant del mes de maig, juny, cinc mesos o sis mesos
màxim a comptar des de la publicació de l’ordre de subvenció,
la gent cobrés. 

L’instrument del conveni era un instrument que funcionava
i feia possible que les entitats gestionassin els seus recursos
d’una manera bastant normalitzada, centralitzada i amb una
certa fiabilitat del que anava a aconseguir. La llei, al final, està
per fer viable aquelles situacions que són excepcionals, que són
fonamentals per al benestar dels nostres ciutadans. Sense cap
dubte tenir en compte les entitats sense ànim de lucre, fer fiables
els seus serveis i fer, també, que puguin tenir la continuïtat que
tots desitjam, sense cap dubte crec que no està revestit de la
mala fe necessària com per no poder reproduir certes formes de
funcionar que, a més, sabem que seran resoltes a curt termini
quan, efectivament, aquesta qüestió de la Llei de serveis socials
estigui en marxa i estigui en funcionament. Fet que per cert
encara no ens consta, perquè encara tampoc no ens consta que
se’ns hagi citat en cap moment, al Partit Popular, per debatre
cap qüestió relacionada amb la Llei de serveis socials ni molt
menys particularment amb referència a això.

De fet, vostè mateixa ha fet anuncis avui, a un acte que hi ha
hagut de l’àmbit de la discapacitat, sobre qüestions que,
entenem, revesteixen un cert interès, però que dubtam, com a
mínim, de l’interès de compartir-ho amb el Partit Popular quan
no se’ns ha citat en cap moment per parlar-ne ni per establir tot
allò que vàrem concretar quan es va votar la Llei de serveis
socials on deia es faria la màxima via possible per concretar una
cartera de serveis, per concretar un desenvolupament de la Llei
de serveis socials que no veim, de moment, per cap costat i, fins
i tot, té compromisos, drets, s’atorguen drets a determinats
colAlectius que, avui per avui, tampoc no acabam de veure i
vostè ho va reconèixer en aquesta mateixa cambra fa un temps
que, a més, no hi havia un sol euro per a l’aplicació d’aquesta
llei el 2010.

Per tant, hem fet dos apartats, la Llei de serveis socials ja
veurem quan vostè la presenti i li puc assegurar que tot el que
tengui seny i sentit comú i vagi a favor d’aquestes entitats i a
favor dels colAlectius tendrà el nostre suport. Ha estat així
sempre, en aquesta legislatura, i estic convençut que
anteriorment també, tant com ha fet falta, però avui comentam
que vostè ens dóna una sèrie de quanties d’una sola
convocatòria de subvencions, que es va publicar el dia 8 de
gener, i les quanties que vostè ens dóna, si no vaig errat i la
memòria no em falla, es corresponen amb el cent per cent del
que se’ls va concedir, en el seu moment, a la majoria d’aquestes
entitats en aquesta mateixa convocatòria de subvencions.

Per tant, dels recursos que comptaven no només varen veure
una reducció important respecte d’anys anteriors, si vostè suma
les quanties concedides en anys anteriors ja sigui de manera
unificada o per separat de diverses conselleries, però molt
particularment de la de Serveis Socials, eren uns recursos que
feien viable mantenir una estructura i avui per avui aquesta
estructura està en perill, s’ha hagut de reduir en la majoria
d’ocasions perquè s’ha reduït també la partida pressupostària,
entenem que són situacions, tenim situacions excepcionals i
potser de dificultat, però si la reducció de recursos ve
acompanyada d’un impagament al llarg de tot un any fa inviable
el sistema i crec que la gestió del Govern de les Illes Balears
actual fa inviable la gestió de les entitats, la gestió de totes
aquelles entitats que vostè esmenta i que la pregunta RGE núm.
13291li preguntam, quantes són?
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M’agradaria, també, si fos tan amable i si tengués la
documentació en aquest moment, ens ilAlustrés sobre les entitats
que, en aquests moments, vostè considera que han estat
impagades, no només des d’aquest ordre de subvencions sinó
des dels diferents instruments que estan al seu abast. Si té
l’amabilitat de fer-ho, és cert que no està escrit directament a la
reunió, a la pregunta, i que no és motiu de la reunió que ens
uneix avui aquí, però crec que és de vital importància que posin
fil a l’agulla a arreglar aquesta situació perquè avui per avui està
en joc serveis molt concrets, molt importants, d’una llarga
transcendència per a tots aquests colAlectius que avui tenen
menys recursos que durant les anteriors legislatures, tenen no
només menys recursos sinó també més dificultat per cobrar els
recursos que se’ls atorguen i, per tant, crec que poca bona
percepció podem tenir d’un govern que no els dóna el suport
que fins ara havien tengut.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera
Josefina Santiago, per un temps màxim de deu minuts.

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

Gràcies. Contestant la pregunta, quantes entitats tenen
pendent de cobrament de subvencions de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració són de l’àmbit sociosanitari? A
data d’avui li he de dir que són onze de l’àmbit sociosanitari,
efectivament a través de l’ordre de subvenció. Després tenim
també l’altra via que li he comentat i que vostè coneix, que és
la de concertació, que es paga d’una forma més regular perquè
es té una partida pressupostària concreta, no necessita
resolucions, és un deute que reconeix la mateixa administració
i amb una partida concreta. Per tant a mesura que les entitats
liquiden mensualment el servei es tarden uns dos mesos en el
pagament. La forma de concertació efectivament és molt més
ràpida.

Li he de dir també que aquesta ordre de subvenció es va fer
per un valor d’1.850.000 euros; això corresponia a l’any 2009.
I després també per intentar evitar que les associacions
estiguessin tan apurades anualment es va fer per un període d’un
any i mig, per tant la gent té concedit després mig any més de
subvenció per poder treure l’ordre de subvenció dins aquest
primer semestre i les entitats no es vegin apurades dins el mes
de gener, que no sabien si hi hauria ordre de subvenció i
tardaven més. Nosaltres dins les nostres possibilitats, que és
l’aplicació de la llei, que és el que ha de fer un govern, manejar
les lleis que té, hem fet tot el possible perquè almanco des de la
Conselleria d’Afers Socials aquesta ordre de pagament sigui el
més eficient. L’hem publicada el gener, l’hem feta per un any
i mig per evitar que cada principi d’any les associacions
tenguessin aquest problema.

No coincidesc amb vostè que la fórmula adient era l’anterior
govern. La de l’anterior govern era, diguem, un abús d’un
article excepcional que estableix la Llei de subvencions, i el
Síndic de Greuges va cridar l’atenció al Govern balear per la
utilització massiva i abusiva d’aquesta excepció. Per tant el que
no podem fer és crear-nos nosaltres mateixos unes lleis i després
la mateixa administració no complir-les. Nosaltres hem
complert una llei que és la que tenim per poder donar
subvencions, que no és la bona, no és l’instrument adequat per
poder donar aquest tipus de quanties econòmiques per cobrir
serveis que donen les entitats i que són del tot necessaris, i que
això ningú no ha deixat de reconèixer mai, i a través de la Llei
de serveis socials el que volem és crear un altre instrument que
sigui un instrument legal i que no suposi un abús o una no-
aplicació de la reglamentació que tenim en aquests moments per
poder donar sortida a aquestes necessitats.

En relació al que vostè comenta de la Llei de servei socials
el nostre compromís va ser que es pactaria amb el Partit Popular
el decret de cartera de serveis socials, a part d’altres entitats.
Duim un retard en la seva elaboració i confiam ara que a finals
del mes de gener puguem efectivament convocar tots els grups
parlamentaris que ja ens han donat el nom de les persones de
referència per elaborar aquest decret; per tant ens mantenim
amb la promesa o amb l’oferta que vàrem fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, el que consider un
abús, i no s’ho agafi a mal, és que durant tot un any les entitats
no cobrin, jo crec que sí que és abusar de la confiança i de la
bona voluntat de les entitats, i això sí que ho consider un abús
per part del Govern de les Illes Balears, no ho personific en la
seva persona concretament, però li puc assegurar que arribar a
aquesta situació, amb tot un any sense cobrar, potser no és
només una qüestió d’instrument sinó una qüestió de
procediment. El que podem constatar és que el sistema..., no sé
com ho han fet, però el sistema que hagin fet no ha estat eficaç,
ni eficient, ni ha fet viable complir els compromisos lògics d’un
govern, perquè avui per avui les entitats volen tancar, volen
deixar de donar serveis i n’estan deixant de donar cada dia
perquè no s’ho poden permetre.

Llavors l’altra qüestió del manteniment durant un any i mig
d’aquesta subvenció o publicació per un any i mig, un element
que devia ser positiu té una qüestió negativa, i és que si vostè
agafa la quantia veurà que les quanties que es concedeixen
respecte de les anteriorment concedides són en ocasions les
mateixes, però el que abans era per a un any ara és per a un any
i mig i, Sra. Consellera, permeti’m que li digui que està bé
l’instrument però que l’aplicació és deficient, com a mínim, o
no fa viable mantenir amb dignitat tots aquests serveis que avui
per avui consideram imprescindibles. 



614 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 44 / 3 de desembre del 2009 

 

Vostè deia que els concerts de places es paguen puntualment
perquè tenen una partida pressupostària. Toma!, i també les
subvencions; les convocatòries de subvencions, quan vostè les
convoca, les firma l’interventor amb una disponibilitat
pressupostària concreta, si no vostè no podria treure la
convocatòria de subvencions, perquè van assignades a una
partida pressupostària i, si no, vagi al document d’Intervenció
i podrà veure un numeret de dotze xifres que té a veure amb una
cosa que es diu partida pressupostària i que efectivament es
correspon a una quantia suposadament disponible. 

Allò trist és que això no ha arribat, la constatació és que
avui, el mes de desembre del 2009, dotze mesos després de la
publicació d’aquesta ordre de subvencions, idò miri, no han
arribat els doblers i les entitats estan tancant serveis i l’única
responsabilitat que entenc que..., l’únic responsable d’aquesta
qüestió no està en el solAlicitant sinó en el que atorga aquestes
ajudes, que no és altre que el Govern de les Illes Balears, i amb
tota l’estima li dic que això perjudica claríssimament els serveis,
és un mal favor als serveis de les persones amb més dificultats,
que pitjor ho passen, que fan un esforç personal per donar
serveis quan podrien dir molt clarament que això ho doni
l’Administració i ja veurem qui s’apanya amb aquest assumpte,
fan una passa endavant i el nostre reconeixement. El que els
estan donant és un abús, que no és pagar aquestes ajudes i
deixar de banda la bona voluntat d’aquestes persones per una
qüestió d’ineficiència que em sap molt de greu dir-li-ho així,
però no puc dir d’altra manera que es pot constatar amb el fet
que dotze mesos després no s’han rebut les ajudes.

Sra. Consellera, triï el sistema que vulgui, però pagui.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera per un temps màxim de cinc minuts.

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

Gràcies, presidenta. Sr. Serra, nosaltres no ens sentim
orgullosos d’aquest retard. Hi ha una pregunta següent on vostè
em demana el perquè; jo m’estic retenint per contestar-li la
pregunta següent i ja després la hi contestaré. Pens que és greu
que les entitats no hagin pagat, però hi ha un problema clar de
liquiditat en aquesta comunitat autònoma, i vostè sap molt bé
per què, perquè hi ha hagut una baixada molt important en tot
el tema d’ingressos d’aquesta comunitat autònoma. Per tant això
és el que fa en aquest moment que les entitats no puguin cobrar
des del mes de juliol aquesta subvenció, quan ja estava
publicada, ja estava aprovada la resolució.

Li he de dir que efectivament aquest 1 milió 850 no és que
es reparteixi dins el 2008 i el 2009, 2009-2010, sinó que el 2010
hi ha el 50% d’aquesta quantia, i per exemple, per posar-li un
exemple, ASPANOB durant els anteriors anys ha rebut 84 o
85.000 euros per un any i aquest any rep 86.000 euros i ja té
aprovats els 43.000 de l’any que ve; o la coordinadora de
Federació balear de persones amb discapacitat, que habitual
tenia 125, 127.000 euros, aquest any té 133.000 euros i ja té
aprovats els 66. Per tant aquesta partida d’1 milió 850 és per a
l’any 2009 i ja hi havia un plurianual que és la meitat d’aquesta
quantia.

Li he de dir que el tema de la concertació i l’ordre, és vera
que està en el pressupost, però en una concertació hi ha un
contracte signat i a partir del dia 1 de gener s’està pagant,
mentre que una ordre de subvenció requereix, segons la
legislació en vigor, la legislació que tenim, una publicació, que
es va fer el mes de gener; un termini màxim de presentació de
solAlicituds, que va ser el febrer; una comissió avaluadora que
després ha d’estudiar totes i cada una de les solAlicituds i fer un
barem, que es va poder fer el mes 5; un tràmit d’audiència,
segona comissió, propostes de resolució i resolució. Vull dir que
no és el mateix sistema que la concertació, la concertació és
molt més ràpida. I en aquest moment vostè també sap que, la
concertació, nosaltres no la podem fer; una altra de les fórmules
que hem estudiat és la possibilitat de fer concursos, fins i tot de
fer un concurs de concertació, però les mateixes entitats no ho
volen perquè segons la Llei de contractes de l’Administració
pública ha de ser a través de concurs públic, i les mateixes
associacions no volen que es treguin amb ordre a concurs
aquests serveis que podrien donar ells, perquè hi podria haver
unes empreses més potents que elles que els traguessin. 

Per tant no tenim, Sr. Serra, un instrument jurídic, un
instrument legal que ens permeti subvencionar aquestes entitats
de forma ràpida i directa, i és un instrument que hem de crear,
i això és el que s’ha fet des de la Conselleria d’Afers Socials i
del Govern a través de la Llei de serveis socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

3) RGE núm. 13292/09, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, sobre
pagament a entitats sense ànim de lucre (III).

El proper punt de l’ordre del dia és la pregunta RGE núm.
13292/09, sobre pagament d’entitats sense ànim de lucre. 

Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr.
Antoni Serra i Torres per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, abundant en
aquesta qüestió, aquesta tercera pregunta relacionada amb el
pagament de les entitats sense ànim de lucre, permeti’m que li
digui que, la tramitació d’una subvenció, la conec bastant bé, i
li puc assegurar que en molt de temps dóna cinc, sis mesos, que
és el termini que li deia habitual de pagament del Govern de les
Illes Balears d’aquest tipus de subvencions, s’ha fet en moltes
ocasions, fins i tot permeti’m que li digui que estrenyent el
termini, si vostè fa la suma, veurà com li surten
aproximadament tres mesos i mig se s’anàs molt, molt de pressa
i s’ajustassin molt els terminis, i li ho dic per pròpia experiència
perquè he tengut l’oportunitat i la satisfacció de tenir
responsabilitats que m’ha dut a aquesta conclusió quan m’he
trobat en aquestes mateixes circumstàncies. 

El que no és de rebut és que durant tot l’any en què estan
publicats això no es rebi. Això no té cap tipus d’explicació. Jo
entenc que vostè n’ha de donar qualcuna, que per això està aquí,
però no té cap explicació coherent més enllà de la ineficiència
d’un govern que no ha estat capaç de solucionar uns pagaments
en una qüestió tan concreta com, miri, és que totes les
convocatòries de subvencions tenen la partida pressupostària
assignada, això sí que ho té, i no té res a veure amb la
tramitació, i si no és molt greu. Tota ordre de subvencions té
una partida assignada, amb uns doblers assignats que s’han de
correspondre en teoria amb el que és possible pagar i, aquests
doblers, o algú els està encalentint o algú, en fi, no està fent el
pagament quan toca i com toca amb allò compromès. 

I allò trist seria arribar a la conclusió que el Govern de les
Illes Balears no compleix els seus compromisos de pagament,
perquè permeti’m que li digui que no és la primera ocasió ni el
primer capítol que arribam a aquesta conclusió; és que si anam
al pagament de les ajudes per la Llei de dependència ens
trobarem una cosa més o menys similar directament relacionada
amb usuaris: hi ha gent que fa un any que no cobra, hi ha gent
que fa un any que no cobra, és que hi ha gent... Jo, miri, he
tengut dos casos desgraciats en aquesta passada setmana on han
mort i encara esperen, en un cas, que el vagin a veure sis mesos
després i no l’ha anat a veure ni per primera ocasió, i l’altre cas
-sí, li ho puc assegurar, Sra. Consellera- i l’altre cas té l’ajuda
concedida de fa vuit mesos i encara no ha vist més que el paper
que li deia que li tocaven 460 i busques d’euros.

És la situació que tenim, Sra. Consellera, però hi hem de
posar un remei. Aquí en aquesta cambra es va presentar una
proposta de la seva època, de pla de xoc contra aquesta qüestió;
va ser rebutjada pels partits que donen suport al Govern. Lícit
és que vostès ho fessin, però la qüestió és que aquest tema no
està resolt i ens trobam amb aquesta circumstància, i per tant li
preguntam que vostè, si fos tan amable, ens donàs els motius
específics sobre aquest tema per tal que també el partit de
l’oposició, que no busca altra cosa que intentar contribuir
perquè això funcioni, pugui saber a qui hem de demanar les
responsabilitats pertinents sobre aquest tema en funció de la
valoració que vostè ens faci, a qui hem d’anar a estrènyer
perquè això es pugui portar a terme amb la normalitat que havia
estat habitualment al Govern de les Illes Balears i que avui
sense cap dubte no s’està complint.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

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

Gràcies, presidenta. Ja crec que li he contestat aquesta
pregunta a la pregunta anterior. És un problema de liquiditat,
per tant tenim uns problemes de tresoreria en aquesta comunitat
autònoma, i així ho ha anunciat el conseller d’Economia i
Hisenda. Coincidesc amb vostè que efectivament es pot fer una
gestió de l’ordre de subvenció en un termini de cinc o sis mesos,
i així va ser perquè el termini màxim de presentació de les
solAlicituds acaba el mes de febrer i a principi de juliol ja teníem
fetes les resolucions, vull dir que més o manco són aquests sis
mesos que vostè comenta, més de 100 solAlicituds presentades
que s’havien d’estudiar una per una i se n’havia de fer el barem.

Però en la situació en què es troba aquest govern, que és una
greu reducció d’ingressos que fa que hi hagi un problema de
liquiditat, no s’hi ha trobat altre govern d’aquesta comunitat
autònoma. Jo pens que tal vegada venc aquí a donar les
explicacions necessàries; són explicacions bastant raonables i
bastant objectives. No és un problema que aquest govern estigui
de qualque forma desinteressat per aquest tema, és un problema
objectiu de manca d’ingressos, i el que feim és que estam en
contacte permanent amb les associacions, i a mesura que tenen
greus dificultats podem accelerar el pagament.

Quant al tema de la Llei de dependència que vostè diu,
nosaltres també ho hem explicat i no ens ocultam, i no amagam
que tenim un problema de liquiditat per pagar les ajudes
econòmiques. En el que no estic d’acord amb vostè, i vostè
sempre coneix casos excepcionals, que una persona estigui vuit
mesos sense fer la valoració, o cinc mesos sense fer la valoració.
En aquest moment nosaltres tardam entre un mes i mig i dos
mesos màxim per fer la valoració, i sobre això també li puc, si
vostè vol, donar tota la documentació que així ho justifiqui.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No passi pena que li aportaré no
només la documentació, sinó que si fa falta la duré davant la
persona, que estarà encantadíssima de contar-li el seu cas, com
tants altres que desgraciadament rep aquest diputat en aquesta
cambra, encantat d’escoltar tothom, però desgraciadament amb
poca capacitat per influir en aquest tipus de qüestions, entre
altres coses perquè les dificultats que vostè apunta pareixen ser
de tal magnitud que al final el Govern no pot complir els seus
compromisos.
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Sra. Consellera, ens trobam davant dues circumstàncies.
Primera: el Govern promet coses i executa coses que llavors no
pot complir; això pot ser una primera conclusió evident davant
aquesta circumstància. La segona és molt més greu, la segona
ha apuntat vostè cap a la Conselleria d’Hisenda; a la Conselleria
d’Hisenda fa molta estona que se li va dir que tendria aquesta
problemàtica i deia que no, que el mundo era fantástico i que,
de moment, no!, més lluny de l’anàlisi que feia el Partit Popular
en aquell moment, que això no passaria mai i que el Govern
compliria amb tots els seus compromisos. A més va afegir una
altra cosa molt important i molt interessant, que això ho podrà
vostè veure a les hemeroteques, igual que tots els que estan
presents i els que estan fora d’aquesta cambra, i es va dir que
mai no afectaria la situació econòmica a l’àmbit social. Idò bé,
constatam, primer, que ni el Govern va prendre les mesures
oportunes a l’àmbit econòmic del pressupost quan tocava, no va
fer les previsions com toca, i ara tenim el resultat que tenim;
dos, que el Govern diu que atorga una sèrie d’ajudes, atorga una
sèrie de suports, però si llavors no paga no compleix, i si no
compleix no anam pel camí que correspon, i jo estic convençut
que compartesc amb vostè aquesta anàlisi. I tercera i molt més
greu: al final ens trobam amb una inseguretat de les persones
davant l’administració que fa que entenguin que no val la pena
demanar les ajudes perquè al final tanmateix no arriben, i el
problema els queda a ca seva i troben el suport que se’ls ha
promès.

A vegades no és un problema que la gent vulgui més suport,
que sí, i en moltes ocasions la gent l’ha de menester, sinó que
almenys se li doni el que se li ha promès, el que li toca i allò a
què té dret, i això avui en aquest govern no passa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En temps de contrarèplica contesta la
consellera d’Afers Socials, Sr. Santiago.

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

Sr. Serra, vostè pot dir “no compleix”. Nosaltres pensam que
tenim dificultats objectius per poder complir, vull dir que no
complim amb l’agilitat que ens agradaria, i això és cert, i
explicam el perquè, mai no ho hem amagat. Però vostè ha
gestionat i vostè sap les dificultats que a vegades existeixen.
Vostès en situació d’economia expansiva varen deixar deutes
també a les entitats, vostè ho sap; l’IMAS, per exemple, va
deixar un deute de quasi 20 milions d’euros al colAlectiu
d’entitats, places concertades, etc., etc. Bé, idò això és també és
el que..., més de 20 milions que va haver de pagar el Govern de
les Illes Balears, va haver de transferir als consells insulars, per
un problema també de gestió, més de 20 milions de deute.

Jo li he recordar una altra vegada que és que vostès a
vegades -el Partit Popular- pareix que no han governat mai, que
tenen aquí des de l’oposició, sempre l’oposició de caràcter més
verge. Vostè, el seu partit, el partit que vostè representa, va
passar 2 milions d’euros -i li ho recordaré sempre perquè és una
vergonya d’aquesta comunitat autònoma- d’ajudes econòmiques
precisament a aquestes entitats i famílies precisament al Palma
Arena, i vostè ara em ve a dir que perquè tenim un retard no
complim i no som? Vostès tenen una història que han de
recordar, i quan es dirigeixin a aquest govern, que és transparent
i que explica les coses i que dóna raons objectives, haurien de
ser una mica més acurats.

En el tema de la Conselleria d’Economia li he de dir que jo
no sé quantes explicacions, perquè jo sí que les he escoltades, en
seu del plenari, com vostè, totes les explicacions que ha donat
el conseller. La darrera vegada el conseller d’Economia va
explicar cada un dels experts en economia que s’han equivocat
en aquesta crisi, que no hi ha mesures durant tres mesos que
siguin quasi validables, vull dir que canvien radicalment, que les
previsions que es fan en tres mesos són absolutament
canviables. Si vostè m’hagués dit que al principi d’aquesta crisi
el president de la CEOE demanava públicament que es
rompessin les regles del mercat perquè era una crisi que
desconeixia tothom i que ningú no en tenia previsió, jo li hagués
que seria inviable això, vull dir que mai un president de la
CEOE diria això, i en canvi es va dir. Estam davant una crisi
que és molt difícil per qüestió..., jo en temes d’economia no som
experta, però per tot el que es llegeix i per tot el que es pot
escoltar d’especialistes en temes d’economia les previsions més
enllà de tres mesos no són vàlides perquè canvia constantment.
Per tant, pens que en aquests temes no es pot fer demagògia,
vostès si volen presentin propostes més concretes perquè
efectivament crec que entre tots voldríem que aquestes entitats
tenguessin un servei i unes garanties més adients.

Hem fet una proposta concreta mitjançant la Llei de serveis
socials perquè hem detectat el problema i hem cercat una
solució. Vostès, efectivament, també han estat gestionant durant
molt d’anys aquest govern, podrien haver donat una solució
eficient a això i es varen estimar més abusar d’un article de la
Llei de subvencions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 13293/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre actuacions anti-crisi (I).

El proper punt de l’ordre del dia és la pregunta RGE núm.
13293/09, sobre actuacions socials anticrisi, per defensar-la
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr.
Antoni Serra i Torres per un temps de deu minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament continuam amb
qüestions econòmiques, de gestió econòmica en l’àmbit de
serveis socials entre altres coses perquè desgraciadament la
majoria de problemàtiques que es generen en una situació de
crisi s’arreglen també amb priorització de recursos econòmics
de la nostra comunitat autònoma. 

Diu que dins les seves prioritats hi ha pagar els deutes
d’altres administracions com pugui ser l’Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca, derivat de la (...) gestió
d’aquella època. Li puc assegurar que en la vida s’han deixat 20
milions d’euros a deure en total i li oferesc l’oportunitat, vostè
i jo, d’anar-ho a mirar on faci falta perquè ho miri amb
deteniment i sinó és que l’han enganat entre altres coses perquè
ha tengut la barra, la mala fe de certes persones dels partits que
donen suport al Govern de dir coses que no són veritat. 

S’han dit certes quanties que incloïen entre altres coses els
concerts de places de les residències de majors que es
construïen quan se sabia -i vostè ho sap- que això era una
qüestió que havia de cobrir el Govern de les Illes Balears i s’han
computat dins aquests 20 milions aquests concerts de places
quan això no corresponia a aquest capítol i s’ha dit que això era
un deute que s’havia deixat penjat a l’Institut de Serveis Socials
i Esportius de Mallorca, una altra administració que no
correspon al control d’aquesta cambra, però que, ja vostè la treu
a colAlació jo també li donaré les explicacions oportunes, a part
de moltes altres qüestions que li podria apuntar com per
exemple que l’any anterior al tancament de la legislatura
anterior varen quadrar amb una execució pressupostària del
99,9%, per cert una qüestió inusitada en la nostra comunitat
autònoma i per cert, sense cap dèficit en aquell moment. 

Cosa curiosa, a l’any i mig següent se’ns varen començar a
retallar una sèrie de partides per part del Consell de Mallorca i
d’altres partits polítics, no vull entrar en això, que varen generar
efectivament un dèficit reconegut per part del mateix Consell de
Mallorca, la Conselleria d’Hisenda en aquell moment, per valor
de 12 milions d’euros, però no perquè no hi hagués la previsió
establerta, que hi era, que estava presentada davant la
Conselleria d’Hisenda, que estaven reconeguts fins i tot els
deutes per part d’incorporacions de crèdit que venien per
agrupació de romanents a mitjan d’any que mai no es varen
executar i que sumaven 12 milions d’euros. 

Si, a aquests 12 milions d’euros, hi suma les places
concertades que havien de venir pagades pel Govern de les Illes
Balears li arribarà a poc més de les quanties i milions d’euros,
però que mai a la vida no ha estat un forat, un argument que
vostès han passejat històricament i que jo no he volgut contestar
més enllà que en aquelles entitats que ha interessat i tothom que
m’ha vengut a preguntar perquè té una explicació més que
evident, objectiva i clara i transparent tant com els arguments
que vostè diu que pugui donar.

Miri, Sra. Consellera, hi ha una evidència. L’evidència clara
és que nosaltres pagàvem i vostès no paguen. Això és així de
clar i això, miri, no té altra cosa que vostès posin fil a l’agulla
i paguin. Paguin perquè no pateixin més conseqüències tots
aquells que estan allí fora i que el que desitgen és que les coses
funcionin perquè aporten la seva feina i el seu temps perquè els

colAlectius siguin atesos i avui s’atén menys gent, pitjor del que
s’atenia en certes altres ocasions, siguin quines siguin les
circumstàncies. 

A vostès ara els toca la responsabilitat de governar,
exerceixin-la i exerceixin-la bé que és el que els correspon i ens
correspon per tant a nosaltres controlar aquesta circumstància.

Efectivament la qüestió que li preguntam ara és una altra
qüestió. El partit de l’oposició, l’únic partit de l’oposició fins al
dia d’avui almanco, va tenir a bé presentar-se en el seu despatx
a presentar-li un conjunt d’iniciatives, mesures socials anticrisi,
que varen rebre la seva amable recepció, rebuda a la seva
conselleria. 

Ens demanam quines mesures ha considerat aplicar la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, la seva
àrea de gestió, entre les proposades pel Partit Popular en aquell
moment lliurat dia 30 de juny del 2009, fa un poc més de mig
any.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies. Sr. Serra, concretant-nos en la pregunta,
efectivament vàrem rebre tota una sèrie de propostes en mesures
socials anticrisi, li vàrem explicar en aquesta reunió que algunes
ja les havíem iniciades. Li he de dir que hem augmentat la
quantia de la renda mínima d’inserció, hem aplicat ajudes
d’urgència social als municipis i a les ONG, vàrem estudiar la
possibilitat de crear aquest ISBA per a les entitats socials i de
moment la Conselleria d’Economia veu moltes dificultats per
posar-ho en funcionament, no es descarta, però de moment hi
veu moltes dificultats.

S’han creat mesures de contractació, s’ha creat un grup de
treball a la conselleria de cooperació local del CIM i la FELIB
per aplicar aquest tipus de mesures. Mitjançant la Conselleria de
Treball, no d’Afers Socials, es fan el tallers aquests de renda
mínima d’inserció i els reconeixen aquest tipus de mesures.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Serra per un temps de cinc minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En tot cas en aquesta qüestió i
passant a un plànol molt més positiu, vull agrair en tot cas que
s’hagin posat en marxa tota aquesta sèrie de mesures que vénen
a ser proposades dins un document que venia amb tota la millor
intenció com no pot ser d’altra manera per part del principal,
l’únic partit de l’oposició, i que vol contribuir i busca contribuir
millorar una situació de crisi que crec que tots coneixem i que
tots patim.

Fent èmfasi en dues qüestions que crec que -permeti’m que
li ho apunti, amb el mateix to positiu amb què vàrem presentar
aquestes propostes- la renda mínima d’inserció, la quantia supòs
que va ser augmentada entre altres coses perquè és obligatori
augmentar la quantia a mida que es generen més necessitats.
Patim per un element concret i és que l’any 2010 la partida de
renda mínima d’inserció ve a ser la mateixa que la de l’any
2009 quan es parla d’un creixement de més d’un 45% de les
necessitats respecte a l’executat previst per a l’any 2009. Ens
preocupa aquesta qüestió específicament, que també recollíem
en el seu moment al document.

Hi ha una altra qüestió que venia en aquest document i que
ens preocupa moltíssim també. És el tipus de suport que
pretenen o que volen donar als ajuntament, en lloc de traspassar
els doblers perquè puguin atendre determinades qüestions com
la Llei de dependència volen aportar prestacions tècniques,
volen aportar uns professionals que gestionin això i complicaran
de manera molt important la gestió dels ajuntaments tenint en
compte que arribaran persones a uns ajuntaments on hi haurà
uns equips consolidats, arribaran unes altres persones de fora
per portar a terme aquestes accions, amb un sous diferents de les
persones que estan dins l’ajuntament, mentre que l’altre model
que li proposàvem -que era el model de fer arribar els doblers
perquè els ajuntaments siguin els que contractin les persones
que hagin de menester- té la virtut, entre altres coses, de poder
millorar les jornades d’aquells professionals que ja estan
consolidats dins les plantilles dels ajuntaments, molts per cert
a mitja jornada, fent viable que qui més coneix el poble
consolidi millor la seva activitat, creixent dins els mateixos
equips ja existents i sense cap dubte no generant el que podria
ser al futur, almenys alguns interventors d’alguns ajuntaments
han entès dificultats legals al conveni que vostès han proposat,
idò, sense entendre que en un futur es pugui complicar fins i tot
que aquestes persones reclamin formar part d’aquests
ajuntaments a causa del caràcter de continuïtat que té la gestió
del Pla individual d’atenció als ajuntaments i altres qüestions
que els atenyen i que crec que ben segur no és camí adequat per
atendre aquest tema almenys a criteri del Partit Popular. 

Hi ha un compromís explícit per part dels regidors del nostre
partit per aportar canvis a aquests convenis que facin viable
precisament aquesta nova manera o aquesta manera diferent
d’atendre aquesta qüestió, però en tot cas en les altres... Li vull
reiterar la nostra voluntat de continuar fent feina conjuntament
per una qüestió en què tots ens hi hem d’implicar, que és la
gestió de la crisi i la gestió d’aquelles dificultats que més
s’aguditzen en aquestes circumstàncies per a aquells que més
també dificultats tenen per subsistir, per viure així com tots
entenem que es correspon amb la dignitat de les persones i la
voluntat que tothom es pugui desenvolupar en això amb la
normalitat possible.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera d’Afers Social, Sra. Santiago.

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

Gràcies, presidenta. Efectivament, Sr. Serra, vostès varen
venir amb unes propostes i reconeixem la bona voluntat i la
colAlaboració i així es va recollir.

Els vull informar que la renda mínima d’inserció al Consell
Insular de Mallorca inicialment és de 2.480.000 i es va
incrementar en un milió més, al Consell de Menorca era de
235.000 i es va incrementar en 500.000 euros més, al Consell
Insular d’Eivissa era de 235.000 i es va incrementar en 125.000
i al Consell Insular de Formentera era de 6.000 i no va
demandar cap tipus d’increment.

En temes d’ajuda d’urgent necessitat es va donar en
convenis amb els ajuntaments per un valor de 2.048.000 euros,
que s’ha signat amb tots els ajuntaments un primer conveni d’1
milió d’euros i després una segona addenda d’1.048.000 euros
més i amb entitats privades, vull dir amb ONG, 334.000 euros.

En relació amb el que comentava que sobre els
professionals, els treballadors socials que elaboren els
programes d’atenció individual a les famílies, efectivament hi
havia dues fórmules, una que era un ajut econòmic als
ajuntaments i l’altra que eren uns convenis diguem de cessió
dels treballadors socials perquè poguessin incorporar-se als
equips. Eren dues fórmules, possiblement les dues podrien ser
encertades, nosaltres vàrem optar per aquesta de mantenir la
plantilla, una plantilla que ja estava formada, una plantilla que
ja estava territorialitzada i que ja coneixia el municipi perquè si
no, suposava treure aquesta gent i a més a més hi havia un altre
problema i és que, en el moment en què es faci el decret de
transferències dels serveis d’atenció a la dependència que en
aquest moment gestiona el Govern i que són competència del
consell insular segons l’Estatut d’Autonomia, tot aquest
colAlectiu hauria de ser un tot sol, és a dir, dependran dels
consells insulars que ja tendrà la relació que convengui o que els
semblin interessants entre els consells i els ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 
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I.5) Pregunta RGE núm. 13294/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre actuacions anti-crisi (II).

El proper punt de l’ordre del dia és la pregunta RGE núm.
13294/09, sobre actuacions socials anticrisi, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Antoni Serra i
Torres, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aprofundim en aquesta qüestió i,
sense voluntat d’estendre’m molt, vull expressar dues qüestions.
La primera, no estam d’acord en la manera, en la via de les
prestacions tècniques, si el Govern ha contractat un equip de
persones que finalment... la previsió era que no fessin falta, crec
que és una manca de previsió i una manca d’instrument dels
sistema d’instrument, possiblement hi havia altres fórmules que
crec bastant més adients en aquest sentit i que li vàrem
expressar en el seu moment. És lliure de triar la fórmula que
faci falta, però per favor que no sigui a costa dels ajuntaments
ni a costa de les dificultats que ja tenen que són moltes.

L’altra qüestió que li demanàvem era la unificació al Govern
de les Illes Balears de les ajudes que van orientades a les
persones en situació d’atur de llarga durada o d’atur amb una
certa previsió de no estar incorporats al sistema de treball a curt
i mig termini.

Continua existint, si bé és cert que s’han incorporat una sèrie
de mesures mitjançant la Conselleria de Treball que van en línia
del que vàrem proposar en el seu moment, és cert també que
existeixen diversos tipus d’ajudes, unes mitjançant el SOIB,
unes altres mitjançant els ajuntaments promogudes per la seva
conselleria. Voldríem pensar que és a causa d’una manca de
coordinació entre les dues conselleries, dic que ens agradaria
pensar-ho, que un mateix colAlectiu rebi inputs sobre
possibilitats d’ajut a diversos indrets, això complica o dificulta
especialment la gestió de les ajudes que ja és complicada per si,
on s’han d’adreçar per rebre aquest tipus de suport? Pensam que
la concentració en un sol indret per a aquest tipus d’ajuda
hagués ajudat molt a adreçar-se a un sol lloc i rebre, en funció
de les circumstàncies, el tipus de suport que correspongui.

Això avui no és així i ho lamentam. Ens hagués agradat molt
que s’hagués unificat d’alguna manera, ja sigui als ajuntaments,
ja sigui mitjançant el SOIB. El SOIB al final és el que té més
coneixement de les persones aturades, és la seva funció, la seva
activitat està relacionada amb això, pensàvem que era molt
important que tots els tipus d’ajudes se centrassin en un sol lloc
per tal que la gent tingués clar on havia d’anar, quins papers
havia de fer i que la valoració d’aquelles persones fos una sola
vegada en un sol indret. 

La situació d’ara és una altra. La gent rep opinions de
diversos orientadors sobre on han d’anar o d’un amic o de qui
sigui, se’n van a distints organismes i procuren presentar
solAlicituds a totes les bandes. Això genera una duplicitat
administrativa important, l’Administració ha generat dos
sistemes d’avaluació del mateix ens públic, del mateix conjunt
de persones, per tant, una ineficiència del sistema i una
complicació més que transcendent de com han d’adreçar-se a
l’Administració les persones ja de per si en una situació

estressant, difícil, com pot ser en ocasions no tenir res per donar
menjar a la seva família com succeeix desgraciadament avui per
avui.

Li proposam, insistim, permeti que sigui pesat en aquesta
qüestió, que facin el màxim esforç possible per unificar totes les
ajudes adreçades a diversos colAlectius, unificació del lloc on
han d’anar a demanar aquestes ajudes, unificació dels
professionals que han de fer aquesta feina per tal que no es
dupliqui, que no paguem dos equips de professionals a diversos
llocs per fer aquestes tasques, no augmentem la tasca dels
ajuntaments més enllà de les dificultats que ja tenen i que són
moltes i per tant, que aquestes ajudes es puguin portar a terme
amb la màxima eficiència i eficàcia.

Crec que el sistema triat no contribueix a ajudar els
ajuntaments tant com ens agradaria. Pensam que són tasques
que es podrien orientar d’una altra manera i així li ho vàrem
expressar en el seu moment i així li ho reiteram en aquest
moment, en dos sentits: un, en les ajudes anticrisi, les ajudes
que van adreçades a les persones en aquesta situació d’atur de
llarga durada i l’altre, l’ajuda que rebran els ajuntaments per
gestionar el ja de per si complicat sistema d’atenció a la
dependència que ve a tenir un procediment on hi participen més
de cinc organismes com pensam i hem proposat en moltes
ocasions que això se simplifiqui molt transcendentment. 

No hem tingut l’oportunitat de trobar-nos, d’estar d’acord
amb aquests criteris, continuam reiterant la nostra postura,
busquem l’eficiència, l’eficàcia, busquem no marejar la gent
amb qüestions administratives que ja són de per si complicades
i busquem la manera també de fer possible que la gent se senti
còmode a l’hora de demanar aquest tipus d’ajuda.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, la Sra. Santiago, té un temps
de deu minuts.

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

Vull recordar la pregunta als presents, era: considera la
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració que els
ajuntaments de les Illes Balears reben el suport oportú per part
de la seva àrea de gestió en el context de la crisi econòmica
actual? Li he de contestar que sí, que dins les nostres
possibilitats i els nostres recursos reben el suport que en aquests
moments els podem oferir, prova d’això és que ho han firmat
tots els ajuntaments, aquests tipus d’ajuda econòmica.
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Quant al que vostè em planteja, que és el SOIB i els serveis
socials, li puc dir que demani vostè als ajuntaments si estarien
disposats a renunciar a la gestió dels serveis socials a favor del
SOIB i li diran que no... i li diran que no... És que em mescla les
coses, em fa una pregunta i després em planteja tota una
modificació territorial i d’autonomia dels ajuntaments, i els
serveis socials volen gestionar els seus tipus d’ajudes i a més
són ajudes complementàries perquè les ajudes del SOIB algunes
són de dret i per tant, poden ser complementaris amb les dels
serveis socials.

En relació amb allò, amb què vostè insisteix del tema dels
professionals que aniran als territoris, als municipis, li he de dir
que la majoria dels ajuntaments ens han donat l’enhorabona i
molts del Partit Popular, només hi ha un grup d’ajuntaments
importants que en aquest moment estan revisant encara la
proposta del nostre conveni, però la majoria, la resta
d’ajuntaments, han fet la signatura i ens han donat l’enhorabona
per aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
del Govern de les Illes Balears. Sr. Serra, en temps de rèplica té
cinc minuts, gràcies.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És clar, ara quedarà aquella típica
versió on vostè diu la seva i jo dic la meva, no?, però permeti’m
que li digui que qui té millor coneixement dels ajuntaments del
Partit Popular és precisament qui els parla que és qui es reuneix
cada quinze dies amb ells. Precisament li puc assegurar que els
convenis que vostès han proposat encara estan damunt la taula
de la majoria, almenys d’aquells als quals s’ha adreçat que són
els municipis de més de 20.000 habitants i que, precisament fins
i tot vostè té coneixement que hi ha informes d’intervenció crec
més que significatius en contra de la signatura d’aquest
conveni... avui limita la possibilitat de signatura d’alguns
regidors que volen continuar rebent algun tipus d’ajuda, però
que sens dubte l’ajuda que els ofereixen no es correspon amb el
que fa viable legalment per part d’alguns ajuntaments. 

Això està en període d’esmena, vostè disposarà de les
propostes del Partit Popular sense cap dubte per millorar
aquesta circumstància, però li puc assegurar que estam
convençuts dels que deia. Ja ho anunciàvem quan es parlava de
la Llei de serveis socials, que els procediments que vostès han
triat tant per gestionar la dependència com per gestionar les
ajudes d’emergència social no són les que a tots ens agradarien.

Si pregunta vostè a un ajuntament si vol perdre les ajudes,
segur que no, cap ajuntament no vol perdre les ajudes, sense cap
dubte, i per això signen, perquè davant la circumstància de
perdre les ajudes, almenys rebrem les ajudes i les signarem. Si
vostè els pregunta si les gestionarien d’una altra manera, li puc
assegurar -perquè ho hem fet davant vostè- que optarien per
molts altres sistemes, entre els quals el que li hem proposat a
través del document anticrisi. Si els diuen: “Si això es canalitzàs
a través d’un altre organisme i suposàs menys càrrega
administrativa per l’ajuntament, això compensaria?”; idò
probablement sí, plantegi’ls-ho i faci l’experiment, jo ho he fet
i he arribat a conclusions diferents de les seves. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera per un temps de cinc minuts.

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

Són formes de gestionar diferents. Totes seran millorables
però nosaltres vàrem contactar amb els ajuntaments, vàrem tenir
diverses reunions amb representants dels ajuntaments majors de
20.000, mancomunats, menors de 10.000, etc., etc., i tots vàrem
optar per aquesta fórmula. Vull dir que nosaltres passàssim els
doblers a través d’un conveni i que ells, des de l’autonomia
municipal, ho podrien gestionar de forma diferent. Cap proposta
no ens va dir que ens haguéssim de coordinar amb el SOIB o
que el SOIB fes la gestió, cap proposta, i ens vàrem reunir tres
vegades amb ells abans de fer el conveni.

Per tant jo no sé si a vostè li diuen una cosa i a mi me’n
diuen una altra, però nosaltres escoltam els ajuntaments abans
d’iniciar un conveni d’aquestes característiques i això va ser la
seva proposta.

En relació al que vostè també considera que és fatal i que és
aquesta nova gestió del Servei d’atenció a la dependència, li he
de dir que va ser aprovada per l’Assemblea de batles.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Va ser aprovada per l’Assemblea de batles, ho vàrem dur a
l’assemblea i va ser aprovat per l’Assemblea de batles. 

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Pel que sigui, per l’Assemblea de batles. En el ple d’aquest
parlament cada vegada per un estan guanyen o perden
votacions; per tant no ens escandalitzem tant, i vostès també han
tengut...

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Clar, vull dir, són els jocs de la democràcia, Sr. Serra. Vull
dir que va ser aprovat per l’Assemblea de batles, discutit per...

...discutit pels regidors i aprovat per l’Assemblea de batles.
I li he de dir que són tres les administracions que hi intervenen,
respectant l’Estatut i respectant la lògica territorial. La
valoració, la fan els consells, perquè la valoració pot ser de
caràcter insular; els treballadors socials fan el programa
d’atenció individual, perquè entenem que és de caràcter
municipal; i perquè no succeeixi el que ha succeït amb altres
legislacions, que quan el consell no coincideix amb el color
polític del Govern els consells pateixen, la resolució sempre la
firmarà el Govern perquè hi hagi una entitat suficientment
potent per poder donar garanties al pagament d’aquestes ajudes
econòmiques. I això es fa per garanties, perquè per l’experiència
d’aquesta comunitat autònoma ens hem trobat amb aquestes
circumstàncies.
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Per tant els convenis han estat pactats i discutits amb els
representants dels ajuntaments, i la forma d’aplicació del Servei
d’atenció a la dependència està aprovada per l’Assemblea de
batles.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra... Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 13295/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre actuacions anti-crisi (III).

I finalment, per defensar la pregunta RGE núm. 13295/09,
sobre actuacions socials anticrisi, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Hble. Sr. Antoni Serra i Torres per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, l’Assemblea de batles ho va
aprovar per miracle, entre altres coses perquè dos batles del
Partit Popular sortiren..., permeti’m que digui a on, al bany, i
quan varen tornar ja estava la votació feta. Si no miri el consens
que hi hauria que no estaria aprovat, imagini vostè!
Efectivament, hem de procurar estar a les votacions quan toca
i pertoca, però això no vol dir que vostè pugui dir que això
estigués àmpliament considerat i aprovat amb el consens de
tothom perquè no comptava amb el consens de tothom ni de
casualitat, va guanyar per un vot i perquè dos estaven fora.
D’acord, por penalti, en minutos de descuento i no sé què més,
però no em digui que això comptava amb un ampli suport
perquè no és veritat. Comptava possiblement amb la meitat més
un dels present, però no dels assistents.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Ja està...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra...

EL SR. SERRA I TORRES:

...res a dir en aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, li deman per favor que s’atengui a la pregunta
actual.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, té vostè tota la raó.

La pregunta específica és que ens preocupa molt que hi ha
hagut, dins les ajudes anticrisi, dins les propostes que fèiem, hi
havia un tema de sosteniment, de suport als menjadors socials
o generació de sistemes paralAlels; en el seu moment es parlava
fins i tot de donar suport als menjadors escolars, altres qüestions
d’aquest tipus que pensàvem que eren importants.

Ben al contrari ens trobat que a Palma el menjador gestionat
pel Consell de Mallorca i amb el suport de l’Ajuntament de
Palma s’ha plantejat tancar. Crec que això anava en contra de...,
en fi, en principi d’allò establert o del que és previsible en una
situació de crisi. Tenguin en compte que s’havia fet un esforç
important perquè aquest menjador no només fos un menjador
sinó que fos també una àrea de neteja, fos una àrea
d’identificació de les persones amb dificultat, amb tota una
tasca crec d’uns professionals que han defensat el centre amb
molt d’orgull i amb una gran professionalitat, i que vostè des de
la planificació i ordenació dels serveis socials, des de les seves
competències, entenc que hauria de valorar com fer, com actuar
en aquest sentit.

Aquesta és la pregunta precisament, és a dir, tenint en
compte aquesta situació de dificultat, com planteja aquesta
qüestió dels menjadors socials?, en el benentès que nosaltres li
proposam que això es vagi poc a poc ampliant, com ja van
començar a fer en la seva època uns determinats centres, que ja
el fet que comptin amb menjar fa que també s’hi vagin
aproximant, estam parlant de centres com Sa Placeta i demés,
que el fet que es comptàs amb aquest tipus de recurs va
diversificar la necessitat, però avui per avui em diuen que és una
qüestió desbordada, ho veim cada dia, vagi al Banc d’Aliments
i veurà com no n’hi ha, vagi devora la plaça d’Espanya, a
l’església d’allà devora i veurà com les cues són més que
considerables, i si ens plantejam a sobre tancar un recurs com és
el menjador, que no sé com està en el seu moment perquè ja ens
hem perdut amb tanta pujada i baixada de declaracions, idò
simplement li agrairia que ho aclarissin, que ens contàs el seu
plantejament en aquesta qüestió i que ens ilAluminàs tant com
fos necessari i el seu bon saber fes possible.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Contesta l’Hble. Sra. Josefina Santiago,
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Efectivament, Sr. Serra, el menjador a
què vostè fa referència es va fer una proposta de trasllat, no de
tancament, però finalment aquesta proposta de trasllat també es
va tornar enrere i en aquest moment continua el menjador en el
lloc on estava fa uns mesos.

En tema de quina és la planificació, la nostra voluntat és
que, a la cartera de serveis socials, per indicador de població hi
hagi una obligació d’un menjador de caràcter social. Això seria
competència de la gestió dels consells i en qualque cas
municipal, dependent del segon procés de transferències als
municipis. Quant a menjadors escolars, efectivament, no és una
competència de la Conselleria d’Afers Socials la creació
d’aquests menjadors escolars, però el que li puc dir és que a
través d’aquestes ajudes d’emergència dels 2 milions que s’han
transferit als ajuntaments, una bona part ha anat a pagar beques
per a menjador escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només intervendré per demanar-li
un especial interès en aquesta qüestió, per demanar-li la seva
atenció en aquest tema, no només pel que fa a Palma o a
Mallorca, sinó també per tota la representació territorial que
tenim, tant les diverses comarques, els diversos municipis on
sabem que hi ha una certa afluència de gent amb aquesta
dificultat, i també les diferents illes. A Eivissa hi ha una situació
peculiar respecte a aquest tema, a Menorca potser menys però
també existeix, i la comarca de Llevant també té unes certes
dificultats en aquestes qüestions.

En fi, li agrairíem un esforç de planificació en aquest tema
i accions que siguin abans de la cartera de serveis. Ja sap el que
pens de la cartera de serveis, la cartera de serveis és allò que es
va posar a la llei que es tardaria un any i mig a fer, té pinta que
s’esgotaran els terminis, vol dir que ens plantarem a la següent
legislatura amb una aplicació d’aquesta cartera de serveis i amb
una definició al final d’aquesta legislatura. Jo em vaig permetre
dir en aquell moment yo invito, tu pagas; m’agradaria que si
invito y usted paga, que és la conselleria, sigui en tot cas pel
dret que vostè va atorgar a la llei a les persones de comptar amb
aliments, de comptar amb roba i de comptar amb habitatge entès
com a sostre que vostè va prometre a la llei, que avui no es
compleix entre altres coses no perquè ho digui el Partit Popular,
que vostè podria entendre i podria pensar, malpensar, si em
permet, que és per una clara voluntat de fer oposició, que no és
així, sinó perquè ho diuen les mateixes entitats. Les entitats es
varen plantar fa dos dies en una roda de premsa per demanar
suport social perquè es poguessin recollir aliments, es pogués
recollir roba i es pogués buscar la manera de solucionar les
qüestions de sostre de les persones. Que ho diguin les entitats
perquè no ho tenen i perquè és un recurs escàs o inexistent a la
nostra comunitat autònoma diu poc d’aquest compromís que
vostè va adquirir en la presentació de la Llei de serveis socials
dient que això seria un dret de les persones. Si a això afegim

que el 2010 no hi ha un sol euro per aplicar la Llei de serveis
socials, on queda aquest compromís?, on queda aquest dret que
havien d’adquirir les persones i que desgraciadament veim que
no es complirà?

Aquesta és la qüestió. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En temps de contrarèplica té la paraula la
consellera d’Afers Socials, Sra. Santiago.

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

Gràcies, presidenta. Sr. Serra, si nosaltres haguéssim aprovat
la llei sense aquesta cartera de serveis i un termini per elaborar-
la no estaria dient el que diu de servei d’atenció a la
dependència, que va ser aprovada sense un calendari
d’execució. Vull dir que facem el que facem vostè ho trobarà
malament perquè està a l’oposició, i així ho ha de fer. Però
nosaltres el que volem, i sempre ho hem dit, és des de la
planificació i de la racionalització. S’ha aprovat una llei i ara
s’ha d’aprovar una cartera de serveis on s’estableixin els límits,
als 18 mesos, tal com va ser aprovada no per la Conselleria
d’Afers Socials, pel Parlament, pel Ple del Parlament va ser
aprovada sense cap vot en contra, i en això sempre li he agraït
aquesta abstenció que va fer en positiu. Serà un compromís del
Govern de les Illes Balears, sigui del color que sigui, el 2011,
però va ser aprovat així. Si ho haguéssim fet d’una forma ràpida
vostè ens hagués dit que no ho havíem planificat, que havíem
creat expectatives. Nosaltres ho feim d’una forma racional i
planificada i a vostè també li pareix malament. En tot cas tenim
formes d’executar i de gestionar diferents.

En temes de menjadors, efectivament, vostè veurà la cartera
de serveis socials, perquè vostè crec que és la persona que
vendrà en nom del Partit Popular, tenim tota una sèrie de
propostes pel tema de garantir l’alimentació, des de beques per
a menjador escolar, la presència de menjadors socials
determinats en determinats nuclis per població, l’ampliació de
la targeta bàsica com un instrument bo per anar a la compra
d’aliments i molt més normalitzador que el pogués ser un
menjador social.

En els temes de menjador hem donat suport a les propostes
que ens han arribat des d’ajuntaments. Per exemple
l’Ajuntament d’Inca va tenir una subvenció; a Càritas d’Eivissa
13.600 euros es varen destinar íntegrament al menjador social
que hi ha Eivissa; i al conjunt de les entitats ja li he dit que se li
han de donar més de 330.000 euros per tema d’alimentació. Per
tant cada vegada que hi ha una demanda en temes d’alimentació
des de les nostres possibilitats li donam cobertura.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Li agraïm la seva presència i la de la persona que
l’acompanya. Feim una aturada de cinc minuts per acomiadar la
consellera. Gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 14010/09, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
inclusió de clàusules socials en els procediments de
contractació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam amb el segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
14010/09, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, sobre inclusió de clàusules socials en els procediments
de contractació.

Per defensar aquesta proposició no de llei intervé, per part
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el
diputat Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger, per un temps de deu
minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una proposició no de llei que va
en una línia que té a veure amb qüestions que també han sortit
a les preguntes, com són qüestions d’evitar l’exclusió social,
afavorir la inserció de persones amb risc d’exclusió,
discapacitades i també altres persones amb risc d’exclusió.
Nosaltres la feim des del convenciment que l’administració ha
de fer polítiques per evitar aquesta exclusió social tan adreçades
a les persones que estan en risc per motius de la seva
discapacitat, avui precisament que és el dia internacional de les
persones amb discapacitat, com també de persones que puguin
estar en risc d’exclusió per altres problemàtiques.

Estam convençuts també que la inserció laboral és una de les
maneres més eficaces de lluitar contra aquesta exclusió social.
Nosaltres pensam que tenir feina és la millor manera de tenir un
lloc a la societat, és la millor manera de tenir autonomia, de
tenir recursos propis i, també, és la millor manera que una
persona se senti útil, que senti que té un lloc, és la millor manera
que una persona pugui reforçar la seva autoestima.

D’altra banda, també pensam que l’administració a l’hora de
fer contractes, a l’hora de fer contractació pública, no s’ha de
guiar només pels criteris de la millor oferta econòmica o de
l’oferta més eficaç com si fos, per exemple, una empresa de
l’àmbit privat, sinó que ha d’incorporar o ha de poder incorporar
altres criteris a l’hora de fer aquestes contractacions. En aquest
sentit quan es fa una contractació, quan es fa un plec de
clàusules per a una contractació s’han de poder incorporar
clàusules de tipus social, com, d’altra banda, i això és un tema
que vàrem veure a una altra comissió diferent, vàrem aprovar
una proposició no de llei nostra sobre inclusions de clàusules
ambiental en la contractació pública i la que presentam avui té
a veure amb la inclusió de clàusules socials a la política de
contractacions públiques que faci l’administració.

L’objectiu de la inclusió d’aquestes clàusules és que la
contractació que es faci des de l’administració tengui en
compte, com a mèrit, com a requisit o com a condició en cada
cas segons allò que la conselleria consideri oportú, el fet que les
empreses concursants tenguin contractades persones amb risc
d’exclusió social o tenguin contractades o es proposin contractar
per la feina de la qual es tracta, persones amb risc d’exclusió
social. Val a dir que aquesta no és una qüestió radicalment nova,
la legislació estatal ho preveu, tant la Llei de contractes de
l’Estat o de les administracions públiques com la Llei
d’empreses d’inserció parlen d’aquesta possibilitat, però en
parlen com d’una opció que s’ha de desenvolupar i s’ha de
portar a terme per part de les diferents administracions. També
per part de la Unió Europea hi ha diversos texts, diversos
documents que en parlen i, fins i tot, hi ha sentències del
Tribunal de Justícia a les comunitats europees donant suport a
aquesta possibilitat. 

També -val dir-ho- tal com explica l’exposició de motius de
la proposició no de llei que hem presentat, que diverses
comunitats autònomes de l’Estat han fet passes en aquest sentit.
Em remet a allò que s’explica de les passes que s’han fet a
comunitats autònomes diferents com és el cas del País Basc, de
Navarra i de Catalunya. 

Allò que es proposa, en definitiva, és possibilitar aquesta
inclusió de clàusules socials adreçades a evitar l’exclusió social
per la via d’afavorir la seva inserció laboral a persones que
estiguin en risc de caure en aquesta situació. Són dos punts: en
el primer, s’insta el Govern que en la seva política de
contractació pública introdueixi aquestes clàusules socials, en
els seus plecs de condicions quan hi hagi procediment de
contractació pública. El segon punt intenta afavorir la creació
d’un marc perquè les diferents administracions de la comunitat
autònoma tenguin on acollir-se a l’hora de fer polítiques
d’inclusió de clàusules socials en la seva contractació.

Pensam que és una proposició no de llei senzilla en els seus
continguts, genèrica si es vol en els seus continguts, però obre
un camí que pot ser molt interessant i que on ja s’ha avançat
s’ha revelat eficaç en la idea amb la qual començava, oferir una
oportunitat laboral és la millor manera de donar un lloc dins la
societat a aquestes persones que es troben en una situació de
potencial exclusió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per fixar les posicions, per part
del Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Marián Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Llauger, des del nostre grup compartim l’esperit i
la lletra d’aquesta proposició no de llei que lògicament votarem
afirmativament i volem fer una sèrie de consideracions. També,
des del nostre grup, coincidim que l’ocupació o la inserció
laboral és un element determinant de la inclusió social, i si això
és vàlid de forma general ho és, especialment, per a persones,
colAlectius que són més vulnerables, aquells que per raons
diverses es troben en aquestes situacions de risc d’exclusió
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social. A més, caldria dir que si aquesta afirmació és vàlida en
qualsevol circumstància en una conjuntura de crisi econòmica
diria que adquireix més sentit. 

Efectivament, també, en segon lloc s’ha demostrat que les
clàusules socials són un bon instrument per abordar la
problemàtica de què parlam, aquesta lluita contra l’exclusió
social. Aquesta incorporació de clàusules socials als plecs de
condicions dels contractes de les administracions públiques que
en realitat no deixar de ser, podríem dir, una modalitat de
l’aplicació de la filosofia de la responsabilitat social
corporativa, que d’altra banda està cada vegada més estesa en
el món de l’empresa a l’àmbit d’allò públic. Per entendre això
crec que hauríem de tenir en compte que cada vegada que una
administració pública adjudica un contracte es produeix un
impacte clar sobre el mercat i sobre el seu entorn per la qual
cosa pensam seria incongruent i ilAlògic ignorar les
conseqüències socials que això implica. No podem obviar que
de vegades els efectes d’externalitzar els serveis -no sé per què
em ve al cap ara el que es fa amb la sanitat madrilenya- on les
contractacions generals es tradueixen en una precarietat de
l’ocupació.

Nosaltres pensam que cal defensar que la contractació
pública actuï sempre com un element eficaç de cohesió social i
de benefici de l’interès general. Vostè ho ha dit i és cert que hi
ha exemples contrastats que apunten que amb la inclusió de
clàusules socials als contractes de l’administració pública
s’aconsegueix optimitzar els pressuposts i al temps avançar en
la cohesió social, de tal manera que es demostra que és possible
compatibilitzar rendibilitat social i rendibilitat econòmica.

Nosaltres miràvem a internet per veure si hi havia un
exemple pràctic d’aquestes qüestions i hem tret, un poc a
l’atzar, dos, tres exemples que crec que mereixen la pena
esmentar. Per exemple, es parla d’un programa a la Generalitat
catalana, aquest programa és de l’any 2005, on es va fer una
reserva, diríem, de mercat establerta per la Generalitat i això va
suposar la creació de fins a tres-cents llocs de feina d’inserció.
D’altra banda, un programa que s’ha posat a punt, d’una
empresa pública, va introduir aquestes clàusules socials i això
ha generat 1.309 llocs de feina reservats i ocupats per persones
amb dificultat d’accés a l’ocupació. També, per posar exemples
d’altres comunitats, en el cas de l’Ajuntament de Pamplona hem
trobat una experiència en la qual mitjançant la inclusió
d’aquestes clàusules socials es va aconseguir crear una empresa
d’inserció amb una plantilla mitjana d’unes cent persones de les
quals el 50% eren també d’inserció laboral i facturaven
anualment un milió i mig d’euros. Amb tot això, posant aquests
exemples que, afortunadament, supòs que n’hi ha molts més,
volem expressar que hi ha, diríem, pràctiques contrastades dels
efectes positius que té aquesta inclusió de clàusules socials.

 

Com es recull en aquesta iniciativa existeix ja normativa
estatal, existeix normativa europea i existeix normativa
autonòmica, i és cridaner que aquestes normatives tenen, com
a molt, al voltant dels deu anys d’antiguitat, per dir-ho d’alguna
forma. És a dir, són mesures que s’ha anat incorporant de forma
relativament recent. Per això, nosaltres trobam que és oportuna
aquesta proposició, en el cas de les Illes Balears encara no s’ha
incorporat cap tipus d’aquestes iniciatives en la nostra
normativa, en la nostra legislació i, per tant, pensam que això té
molt de sentit. I té sentit, també, contextualitzar aquest procés
en el marc, per una banda, de l’aprovació de la Llei de serveis
socials i del Decret regulador d’empreses d’inserció.

En definitiva, per totes aquestes raons que he explicat
votarem els dos punts d’acord que presenta el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds i esperam,
també, que no només s’aprovi sinó que, la part més important,
es posi a la pràctica i es dugui a terme la seva execució en el
temps més breu possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la diputada Sra. María Luisa Morillas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señores diputados y
diputadas. Sr. Llauger, como ya se ha comentado por parte de
usted mismo y de la Sra. Marián Suárez se entienden por
cláusulas sociales la inclusión de ciertos criterios en los
procesos de contractación pública. En virtud se incorporan en
los contractos, a efectos de política social como el fomento del
empleo de personas con riesgo de exclusión social con el
objecto de facilitar su proceso de reinserción socio laboral. Con
la incorporación de cláusulas sociales en los procesos de
contractación de la administración pública la administración
asume sus responsabilidades sociales, con independencia de su
ámbito, persiguiendo la consecución de objetivos sociales de
modo transversal en el conjunto de las intervenciones políticas
que desarrolla el sistema público.

Se ha constatado que las cláusulas sociales priorizan la
rentabilidad social demostrando su compatibilidad con la
rentabilidad económica y permitiendo, a su vez, transformar
políticas asistenciales pasivas y proteccionistas en otras
productivas, activas y dinámicas avanzando desde la
subsidiariedad del sector económico, lucrativo o no, hacia una
corresponsabilidad entre administraciones públicas, agentes
sociales, empresas privadas, entidades de acción social y
empresas de inserción. Para las personas son oportunidades para
el acceso al empleo, tanto de personas como de colectivos
desfavorecidos. Para las administraciones públicas facilitan
herramientas de inserción a los servicios públicos mejorando la
capacidad de estos. Pueden reducir el gasto público dedicado a
estas personas o colectivos: renta mínima de inserción, subsidio
de desempleo, subvenciones y también estas cuotas sociales
pueden producir ingresos a la hacienda pública con cotización
a la Seguridad Social, IVA, IRPF, etc, sensibilizar a la sociedad
en general sobre modelos inclusivos y no excluyentes,
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implicando a la economía lucrativa en la consecución de
objetivos sociales y la contratación de personas en situación de
exclusión social, fomentando de esta manera la responsabilidad
social de las empresas.

Y como han comentado los anteriores portavoces y el
portavoz del BLOC, la legislación actual, tanto en la
Comunidad Económica Europea como en el Estado español y
en diferentes comunidades autónomas, ha recogido normas y
promulgado leyes para hacer efectiva la aplicación de cláusulas
sociales en la contratación.

Y para terminar, el Grupo Parlamentario Socialista votará a
favor de esta proposición no de ley, ya que desde los poderes
públicos se tienen que tomar medidas para evitar la exclusión
social de personas y colectivos que, sin estas medidas, lo
tendríán mucho más difícil, en ocasiones imposible, de acceder
a un empleo digno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Morillas. Per part del Grup
Parlamentari Popular, intervé el diputat Sr. Antoni Serra, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, en principi, per a no abundar en
el que ja s'ha dit i no ser reiteratiu, em sum a totes i cadascuna
de les declaracions que s'han fet en aquest sentit per part de tots
els que m'han precedit en l'ús de la paraula.

Realment és una llàstima que aquest tipus de qüestions de
vegades passin desapercebudes en el Parlament de les Illes
Balears, perquè realment aquí sí que incidim directament en
com promoure de manera efectiva i amb el màxim consens
possible que aquelles persones que tenen menys oportunitats de
vegades les puguin tenir, i que es valorin les seves capacitats.

Sense cap dubte, crec que l'èxit a l'hora de valorar accions
positives adreçades a l'àmbit de la discapacitat són aquelles que
revaloritzen les capacitats de les persones amb discapacitat, o
sigui, de vegades tenim tendència a valorar i a tenir en compte
les discapacitats, però deixant de banda habitualment les
capacitats d'aquelles persones.

Jo crec que aquesta proposta té la virtut de fixar-se en les
capacitats de les persones, la capacitat de ser útils, de ser
productius a l'àmbit empresarial i a l'àmbit laboral comú, de tal
manera que la integració és màxima, sense cap dubte, i
l'autonomia de les persones té un reconeixement ampli i crec
que desitjable per part de tots.

Aquest tipus de polítiques no només han estat aplicades per
l'àmbit públic en alguns dels casos, i crec que amb èxit on s'ha
fet, sinó que, a més, a l'àmbit privat, afortunadament, hi ha
empreses que dins polítiques de responsabilitat social
corporativa, avui per avui a l'Estat espanyol inclouen clàusules
socials a determinats tipus de contractacions, de tal manera que
valoren, de manera molt positiva, aquelles empreses que essent
igual de competitives que altres, en preu i en qualitat, tenen la
voluntat d'incorporar als seus equips persones amb discapacitat
i acomplir unes ràtios determinades d'incorporació de persones
amb aquest tipus de dificultats a les seves plantilles.

Tant és així que fins i tot a l'àmbit dels recursos humans es
generen avui per avui mecanismes per identificar la idoneïtat de
llocs de treball adaptables; és a dir, les pròpies metodologies de
classificació i llocs de treballs s'adapten també a aquest tipus de
possibilitats i inclouen aquestes valoracions, de tal manera que
el món dels recursos humans valora aquest tipus de temes i ho
incorpora a la seva gestió.

Això vol dir que anam cap al camí de la normalització de
llocs de treball, de la diversificació de perfils d'accés als llocs de
treball, allò que en diuen adaptació a lloc-persona.

Per tant, vagi per endavant la nostra voluntat de votar a
favor de la proposició no de llei, donar l'enhorabona per aquesta
iniciativa, perquè crec que ha de ser així, i quan les coses són en
aquest sentit i així de positives. Però esmentar una voluntat: és
positiu reconèixer, i que el Govern ho faci a través de clàusules
socials, reconèixer aquelles empreses que apliquen aquest tipus
de polítiques i que quan accedeixin a contractacions públiques
tenguin una certa prioritat, s'entén sempre amb els mateixos
criteris de competitivitat; és a dir, competitivitat qualitat-preu i
a més a més que incorporin aquest tipus de clàusules. Però, a
més a més, crec que seria molt positiu i complementaria aquesta
proposició no de llei que es reconegués no només aquelles
empreses que a un moment donat es poden veure obligades a
haver d'acomplir amb aquestes clàusules per guanyar un punt o
dos més, uns punts més en els concursos públics, sinó també
tenir un reconeixement per a aquelles empreses que ho tenen
incorporat a la seva política de gestió. És a dir que en els seus
contractes amb tercers també tenen incorporades clàusules
socials; és a dir, que aquelles, pos exemples concrets, REPSOL,
INDITEX, aquestes grans empreses, quan contracten serveis
d'impremta, contracten serveis de jardineria, contracten serveis
de neteja, contracten serveis d'informàtica, contracten serveis de
telefonia, d'equips de telefonia, d'atenció telefònica i atenció a
l'usuari, dins els seus contractes incorporen que tenen un plus de
puntuació aquelles empreses que ofereixen, que tenen
contractades persones amb discapacitat i que tenen una ràtio
important d'incorporació d'aquest tipus de perfils professionals.

Crec que això seria interessant incloure-ho d'alguna manera
en aquesta proposició no de llei i proposaria un text que posaria
a valoració dels portaveus presents, per tal de veure si
consideren oportú fer aquesta esmena d'incorporació in voce. El
text específic seria: "Establir els mecanismes adients per
promoure que les empreses i organitzacions en general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears incloguin clàusules
socials a les seves contractacions, de tal manera que l'aplicació
d'aquest mecanisme de responsabilitat social corporatiu compti
amb el reconeixement dels estaments públics i amb una certa
preferència específica a l'accés a les contractacions públiques
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del Govern de les Illes Balears", això seria el text proposat, que
deixaria a consideració de tots els presents.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Llauger, vol fer ús de la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per donar les
gràcies als portaveus pel suport. Poca cosa més hi ha a dir.

En tot cas sí que voldria recalcar que l'important, tal com
han dit la portaveu d’Eivissa pel Canvi i els altres portaveus, és
que allò que ara instam el Govern a fer és que..., allò important
és que després es posi en pràctica i que d’aquí a uns anys
puguem avaluar si realment hi ha hagut una pràctica per part del
Govern d’afavorir aquest tipus de polítiques i una valoració dels
resultats que hagi pogut tenir en termes d’afavorir la inserció
social d’aquestes persones.

Respecte de la intervenció del portaveu del Partit Popular,
Antoni Serra, en primer lloc li he d’agrair l’aportació d’un
professional de recursos humans, l’aportació que ha fet entenem
que completa. Jo crec que no ho ha dit explícitament, però
entenem que és una esmena d’addició i que per tant seria un
punt tercer; entenem el sentit, entenem en quina línia va. En
qualsevol cas podríem entrar a discrepar si els exemples que han
posat són exemples de polítiques amb una responsabilitat social
bona i en algun cas amb una responsabilitat social ambiental
bona, però és una altra discussió. I pel que fa al text concret del
que se’ns proposa solAlicitaria a la presidenta si podem tenir un
recés de tres minuts i ho resolem.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Hi ha un acord dels diferents portaveus
per afegir un punt tercer, que seria el text que proposava el Sr.
Serra amb algun petit retoc, que quedaria tal com llegiré i
després passaré a la mesa. Seria un punt tercer: “Establir els
mecanismes adients per promoure que les empreses i
organitzacions en general de la CAIB incloguin clàusules
socials a les seves contractacions de manera que es pugui
afavorir l’aplicació d’aquest mecanisme de responsabilitat
social corporativa”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pregaria que després la passàs
per escrit al lletrat de la cambra. 

Entenem que queda aprovada per assentiment aquesta
Proposició no de llei 14010/09 per tots els grups presents en
aquesta comissió? Molt bé. 

Aquesta Mesa els desitja bones festes de Nadal i esperam
que el proper any sigui venturós sobretot per als ciutadans de la
nostra comunitat autònoma.

Gràcies, bona tarda.
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