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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions. No.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les preguntes RGE núm. 213, 214 i 215/10.

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

1) Pregunta RGE núm. 213/10, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinás i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la xarxa de cases d'acollida
per a dones víctimes de violència de gènere.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 213/10, sobre la
situació de la xarxa de les cases d’acollida per a dones víctimes
de violència de gènere, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Sra. Isabel Llinás i Warthmann per
un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bones tardes, moltes gràcies, Sr. President. Vull demanar
disculpes a tots els diputats i diputades per la meva tardança i
agrair a la Presidència i a la consellera aquest fet. 

Una altra cosa, voldria deixar constància a les persones que
transcriuen el Diari de Sessions, que si en algun moment surt
algun municipi on estigui ubicada una de les cases d’acollida,
venguin a bé no posar aquest municipi al Diari de Sessions.
Això es pot fer, no, Sr. Lletrat?

(Remor de veus)

L’explicació és que la ubicació de les cases d’acollida és a
llocs secrets, ho coneixen els professionals de diferents àmbits,
però sí que són llocs secrets, i els diaris de sessions són públics.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinás, en tot cas la recomanació és que no mencioni els
municipis on hi ha aquestes cases d’acollida.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Sí, Sr. President. En som perfectament conscient, però si en
algun moment es produeix, agrairia aquesta deferència.

L’objectiu de les cases d’acollida per a dones víctimes de
violència de gènere i els seus fills i filles és acollir de manera no
permanent a aquestes dones i als seus infants. Són persones que
han patit violència de gènere, que tenen problemes d’acolliment
en un moment donat, es troben en situació de greus conflictes de
convivència o mancança d’un medi familiar adequat que els
pugui donar suport en un moment donat. 

La finalitat és promoure l’autonomia personal amb els
recursos i el suport necessaris a més de facilitar els mitjans que
els ajudin a normalitzar la seva situació. Partint d’aquest
objectiu la nostra comunitat autònoma en diferents illes té una
capacitat entre 157 i 160 places, diferents cases d’acollida en
diferents situacions i diferents titularitats. 

Per això deman a la consellera, quina és la situació actual en
relació amb les infraestructures de cadascuna de les cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere i els seus
fills i filles? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Li contesta la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, la Sra. Josefina Santiago, per
un temps de deu minuts.

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

Bones tardes a tots i a totes, gràcies president. Efectivament
com vostè ha exposat a nostra comunitat autònoma en aquest
moment hi ha cinc cases d’acollida, tres s’ubiquen a Mallorca,
una a l’illa de Menorca i una a l’illa d’Eivissa, el total són unes
160 places, vull dir que no estan ocupades al cent per cent en
moltes ocasions, però sí que hi ha la disponibilitat de 160
places.

Podem dir que de les tres que estan ubicades a Mallorca,
tenen una distribució territorial ubicades a municipis importants
pel que fa a volum de població i la de Menorca i la d’Eivissa
igual. Se les coneix com les cases del SADIF, que l’any 2008 ha
obert 53 expedients; el Casal de les Ufanes, 41 expedients; el
Casal de Llevant, 36; a l’illa de Menorca, 24, i a l’illa d’Eivissa,
34.

La coneguda com a SADIF està gestionada per un
ajuntament, l’Ajuntament de Palma; el Casal de les Ufanes i el
Casal de Llevant és mitjançant un conveni de colAlaboració entre
l’Institut de la Dona i la Fundació Estel, les dues dependents de
la Conselleria d’Afers Socials, i la de Menorca i la d’Eivissa
mitjançant un conveni entre l’Institut de la Dona i els consells
respectius.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Consellera. Sí, m’ha parlat de la gestió, per
exemple la Fundació Estel és la que du la gestió de les cases
d’acollida de les Ufanes i Llevant; la del SADIF està gestionada
per una empresa de Barcelona, però és de titularitat municipal,
qui gestiona la del SADIF és l’Ajuntament de Palma i bé, a
Menorca i a Eivissa són els respectius consells insulars.
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Jo em referia a les infraestructures. Supòs que la consellera
sap que la titularitat de l’edifici del SADIF és del Govern, CAIB
Patrimoni, l’anterior legislatura es va intentar i no es va
aconseguir que en el conveni que té l’Institut Balear de la Dona
amb l’Ajuntament de Palma figuràs no tan sols l’aportació
econòmica que es fa, sinó també que es deixàs constància que
la titularitat de l’edifici on l’Ajuntament de Palma presta aquest
servei és de titularitat del Govern. Això, mitjançant els serveis
jurídics, va ser impossible poder plasmar una frase tan senzilla,
que crec que és òbvia, però no es va aconseguir, que això
quedàs reflectit al conveni.

No sé si vostè ha pogut modificar, si ha trobat millor la
situació del que la va trobar l’anterior govern i ho ha pogut fer,
però crec que és importat que en quedi constància escrita a
algun lloc, que l’Institut Balear de la Dona, el Govern en aquest
cas, no tan sols fa una aportació d’una quantitat econòmica per
a aquest servei, sinó que també té la titularitat de l’edifici. 

Després per altra banda, a la casa d’acollida de Llevant es
contracta que en aquell moment o fins ara, fins a 28 de febrer,
és titularitat de l’Ajuntament de Manacor, sé que han tingut
reunions l’Institut Balear de la Dona, l’Ajuntament de Manacor
i els propietaris de l’edifici, que són els germans dominics, per
canviar aquesta conjuntura perquè l’Ajuntament de Manacor va
manifestar que ja no volia tenir o ser el titular del conveni de
lloguer d’aquest edifici, sí que vol fer l’aportació econòmica
com la resta de municipis de la comarca de Llevant, però no sé
com ha acabat la situació, si el Govern ha pogut arribar a un
acord, si a partir de l’1 de març qui agafa la titularitat d’aquest
edifici i el manteniment serà el Govern, perquè també s’ha de
tenir en compte que l’Ajuntament de Manacor fins ara no tan
sols pagava el lloguer d’aquest edifici -crec recordar que eren
uns 30.000 euros anuals-, sinó que a més també es feia càrrec de
totes les despeses de manteniment, quan s’havia de fer una
reparació i modificar canonades i coses perquè l’edifici sí que
és cert que és un edifici antic, de tot això se’n feia càrrec el
municipi de Manacor.

Ara no sé amb quines condicions estarà a partir de dia 1 de
març i si la consellera ve a bé contestar aquesta pregunta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies. En relació amb el SADIF, que em consti,
utilitzam el mateix text que l’any 2007, no hi va haver
modificacions. A vegades són coses que des del sentit comú
semblen absurdes, però després hi ha dificultats jurídiques
perquè tal vegada la contestació que ens feien és que hi hauria
d’haver també un conveni amb la Direcció de Patrimoni, la qual
cosa era complicar més la gestió del conveni. Vostè sap que fer
un convenir entre dues parts administrativament és molt més
fàcil que si hi ha una tercera part i s’evita per agilitar el conveni.
A efectes pràctics no té cap dificultat, però bé, és cert que
podria ser més aclaridor  i no ho és.

En relació amb la infraestructura que comenta de Llevant,
efectivament fins ara hi havia un ajuntament que assumia el
pagament del lloguer, perquè tal vegada altres diputats no ho
saben, aquest casal de Llevant està finançat bàsicament pel
Govern de les Illes Balears, però també hi ha la colAlaboració de
diversos ajuntaments de tota aquesta zona. Va expressar la
voluntat, l’Ajuntament de Manacor, de deixar de pagar
directament el lloguer i convertir-lo en forma de conveni i de
colAlaboració. S’han fet les passes i a partir de l’1 de març,
efectivament, la titularitat del contracte de lloguer serà de
l’Institut de la Dona, i l’Ajuntament de Manacor colAlaborarà
amb la mateixa quantia, que són aquests 30.000 euros als quals
es refereix, per al manteniment de la casa.

Les infraestructures durant aquests anys..., li puc dir és que
s’han millorat les infraestructures bàsiques, en temes de patis,
de goteres, d’arreglar tota una sèrie de coses que tenen més a
veure amb l’actualització de la llar, sobretot..., vull dir que hi ha
molts de canvis de persones i d’infants i es mantenen les altres
amb les mateixes condicions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

2) Pregunta RGE núm. 214/10, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinás i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la xarxa de cases d'acollida
per a dones víctimes de violència de gènere (II).

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 214/10, sobre
situació de la xarxa de les cases d’acollida per a les dones
víctimes de violència de gènere (II), intervé la diputada del
Grup Parlamentari Popular la Sra. Isabel Llinás i Warthmann
per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta
pregunta on el Grup Parlamentari Popular li demana quina és la
previsió de la despesa i de les colAlaboracions que té previstes
per enguany, per l’exercici 2010, en relació amb altres
administracions públiques per tal de suportar solidàriament totes
les despeses derivades d’aquest servei d’acollida a les dones
víctimes de violència de gènere i als seus infants, vull recordar
que -com molt bé també deia la consellera a la pregunta
anterior- l’Institut Balear de la Dona té un conveni amb els
consells insulars de Menorca i Eivissa per al manteniment dels
centres d’informació a la dona i de les cases d’acollida de cada
una d’aquestes illes i que la previsió per enguany -segons el
pressupost que es va aprovar- és de 295.527 euros per a cada un
dels consells.

En relació amb el Consell Insular de Mallorca, per a
enguany, si la consellera no manifesta el contrari o tal vegada
després ens pot explicar un poquet més com estan les reunions
per fer aquest traspàs de competències al Consell Insular de
Mallorca, vull recordar als diputats i diputades presents, per si
no ho saben, que en relació amb la resta de les cases d’acollida,
al SADIF, com també s’ha dit o s’ha mencionat a l’anterior
pregunta hi ha conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de
Palma i l’Institut Balear de la Dona que per a enguany té una
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quantitat prevista de 66.594 euros, si la consellera després ho
ratifica. 

En relació amb el Casal de les Ufanes hi ha el conveni del
Govern o de l’Institut Balear de la Dona, l’Ajuntament d’Inca
i l’Institut Balear de la Dona aporta una quantitat aproximada de
250.000 euros i 22.000 euros l’Ajuntament d’Inca. He de dir
que la titularitat de l’edifici d’Inca on es presta aquest servei és
una donació d’un particular, d’una persona particular a
l’Ajuntament d’Inca. 

En relació amb el Casal de Llevant també hi ha un conveni
amb l’Institut Balear de la Dona i els ajuntaments de la comarca
on aquests ajuntaments aporten la quantitat d’un euro per
habitant segons el cens que tenen a 1 de gener de l’any en curs.
Aquests ajuntaments són Artà, Capdepera, Felanitx, Manacor,
Sant Llorenç i Son Servera, si la consellera té previst que això
es mantengui o si té previst que durant enguany hi hagi alguna
variació en aquests termes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Li contesta la Sra. Consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració per un temps de deu minuts.

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

Gràcies. Efectivament les dades que ha aportat crec que són
les correctes. La despesa total del manteniment d’aquest conjunt
de cases, de les cinc cases que hi ha a la nostra comunitat
autònoma és d’1.186.500 euros, i l’aportació que fan els
diversos ajuntaments és de 108.547 euros. Les dades són les que
ha esmentat. El conveni amb l’Ajuntament de Palma mitjançant
l’Institut Balear de la Dona és de 66.594; el conveni amb
Menorca és de 267.000; el conveni amb Eivissa també és de
267.000, i el cost del que són les cases de l’Estel i de les Ufanes
de 586.000 euros.

Efectivament en aquest moment hi ha una negociació amb
l’Institut de la Dona per incorporar més municipis al
manteniment econòmic d’aquestes cases. De moment, els que
tenim d’alguna manera ja confirmats són els ajuntaments
d’Artà, Capdepera, Felanitx, Sant Llorenç, Son Servera i
Manacor: Artà amb 6.938 euros, Capdepera amb 12.000,
Felanitx, 17.000, Sant Llorenç, 8.000, Son Servera, 11.000
euros. Estam pendent que l’Ajuntament d’Inca doni el vistiplau
al manteniment del conveni per a l’any 2009 amb 22.000 euros
perquè un dels arguments que maneja l’Ajuntament d’Inca és
que vol que els altres municipis de la comarca també hi aportin.

Per tant, a data d’avui encara no tenim confirmada aquesta
colAlaboració de l’Ajuntament d’Inca.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LLINÀS I WARTMANN:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, hi ha alguna cosa
que no em quadra perquè dins la memòria de l’Institut Balear de
la Dona per a l’any 2010 i dins l’avantprojecte de pressupost
que va aprovar el Consell Rector de l’Institut, que és el seu
màxim òrgan de gestió..., de gestió no, de direcció de l’Institut
Balear de la Dona, la quantitat prevista -i al pressupost de
l’Institut Balear de la Dona- per fer convenis amb els consells
insulars de Menorca i d’Eivissa és de 295.527 euros, en canvi
vostè ha dit 265.000 euros. Aquí hi ha una diferència de 30.000
euros. Em podria explicar per què hi ha aquesta diferència?

Després per altra banda també m’agradaria que m’explicàs
una reunió que hi va haver dia 13 de gener, si no vaig
equivocada..., efectivament dia 13 de gener hi va haver una
reunió entre la directora de l’Institut Balear de la Dona, la
consellera del Consell de Mallorca que té o que rebrà les
competències en tema de polítiques de gènere i els municipis de
Mallorca, on s’instava que tots els municipis de Mallorca havien
de fer una aportació per a enguany d’un euro per habitant
segons el cens a 1 de gener de l’any en curs, que això ja seria
efectiu per a enguany.

És clar, els municipis que fins ara de manera voluntària i
lliure fa uns anys que ja ho tenen als convenis, perquè són
municipis que han estat més sensibles que altres envers aquest
tema, quan han vist que els altres es negaven que per a aquest
exercici això fos així, idò ha creat una disfunció entre els
municipis. Per altra banda, es troba que és injust que si a
Menorca i a Eivissa els municipis no han de fer aquesta
aportació d’un euro per habitant, per què els ajuntaments de
Mallorca ho han de fer? Per altra banda, si el Consell de
Mallorca no és capaç d’assumir el cost del manteniment de la
xarxa de cases d’acollida de Mallorca, idò que no accepti
aquestes competències. Així de clar, perquè és molt guapo -
entre cometes i perdonau l’expressió- acceptar les competències
i que siguin uns altres els que duguin el pes del servei, si no, es
traspassa als ajuntaments, que tampoc. 

Continuo pensant que qui ha de gestionar, coordinar tota la
xarxa de cases d’acollida ha de ser el Govern de les Illes
Balears. A més, recentment, vull deixar palès per si els meus
companys diputats i diputades no ho saben, el Govern de les
Illes Balears ha firmat amb altres comunitats autònomes -
Andalusia, Catalunya, València, Aragó i Castella-Lleó- un
conveni que entra en vigor l’1 de gener d’enguany, en el qual es
posa de manifest que tota la xarxa de cases d’acollida
d’aquestes distintes comunitats autònomes faran feina de
manera coordinada i es facilitarà la mobilitat de les dones
víctimes de violència de gènere i dels seus fills i filles, cosa que
de manera informal ja es duia a terme, em pareix molt bé que la
comunitat autònoma hagi firmat aquest conveni i que això quedi
plasmat a un document, el que abans era informal ara es fa de
manera formal, vull donar l’enhorabona a la consellera en
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aquest sentit, perquè creim que implica uns grans avantatges per
a aquestes dones, per l’especial protecció que poden tenir en
segons quins tipus de situacions.

Però clar, la gestió i la coordinació és del Govern. Qui firma
aquest conveni és el Govern, si a més el Consell de Mallorca no
té doblers per assumir el traspàs perquè vol que siguin els
ajuntaments que ho paguin; per altra banda qui convenia amb
altres comunitats autònomes és el Govern, aquí es crea una
disfunció i es pot donar el cas que cadascú vagi pel seu vent,
quan davant aquest tipus de situacions la manera de fer feina
coordinada és molt important. La gestió ha de ser la mateixa,
totes les cases d’acollida han de funcionar de diferent manera.
Ja sé que la consellera em dirà que a l’avantprojecte de llei que
ha presentat això ja hi és, però jo no hi estic d’acord, crec que
queda molt poc definit així com diu l’article 62. Jo crec que les
directrius queden molt poc definides. I continuo pensant que no
pot ser que el Govern pagui per uns serveis als consells, segons
quins consells insulars vulguin que siguin els municipis que
suportin la despesa, ... El futur crec que pot ser bastant
problemàtic. 

És un tema on és molt important que hi hagi consens, és
molt important funcionar de manera ràpida, coordinada i eficaç,
perquè el que es pretén és donar una resposta ràpida a una dona
en situació de risc en un moment en què la rapidesa ha de ser
important. I la intervenció per a la normalització d’aquesta dona
víctima i dels seus fills i filles crec que ha de ser la mateixa a
cada una de les cases, perquè la consellera sap perfectament que
entre illes hi ha mobilitat, així com també en un moment donat
n’hi pot haver amb altres comunitats autònomes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. En torn de contrarèplica li contesta la
Sra. Consellera per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies. Efectivament, el conjunt dels convenis amb els
consells insulars són de 295.000 euros, al que jo m’he referit a
la primera part de la pregunta era al tema concret de les cases
d’acollida, a això hi ha d’afegir 28.090 euros per temes de
convenis entre el Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa per
a temes d’atenció psicosocial a les dones mateixes i als seus
fills. El conjunt d’aquests 267 i aquests 28.000 s’aproxima a la
quantitat que vostè ha dit.

Efectivament, en els temes dels compromisos amb altres
municipis, des de la funció que ha de tenir el Govern de tractar
amb una certa objectivitat i equitat tots els municipis, la
directora de l’Institut efectivament va convocar tots els
municipis afectats d’aquesta comarca, conjuntament amb qui té
ja les competències segons l’Estatut en temes de violència i en
temes d’igualtat, que són els consells, en aquest cas el Consell
de Mallorca, per animar a la bona pràctica que fins ara s’havia
realitzat que era que els altres ajuntaments colAlaboraven en el
manteniment d’aquestes cases, ofertant la fórmula que es va
oferir inicialment quan es varen iniciar aquests convenis i que
era d’un euro per dona. 

Els ajuntaments que ja tenien els convenis signats varen
manifestar la seva voluntat, manco Inca, que efectivament
utilitzava aquest argument de si els altres no paguen, nosaltres
tampoc; i altres ajuntaments no es volen afegir a aquesta bona
pràctica. Jo crec que el que hem d’intentar és convèncer els
ajuntaments que no s’han incorporat a aquesta bona pràctica de
relacions institucionals, no que els altres ajuntaments deixin de
colAlaborar. Això jo crec que és positiu perquè tots fan que
aquest servei es valori com a propi, es mantenen les reunions,
etc.

Puc estar d’acord amb l’exposició posterior que ha fet, però
tenim un Estatut que és insularista, marcadament insularista. Per
tant, el tema de la gestió dels serveis que siguin de caràcter
insular, difícilment es pot argumentar amb aquest Estatut que
quedin en mans de la comunitat autònoma. La comunitat
autònoma a través de l’Institut de la Dona i a la llei que vostè ja
coneix, efectivament, manté per llei que l’Institut de la Dona
tendrà una funció de coordinació. I si és necessari transferir
entre illes, segurament serà la funció de l’Institut de la Dona.
Però no es descarta que fins i tot hi hagi convenis entre els
consells, tenim un Estatut molt insularista i des del Govern hem
de respectar la legislació vigent, independentment del que un
pugui pensar a títol personal.

Efectivament, els ajuntaments de Menorca i d’Eivissa no
colAlaboren, però nosaltres sempre deim que les realitats
territorials de la nostra comunitat autònoma són molt diverses.
Jo li puc dir que a mi em vénen a veure molts de batles de
Mallorca, de Menorca no me’n ve cap perquè realment el
Consell Insular de Menorca fa una funció de coordinació
municipal. Per tant, tenen la distribució dels fons en temes de
serveis socials i d’altres temes els tenen distribuïts d’una altra
manera. Per tant, no podem aplicar la realitat que aplicam a
Mallorca a Menorca i a Eivissa perquè són realitats territorials
diferents i els consells insulars juguen papers diferents a cada
illa. A Menorca i a Eivissa, sobretot a Menorca, tenen una
funció de coordinació i de lligam entre els ajuntaments, cosa
que Mallorca no té. A més, tenim un municipi que té la Llei de
capitalitat, i és una altra realitat.

Sobre els temes de transferències, que he deixat pendent de
contestar-li a la primera part d’aquesta pregunta, efectivament
el Govern de les Illes Balears ja va aprovar per Consell de
Govern una proposta, que bàsicament deia que tots els serveis
que són de caràcter insular i que són d’atenció al públic són
transferits als consells. I la comunitat autònoma es queda
bàsicament les funcions de coordinació i de representació fora
de la comunitat autònoma i la garantia que tots els serveis
tenguin un mínim de qualitat. Demà precisament tenim una
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reunió on es començaran a debatre el document aprovat pel
Consell de Govern i les diferents esmenes o aportacions que han
fet els consells insulars perquè ja ha acabat el termini. Per tant,
el que podem dir és que es continua negociant el tema de
transferències amb documents damunt la taula.

Serà responsabilitat o competència de cada un dels consells
insulars que acceptin les transferències o no per part del Govern
i amb la quantia que sigui acceptada. Vostè sap que en
qualsevol procés de transferència hi ha dos moments, un en el
qual l’Institut Balear de la Dona transferirà, i li puc garantir que
no ocultarem cap informació als consells, euro per euro, el que
costa cada un dels serveis transferits; però després els consells
insulars sempre demanen un cost afegit a la transferència que es
negocia des de la Conselleria d’Economia. Per tant, són dos
moments de negociació, hi haurà una proposta final per part del
Govern i els consells acceptaran o no acceptaran la
transferència. Ho podran fer tots quatre a la vegada o de forma
separada cada un d’ells, com ha passat amb altres competències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 215/10, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Carme Llinás i Warthmann, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la xarxa de cases d'acollida
per a dones víctimes de violència de gènere (III).

Finalment per formular la pregunta RGE núm. 215/10, sobre
la situació de les xarxes de les cases d’acollida per a les dones
víctimes de violència de gènere (III) intervé la diputada del
Grup Parlamentari Popular Hble. Sra. Isabel Llinás i
Warthmann per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, President. Gràcies, Consellera. Els serveis que
ofereix fins ara la xarxa de cases d’acollida són l’acollida, la
promoció i la integració d’aquestes dones i dels seus fills i filles,
formació en cas que ho necessitin, atenció jurídica i psicològica,
també per als infants psicosocial, jo crec que és importantíssim
l’avanç que s’ha fet; a més, d’informació, orientació i
assessorament en els temes que calgui.

Clar, si com mencionàvem a l’anterior pregunta, cadascú va
al seu vent -que quedi l’expressió entre cometes- serà difícil
poder fer feina d’una manera coordinada. L’Institut, i em consta
que té un tècnic que continua mantenint reunions de coordinació
amb la xarxa de cases d’acollida, perquè això també es manté i
crec que és positiu, .. Perquè vostè sap que la mobilitat de les
dones entre illes es dóna moltíssim, es dóna moltíssim, perquè
una dona a Mallorca pot tenir una situació de perill i se la canvia
totalment a una altra illa; i si la situació és molt preocupant o té
una xarxa familiar a una altra comunitat autònoma és quan es fa
el trasllat a la península. Clar, per això és important que totes les
cases d’acollida facin feina de manera coordinada. 

D’acord que l’Estatut és insularista, l’Estatut marca unes
competències, però aquestes competències després s’han de
definir amb un decret que després fa efectiu aquest traspàs de
competències. Si a aquesta proposta de decret, que diu que ja ha
aprovat el Consell de Govern i que demà vostès es tornen a
reunir per negociar, queda constància que és important... Hi ha
segons quines àrees de polítiques de gènere, l’impuls a la
formació, a la cultura, a l’esport, segons quins tipus d’àrees on
s’ha de fer feina en temes d’igualtat, no són tan delicades com
la xarxa de cases d’acollida, perquè la situació que es viu, a la
consellera no cal que li ho digui perquè ho sap tant o millor que
no jo, i per això continuam pensant que la coordinació, la
mateixa coordinació, la mateixa manera d’intervenir, els
mateixos serveis que es puguin donar a una, s’han de donar a
l’altra. 

I pensam que ara, quan s’està negociant aquest traspàs de
competències, també és important la justícia. La justícia en el
sentit que el que es dóna a una illa, ha de ser igual per a la resta
de les illes. Sempre parlam que hem de fer país i el que no
podem fer és crear un país o un sentiment de pertinença a un
país creant desigualtats entre illes o entre municipis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Llinás. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies. Insistesc un poc repetint el que he contestat a la
pregunta anterior. Hi ha un Estatut que hem de respectar. De fet
amb l’Estatut actual si algun dels consells volgués crear,
independentment del Govern de les Illes Balears, un casal per
a dones acollides ho podria fer, perquè té aquestes
competències. Vull dir que nosaltres des del traspàs de la
competència, d’aquest decret que vostè s’ha referit, no podem
limitar aquestes competències que posa l’Estatut. 

Nosaltres el que deim en el decret i de fet amb les esmenes
que han presentat tots els consells, ningú no fa una proposta de
canvi, és que l’Institut de la Dona tengui aquesta funció de
coordinació, i la funció també de garantir mínims, vull dir que
el que es considera un servei de qualitat, efectivament sigui
igual a Eivissa, sigui igual a Menorca, sigui igual a Mallorca o
sigui igual a un municipi que a un altre. Aquests serveis mínims
seran les ràtios que ha de tenir per professional, els metres
quadrats mínims i efectivament seran els serveis mínims que ha
de tenir i quin és el perfil dels professionals que han d’estar en
aquest servei.
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A partir d’aquests mínims de qualitat que s’han de donar en
el conjunt de la nostra comunitat autònoma, cada consell n’hi
podrà afegir. Nosaltres podem considerar que uns mínims són
l’assessoria jurídica, l’atenció psicosocial, la inserció social i la
reinserció social. Si a partir d’aquí, els consells volen afegir
mínims, en podran afegir, tendran aquestes competències, però
hauran de complir aquests mínims.

Nosaltres en aquests moments temes que hem volgut
avançar, fins i tot en els propis consells, com per exemple
aquesta ajuda econòmica que marca la llei estatal d’un únic
cobrament per a totes aquelles dones que estiguin en processos
de separació de maltractadors, que ve a ser una única paga de
devers 2.200 euros que volíem posar en funcionament, el
Consell Consultiu ens ha dit que no, que no som competents
amb l’Estatut actual. Tenim un Estatut -insistesc- molt
insularista. I cada vegada que nosaltres intentam posar en
funcionament un nou servei, no només en temes de gènere, sinó
en altres temes, el Consell Consultiu fa unes reflexions molt ...
-com és la seva funció-, molt estatutàries i posa limitacions al
Govern. Aquesta és la realitat i és un Estatut aprovat
recentment.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, qui garantirà aquests
mínims de qualitat? L’Institut Balear de la Dona haurà de
negociar amb els consells insulars aquests mínims d’estàndard
de qualitat. Tal vegada es pugui donar el cas que hi hagi un
consell que hi estigui d’acord i dos que no. La situació és
complicada. Hi ha altres comunitats autònomes que ho han
intentat, n’hi ha que ho han aconseguit, n’hi ha que no. El
primer pacte de progrés ho va intentar, va deixar un esborrany
dins el calaix i per desacord amb dos consells insulars en aquell
moment, perquè Mallorca fins ara no ha volgut mai les
transferències en polítiques de gènere, ni transferències ni
serveis, i qui ho assumia era l’Institut Balear de la Dona, ho
varen deixar dins un calaix perquè no hi va haver manera
d’arribar a acords el Govern i dos consells insulars. Ara tenim
el Govern i tres consells insulars, bé, quatre perquè també hi ha
Formentera -perdó per Formentera-, però, clar, s’esdevé una
situació complicada. Estic totalment d’acord amb vostè que el
que ha de fer el Govern és garantir aquests mínims de qualitat
de servei.

Per altra banda el que vostè ha mencionat en relació amb el
cobrament de l’article 27 de la Llei Orgànica de mesures
integrals contra la violència de gènere, a altres comunitats
autònomes les usuàries o les beneficiàries d’aquesta ajuda fa
tres anys que cobren i aquesta comunitat autònoma encara no
han cobrat mai. Clar, si ha de ser el Govern de l’Estat que ha de
tornar, perquè amb aquesta ajuda el Govern de la comunitat
autònoma avança aquests doblers i després el Govern de l’Estat
és qui reintegra a la comunitat autònoma aquesta ajuda; clar, qui
és competent en aquest sentit és el Govern i en aquest cas
l’Institut, perquè hi ha un article de la Llei de creació de
l’Institut Balear de la Dona que li dóna la competència per ser

el representant legal del Govern balear en temes de polítiques
d’igualtat davant l’Estat, davant la resta de comunitats
autònomes i davant -crec recordar- d’Europa, davant regions
europees, si no vaig equivocada. 

El Consell Consultiu jo entenc que és un tema..., tal vegada
el nostre Estatut és molt insularista, però avui hi ha una llei de
creació de l’Institut Balear de la Dona que li dóna aquesta
competència i això no s’exerceix tampoc. Mentrestant, les
beneficiàries d’aquesta paga no la reben. Crec que som l’única
comunitat autònoma on les dones no poden rebre aquesta ajuda.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Efectivament, nosaltres tenim un Estatut que
estableix el que hem comentat fins ara i nosaltres ens hem de
regir per la legislació vigent. Efectivament, jo crec que és
prudent i intelAligent quan un govern vol imposar a través d’un
decret de mínims aquests mínims, negociar amb les persones
que ho han d’imposar. Però també si a aquests mínims que es
consideren imprescindibles per als ciutadans els consells no hi
estan disposats, jo crec que té l’autoritat legal per imposar-los,
i aquí ja hi haurà cada govern que hi haurà deixadesa o dejadez
-no sé exactament el terme en català-, de les seves funcions

Jo el que puc dir és que l’experiència que nosaltres... Jo li
estic..., bé, però en el primer pacte no teníem aquest tipus
d’estatut, estava en una altra situació. L’experiència que hem
tengut fins ara, ara posarem ja en audiència pública un decret de
mínims en temes de dependència, residències, centres de dia,
centres per a persones amb discapacitat, etc., i hi ha hagut una
negociació amb els consells, i els mínims que el Govern
considera imprescindibles per donar qualitat han estat acceptats
i hi estaven d’acord. Per tant no tenc per què pensar que en
altres conceptes i en altres sectors la voluntat del consell,
independentment de qui ho gestioni, sigui anar a la contra del
que es pugui considerar.

És ver que altres comunitats autònomes no tenen aquests
problemes perquè no tenen consells, i per tant funcionen d’una
forma diferent, però les diputacions no tenen aquesta funció de
govern d’illa, vull dir que són més de caràcter local i tenen una
altra fórmula. Fins i tot els cabildos, que podrien ser el més
semblant a la nostra situació, tenen un estatut que dóna
importància de govern autonòmic als mateixos consells.
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Per tant mentre nosaltres siguem responsables de la gestió
d’aquest mínim, el que li puc garantir és que intentarem complir
les nostres funcions i que aquesta qualitat existeixi i crec que no
he d’afegir més al que ja hem comentat fins ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, agraïm la presència
de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’Hble.
Sra. Josefina Santiago, i dels seus acompanyants, i s’aixeca la
sessió.
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