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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.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sr. President, Carmen Castro per Aina Castillo, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 374, 375, 376,
377, 378 i 379/10.

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

1) Pregunta RGE núm. 374/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre estat d'execució de les obres de la residència de
Pollença.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 373/10, sobre
estat d’execució de les obres de la residència de Pollença,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr.
Antoni Serra i Torres, per un temps de deu minuts. Sr. Serra, té
la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda com no pot
ser d’altra manera a la Sra. Consellera, a la persona que
l’acompanya i passar, sense més... temps, a la pregunta que
efectivament fa referència a l’estat d’execució de les obres de la
residència de Pollença. 

Com sap, Sra. Consellera, hi ha una sèrie de projectes que
venien de la legislatura anterior, que varen ser iniciats en aquell
moment, si bé és cert que molts varen quedar pendents per
diferents motius d’execució del projecte, però que després quan
ja començam a iniciar la darrera etapa d’aquesta legislatura,
quan ja portam tres anys d’aquesta legislatura, entenem que és
un període més que important des que es va posar en marxa fins
ara per haver executat molts d’aquests projectes.

La nostra intenció avui és conèixer en detall, tot el detall que
tengui a bé proporcionar-nos, l’estat d’execució concretament
de la residència de Pollença. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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):

Bones tardes a tots i a totes, gràcies, Sr. President. Miri, el
que puc comentar amb dades de fa escassament tres dies és que
efectivament l’obra de Pollença, conjuntament amb la de Sant
Joan, pateixen un considerable retard a causa de problemes que
hem tengut amb l’empresa a què es va adjudicar el concurs de
construcció i posterior gestió, però si entram a la seva pregunta,
l’obra de Pollença ara està acabat el cent per cent de l’estructura
i tota la sedimentació ja està executada; té el cent per cent dels
tancaments; la fusteria exterior es troba en tot el que es
considera tècnicament pre-marcs, la fusteria interior també es
troba en tot el que es considera pre-marcs; s’han acabat tots els
empits; el trespol s’ha acabat en un 65%, aquest 65%
pràcticament ocupa un 95% de la totalitat de les ales de les
habitacions i està fet el replantejament a les zones comuns.

Per si els senyors parlamentaris i les senyores parlamentàries
no ho saben, la residència, tant la de Sant Joan com la de
Pollença, té dues estructures molt diferenciades: l’estructura,
diguem, que possibilita l’entrada a la residència és la zona
comuna i, després, mitjançant un passadís s’arriba a la zona de
les habitacions. Per tant, dues estructures molt diferenciades.
Doncs, les estructures de les habitacions estan molt més
avançades pel que fa als detalls.

Estan marcades totes les instalAlacions elèctriques i a punt de
tenir acabada una habitació completa per detectar tots els
problemes i poder agilitar la resta del procés constructiu, els
temes de llum, de canonades, etc., tot això, ja tenim una
habitació completa per detectar possibles funcionament.

Es fan proves de tota la impermeabilització de les ales de les
habitacions i a continuació es farà la zona comuna.

Segons, la direcció facultativa, de fa tres, s’ha executat un
35% de l’obra.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ens comenta que s’ha
executat un 35% de l’obra a pesar de totes aquestes
confirmacions de temes que ja estan finalitzats i que,
efectivament, doncs bé ens donen a entendre que hi ha qüestions
que estan en marxa, sense cap dubte. Però, donat que fa ja,
duem tres anys d’aquesta legislatura pràcticament i que
l’anterior va durar els seus corresponents quatre anys, seria
d’interès per poder entendre l’estat d’execució actual, quines
han estat les accions que s’han dut a terme els passats tres anys,
que ens duen a una situació d’un 35% d’execució de l’obra, que
és molt per davall de la meitat; és a dir, i que per tant no dóna
a entendre gaire bones notícies per als pollencins en aquest
sentit.
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I si vostè té una aproximació de la data de finalització
d’aquesta obra, que ens donaria a entendre també una data
d’obertura; entenc que poden ser fins i tot dos actes diferenciats.

En tot cas, si ens pogués proporcionar, si fos tan amable, què
s’ha fet en aquests tres passats anys, data de finalització de les
obres aproximada i data d’obertura, si és tan amable.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. La data de finalització de l’obra aproximada seria
desembre del 2010, vull dir dins aquest any.

La d’obertura segurament seria entre febrer i març del 2011,
obertura diem que ja és quan començarà, tenguin la plantilla
contractada i ja estaran en condicions de rebre persones
dependents.

En relació amb aquest considerable retard, com ja he dit al
principi de la meva intervenció, efectivament, aquesta
residència va ser a través del concurs al Consell, es va adjudicar
a una empresa, que és l’empresa ACER, que s’havia compromès
a través d’aquest concurs a tenir finalitzada l’obra el mes de
juliol, de juny-juliol del 2007. Del que jo el puc informar és que
a l’agost del 2007, quan nosaltres vàrem fer la primera visita a
aquesta residència, la residència estava aturada, no hi havia cap
treballador en aquesta residència; ens vàrem posar en contacte
amb l’empresa ACER, vàrem fer tota una sèrie de gestions, ens
vàrem garantir de diverses maneres que efectivament es
reiniciaria la construcció.

Més o manco, després d’uns nou-deu mesos de gestions, de
citar-los per escrit, de fer el seguiment, comença a haver-hi
presència de treballadors en aquesta obra; la presència dels
treballadors va ser durant una vintena de dies i, a partir de dia,
el que fa la Conselleria d’Afers Socials és començar a estudiar
la possibilitat de sancionar aquesta empresa per incompliment
de contracte.

Finalment, tot aquest procés administratiu d’incompliment
de contracte ha finalitzat amb una sanció econòmica per un
valor superior als 480.000 euros, per incompliment de contracte,
a aquesta empresa. Mentrestant, l’empresa, en aquest procés de
seguiment, informa d’una situació econòmica molt desfavorable
i ens informa la seva voluntat de vendre els contractes que té a
una altra empresa.

El juny del 2009 l’empresa ACER ens informa oficialment
que, efectivament, es trobaven amb aquesta solAlicitud i que
havien fet una proposta econòmica a una altra entitat, en aquest
cas Geriátricos Manacor, per iniciar el procediment de
compravenda i ens demanen l’autorització administrativa que,
segons el contracte que tenia l’empresa, que si es produïa una
situació d’aquest tipus hi havia d’haver una autorització
administrativa.

S’estudia la solAlicitud d’aquesta empresa, l’empresa ACER
que ens fa aquesta solAlicitud, i bé, nosaltres consideram que
efectivament la situació requereix una intervenció d’aquest tipus
i finalment, el mes de setembre del 2009, l’empresa Geriátricos
Manacor assumeix o compra, fa el procés de compravenda ja
legalitzat d’aquesta empresa.

I això és el que li puc dir. A partir d’aquí, l’empresa que en
aquest moment és la responsable de la finalització de l’obra, i
això no només afectava Pollença sinó que també afectava Sant
Joan, estudia la situació del pla funcional i del pla arquitectònic;
demanen uns mesos per fer unes modificacions
arquitectòniques, i en aquest moment dir-los que ja, el setembre
del 2009 hi ha presència d’obrers i que en aquest moment, a
data d’ahir o de despús-ahir, ja hi ha trenta treballadors que
treballen en aquesta residència, amb l’objectiu d’acabar-la el
desembre del 2010.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 375/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre persones dependents a Pollença.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 375/10, sobre
persones dependents a Pollença, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Serra, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El nostre interès a les preguntes que
venen a continuació, les dues preguntes que venen a continuació
és conèixer l’impacte que ha de tenir aquesta residència també
a l’entorn específic de Pollença. Parlam de Pollença
específicament com a municipi, però entenc que és una
residència que no només té vocació de servei estrictament del
poble de Pollença, com és lògic, sinó a una àrea d’influència.

Maldament la pregunta està dirigida estrictament, o és una
contestació que entenem que vostè durà preparada entorn de
Pollença, si té alguna dada referent a l’àrea d’influència també
de la residència, també li agrairíem que ens ho exposàs, si és tan
amable.

En tot cas, tenim interès a saber quantes solAlicituds de
serveis d’atenció i dependència s’han fet fins a la data d’ara
quant a solAlicituds de residència de ciutadans de Pollença o de
l’àrea d’influència que té la pròpia residència.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, per un temps de deu minuts.

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

En relació amb quantes solAlicituds de serveis d’atenció a la
dependència s’han fet fins ara, el que li puc dir és que
solAlicituds se n’han fet 274; dependents n’hi ha hagut 192, per
tant hi ha valorats, com a persones que necessiten rebre una
atenció de dependència, 192. Ja hi ha 144 PIA assignats i en
tràmit n’hi ha 48.

La pregunta en relació amb quines solAlicituds fem de
residència, si és una solAlicitud de residència, no lligada a
dependència, el Govern no té aquesta competència, en aquest
cas la té el Consell de Mallorca. I en el tema de quines són les
solAlicituds en relació amb la dependència, no ho podem fer en
el moment de la solAlicitud, perquè es fa en el moment del PIA
i en el moment del PIA és quan es fa la resolució, si
efectivament és una residència o un centre de dia o una ajuda
econòmica.

El puc informar que dels 144 PIA assignats, per tant sí a les
persones que en aquest moment tenen residència, 139 reben
ajuda econòmica, 4 residències i 1 centre de dia. I tant aquestes
quatre persones que tenen una residència o un centre de dia no
són al municipi de Pollença.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No m’ha quedat clar si això és
estrictament del municipi de Pollença o també de l’àrea
d’influència estrictament del municipi de Pollença, en fi.

Bé, simplement destacar la rellevància d’aquest centre,
entenem que hi ha un públic bastant important, que
potencialment podria ser-ne usuari; que entenem que, per tant,
l’acceleració màxima d’aquesta instalAlació ha de fer viable que
aquestes persones siguin al seu municipi, alliberin també
recursos d’altres municipis que potser també els han de
menester i per tant facem d’aquest sistema d’atenció a la
dependència allò que tots esperen, que en el fons són solucions
per a aquells que més ens han de menester.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies. La data concreta dels municipis de l’entorn, que
podríem dir els comarcals o propers, en aquest moment no tenc
la informació, en tot cas, si li interessa li puc remetre, perquè
tenim un registre municipal.

Però, efectivament, el model que crec que majoritàriament
hi estam d’acord és que hi hagi residències que siguin de
caràcter comarcal i centres de dia que siguin de caràcter
municipal, per tant, efectivament, la residència de Pollença no
només va dirigida als residents del municipi de Pollença, sinó
de municipis que siguin al seu voltant.

Som conscients absolutament de la necessitat d’aquest
recurs i des de les nostres possibilitats hem facilitat que
efectivament aquesta residència s’acabi el més aviat possible; hi
ha un seguiment, hem fet un procediment administratiu de
sanció a una empresa que rarament es fa i hem facilitat el procés
de compravenda per una empresa que en aquest moment ens
demostra que té moltes més garanties que la que en aquest
moment estava adjudicada mitjançant un concurs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 376/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre persones ateses a Pollença.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 376/10, sobre
persones ateses a Pollença, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Serra, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Parcialment ens ha contestat aquesta
pregunta ja anteriorment, parlant de quatre persones que
actualment estan amb residència de fora del seu municipi que,
en tot cas, si el recurs del seu poble estigués en aquest moment
en funcionament, doncs podria gaudir de ser prop de la seva
família, no?

Així i tot, a mi sí m’agradaria destacar, entenent que està
relacionat amb aquesta pregunta, que les acusacions que ha
rebut en moltes ocasions el Partit Popular, que aquestes
residències havien estat creades a troche y moche, si em permet
l’expressió colAloquial i que no havien estat subjectes a una
planificació acurada i que no havien estat subjectes a una
planificació desitjable o almenys relacionada amb les
necessitats. Constatam amb les respostes que vostè ens dóna que
efectivament aquest recurs és necessari, és important, té un
públic prou suficient i prou rellevant per justificar la seva
presència.
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En tot cas, ens queda agrair la generositat del municipi en el
seu moment per cedir el terreny que va fer possible aquesta
residència i crec que la tasca que li queda al Govern ara és
acabar-la en el mínim temps possible, però sense més dilació,
perquè aquelles persones que són fora puguin retornar i aquells
que tenguin el recurs més prop i que tenguin solAlicitada la
dependència puguin gaudir d’un recurs possiblement més
adequat per a les seves circumstàncies.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Efectivament, ja he contestat a la pregunta anterior
que hi havia quatre persones valorades com a dependents que
precisaven residència que eren fora del municipi, concretament
a Inca, diríem la que és més propera.

Som conscients de la necessitat, insistesc que des del
Govern de les Illes hem fet tot el possible per accelerar aquests
processos.

No coincidesc amb vostè que els criteris de construcció
d’aquestes residències com si fos un criteri de planificació i jo
crec que responia, si vostè fa un mapa de Mallorca en aquest cas
concret, veurem que tenim tota una zona que hi ha moltes
residències i hi ha tota una zona on hi ha manca de residències,
no sé quin criteri, ho puc suposar, però en tot cas no sé el criteri
de planificació que van utilitzar perquè a determinats municipis
hi hagués aquesta presència de residències, alguns municipis
amb dues residències enlloc d’iniciar un procés de concertació
d’aquestes residències o de millora de les residències, com el
cas de Pollença, que n’hi havia una de municipal amb
problemes per al municipi de poder-la mantenir, iniciar un pla
de concertació o de millora d’aquesta residència, se’n construeix
una altra.

En qualsevol cas, efectivament, és un recurs que serà
utilitzat i que en aquests moments, quan estigui acabat, ja li puc
garantir que totes les persones dependents, valorades com a
dependents, de l’entorn, efectivament l’utilitzaran i sense cap
tipus de problema.

Coincidesc també amb vostè que, en tot cas, sempre els
municipis que cedeixen terrenys públics són municipis
generosos.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em crida l’atenció que vostè
assenyali determinats dèficits, perquè ha tengut tres anys per
palAliar-los i no hem pogut veure actuacions en aquest sentit en
alguns dels casos, no he vist una planificació de residències a la
part forana que compensi aquesta circumstància, si vostè
considera que efectivament s’havia de fer. En tot cas, ho deix
com a un apunt específic i que respon un poc a les seves
paraules, en molts casos una cosa també és el que un desitjaria
i l’altre és el que un es troba, si abans he agraït al municipi de
Pollença que en el seu moment hagués cedit aquest terreny, no
ho puc fer de molts altres que hagués estat molt bé que
l’haguessin cedit, i no ho varen fer. Es va donar l’oportunitat a
tots els municipis de les Illes Balears d’oferir terrenys i al final
ho varen aquells que ho varen fer i no ho varen fer aquells que
no ho varen fer; és certament difícil dur a terme accions
d’aquestes característiques a municipis on no ofereixen un
terreny. I si els municipis que ens hagués agradat que haguessin
cedit no ho varen cedir, desgraciadament, si bé a la resta els
donàvem les gràcies per haver-lo cedit, no podem dir el mateix
d’aquells que no ho varen fer.

En tot cas, una cosa és la planificació que a un li agradaria
i l’altra és la colAlaboració que un troba als diversos municipis;
desgraciadament als municipis que tenen a veure amb partits
polítics que avui per avui són al Govern no van ser de la
generositat que sí va ser en aquests moments Pollença, amb un
color polític mixt, no estrictament del Partit Popular sinó amb
un pacte en aquell moment amb Unió Mallorquina.

Vull dir això, perquè de vegades les planificacions, doncs
aquesta qüestió que vostè ha criticat tantes vegades també
respon a la part de generositat que precisament li esmentava
abans.

No, res més, simplement insistir en la necessitat del recurs,
en la necessitat d’accelerar aquest procés; crec que no s’ha estat
l’àgil que tots desitjaríem, supòs que vostè entendrà el contrari,
però en tot cas és el moment de posar solucions i estic
convençut que entre tots serà possible.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Serra. Supòs que es refereix, per exemple, al
municipi de Palma que a l’anterior legislatura no va cedir cap
terreny públic per construir residències, aquesta legislatura se
n’ha cedit un, supòs que hi ha exemples d’aquest tipus ...

(Algunes rialles)
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... hi ha exemples d’aquest tipus, efectivament, hi ha
municipis més generosos que uns altres.

Nosaltres, des del principi de la legislatura, vàrem dir que no
apostàvem per crear residències, perquè efectivament ens
havíem trobat, i també vostè només m’ho recorda quan li critic,
però també quan de qualque forma li reconec la feina feta de
l’anterior govern, no ho recorda, però jo també li he recordat
diverses vegades que també vàrem agrair la feina feta i
reconeguda la feina feta de la construcció d’aquestes
residències, tot i que amb un model que nosaltres no ens hi
trobam còmodes, però que ara són recursos per a la població
necessaris i útils.

I que nosaltres hem apostat per als centres d’estades diürnes.
Nosaltres ara tenim unes ràtios en places residencials que
comencen a ser raonables, mentre que en centres d’estades
diürnes tenim una ràtio baixíssima i que necessita la inversió en
centres d’estades diürnes, i aquest és el moment. A més a més,
quan ens trobam que les persones majors, que són el 85% de les
persones valorades dependents, el que no volen és deixar la seva
llar fins que no es troben en processos molt avançats de
dependència i el centre de dia ens permet donar la
professionalitat que ens exigeix la llei i a la vegada mantenir la
persona a la seva llar.

Per una altra banda ja li he comentat que nosaltres el model
que tenim és aprofitar tots els recursos. En aquest moment
vostès sap,  supòs que qualque batle li ho ha comentat, que el
que feim és concertar les places de centres de dia i de
residències, de residències municipals que ja estan fetes i que
possibilitam a través d’aquest concert que aquestes residències
puguin ser pagades de forma tranquilAla per part dels
ajuntaments. Per tant, nosaltres en aquest moment aprofitam els
recursos, les residències que ja estan construïdes i totes aquelles
residències municipals que no rebien cap tipus d’ajuda del
Govern de les Illes Balears en aquest moment reben ajudes per
via del concert que dóna garanties de funcionament i del
pagament d’aquestes residències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

4) Pregunta RGE núm. 377/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre competències per a la gestió de residències per a
persones majors.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 377/10, sobre
competències per a la gestió de residències per a persones
majors, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Antoni Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Continuam amb el tema de les
residències en aquest cas pel que fa referència a les
competències, competències que efectivament en moltes
ocasions requereixen de la colAlaboració d’ajuntaments, vostès
esmentava concretament fa un moment la colAlaboració de

l’Ajuntament de Palma. Li vull recordar que precisament es va
fer una residència, una actuació important en el carrer Oms i en
el carrer de Sant Miquel que vostè crec que obvia, una actuació
també molt important que es diu Son Güells i dins l’àrea
d’influència una residència a Marratxí que per cert crec que està
molt a prop de Palma i que potser també era ben útil per als
usuaris de Palma.

Si també té en compte que hi havia 1.050 places actives a
Palma, precisament l’únic lloc on n’hi havia de públiques a part
de Sa Pobla amb 60 places, entendrà que les actuacions
haguessin estat prioritàries en la part forana on no hi havia hagut
mai aquest recurs públic en aquest cas i sí que n’hi havia en
aquell moment, d’aquí les prioritats i d’aquí les planificacions,
Sra. Consellera, li agraesc que no obviï. Precisament en
referència a les competències que s’executaven per part del
Govern de les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha de tenir present el contingut de la pregunta.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sr. President, si em permet, precisament fa referència a
les competències que executa cadascú i això és la forma
d’exercir-les. Sr. President, permeti’m amb la seva generositat
i la seva més que reconeguda capacitat per entendre aquest fil
conductor que fa viable que continuï amb aquesta pregunta que
no vol fer esment a cap altra qüestió que no sigui precisament
que ens va cridar l’atenció que a principis de legislatura vostè
feia una aposta molt decidida perquè fossin els consells insulars
els que gestionassin les competències de residències. Això tenia
tot el sentit del món, era necessari per crear aquesta xarxa el
suport del Govern de les Illes Balears a través d’entitats
conjuntes amb els consells insulars, els famosos consorcis
sociosanitaris, perquè més endavant, tal com també teníem idea
de fer el Partit Popular en el seu moment, fossin els consells
insulars els que executés la gestió d’aquestes residències. 

Sembla que això és una idea que s’ha abandonat per part del
Govern de les Illes Balears, si més no dins aquesta legislatura,
vàrem poder veure en els mitjans de comunicació, i justament
m’he oblidat el retall de premsa, fa al voltant de dos mesos o a
principis d’any que es renunciava que això dins aquesta
legislatura fos possible. Això ens consta a través dels mitjans de
comunicació, i com no sempre a vegades s’ajusten a la voluntat,
sí constatam que avui no s’ha produït fins a dia d’avui.
Efectivament el Govern continua gestionant un paquet
important de places residencials, per tant, en els tres anys que
duim de legislatura no s’ha produït, aquesta voluntat inicial no
ha estat possible entenem o com a mínim no sé si hi ha hagut
tota la voluntat del món per fer-ho viable i ens preguntam què
ens ofereix el futur en la resta de legislatura, ja sigui un mesos,
un any o el que quedi. Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Amb relació a la pregunta que vostè em formula
efectivament vostè sap que tot el tema de la gestió de les
residències és competència des de l’any 2001 a 2004 i depèn
dels consells insulars. Sempre hem manifestat la voluntat que
les places residencials siguin gestionades pels consells insulars
i tenim situacions diferents a cada un dels consells perquè no
només existeix el Consell de Mallorca, a Eivissa les gestiona el
consell, a Menorca les gestiona el consell i és a Mallorca on es
produeix aquesta no coincidència entre la realitat i la legislació.

Nosaltres mantenim i continuarem mantenint que aquestes
places residencials han d’estar gestionades pel consell i el que
hem fet fins ara, amb dificultats, perquè els consells insulars i
en aquest cas el Consell de Mallorca volia que el transferissin
unes places residencials en funcionament, firmarem d’aquí deu
o quinze dies un conveni on en data 1 de juny es traspassa la
gestió de les places residencials.

Quan vostè es refereix que possiblement serà la propera
legislatura, parla de la gestió de la dependència més que de les
places residencials, perquè la gestió de la dependència com sap
de l’Estatut efectivament és competència dels consells insulars,
però l’Estatut no estableix una data de transferència, i després
de valorar-ho vàrem pensar que seria millor que el Govern de
les Illes Balears transferís als consells insulars la dependència
quan estigués ben estructurada i que estigués en un procés molt
avançat perquè la Llei de dependència no acaba fins el 2015.
Vull dir que tal vegada dins aquesta legislatura podria ser una
data complicada.

Per tant, hem fet els convenis per millorar la gestió de la
Llei de dependència, hem transferit els valoradors, hem
traspassat els valoradors, hem traspassat també tots els
treballadors socials que elaboren el PIA i que no van destinats
als municipis de menys de 20.000 habitants i en dates breus
transferirem aquest conveni perquè en data 1 de juny siguin ja
gestionades aquestes places residencials pel Consell Insular de
Mallorca que és a qui afecta aquesta no coincidència. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En tot cas esperem que hi arribin. Jo
em referia a les places de residència que era el compromís
específic que s’havia vist i que semblava a través dels mitjans
de comunicació. perquè es deia així explícitament. que no es
produiria dins aquesta legislatura. 

Agraesc la seva explicació amb la diferència que fa
referència a dependència respecte de places residencials. Vostè
sap que nosaltres tenim un model diferent, un model on la
dependència es gestionés conjuntament, un model on s’apostés
per una agència de dependència, on els paper no haguessin de
córrer fins a cinc organismes diferents com passa avui per avui
en el cas de l’atenció a la dependència; en tot cas patirem el
sistema que vostès proposen de la millor manera que puguem i
esperarem millorar-lo quan algun dia possiblement tenguem
responsabilitats de govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

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

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

Jo pens que si tenim un estatut que transfereix les
competències als consells després cream consorcis per continuar
tutelant els consells, no hauríem de fer estatuts o de defensar les
transferències als consells perquè el que no podem fer és aquest
tipus de maniobra administrativa, políticament defensam la
gestió dels consells, però després cream consorcis perquè els
consells no puguin gestionar individualment i de forma
territorial perquè ni Menorca és igual que Eivissa, ni Eivissa és
igual que Mallorca, és a dir, efectivament són models de
compliment de l’Estatut diferents.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

5) Pregunta RGE núm. 378/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre suficiència de recursos per al pagament de
prestacions socials.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 378/10, sobre
suficiència de recursos per a pagament de prestacions socials,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Antoni
Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES.

Gràcies, Sr. President. Efectivament el compliment de
determinades qüestions a vegades ens du a un moviment
burocràtic que no es correspon a les necessitats dels ciutadans,
efectivament són formes molt diferents d’aplicar la legislació,
Sr. Consellera.

Quant a la suficiència de recursos per pagar els pagaments
de les prestacions, jo vull recordar, si m’ho permet, una
compareixença parlamentària, la seva, en aquesta mateixa
cambra on seu vostè ara on va dir textualment que: “amb
aquests 10 milions incorporats -aquells extres que havien
d’arribar al llarg de l’any per part de Madrid, el Govern de
l’Estat- pensam que sí que hi haurà suficient pressupost per
donar cobertura a les necessitats de la dependència”. 
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Vist això, de data 10 de novembre del 2009 i entenent que
no ha passat tant de temps d’aquell moment, nosaltres ens
preguntam, també vista l’experiència del que veim cada dia, si
considera que la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració té en el present exercici la disponibilitat
pressupostària suficient per respondre al pagament de les
prestacions socials al seu departament. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la consellera d’Afers Socials
per un temps de deu minuts.

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

Vull dir que en principi sí, de totes aquelles prestacions
socials que sortien a la memòria dels pressuposts i que varen ser
aprovades en el Ple, he de respondre que en principi sí.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES.

Gràcies, Sr. President. Miri, li llegiré un comentari específic
d’un fòrum d’una noticia d’internet relacionada amb la
dependència: “La dependencia se come el presupuesto”. No li
prendré aquesta noticia, vostè recordarà aquesta noticia, ho deia
un mitjà de comunicació escrit, però el comentari d’una persona
diu: “no me creo nada de la ley de dependencia, mi madre
tiene 94 años, una pensión de 540 euros, hace un año le
concedieron el nivel 2 de dicha ley y todavía estoy esperando
que reciba algo, ni dinero, ni ayuda. Los políticos mucho
hablar delante de las televisiones, con todo lo que han robado
estoy seguro que podrían ayudar a las necesidades de estas
personas”.

Aquí es parla de moltes qüestions, de moltes, i ja li avanç el
contingut, li he dit, li he parlat del cent per cent del text perquè
vostè ja no tingués excusa de parlar-ne si no vol perquè és
l’argument recurrent que vostè parla d’aquesta qüestió, això és
l’apreciació que arriba a la gent després d’un incompliment
manifest del compromís de pagar el que es va comprometre a la
Llei de dependència i és que la gent no cobra.

Vostè va dir fa poc a un mitjà de comunicació que entre sis
i vuit mesos la gent cobraria la Llei de dependència. Miri, tot
això, tots aquests folis, tots aquests quadrets que vostè pot veure
són casos, noms de persones als quals ha tengut accés aquest
diputat personalment, que es queixen de no haver cobrat des de
fa més d’un any. Avui ho tenen pendent, persones que tenen una
necessitat imperiosa, important, que diuen que això no s’ho
creuen, i és lògic que al finals els polítics caiguem en descrèdit,
possiblement per moltes altres qüestions, ja li he dit li he llegit
el cent per cent del comentari perquè vostè ni tan sols tengui
aquesta excusa.

Però centrant-nos en la qüestió de la dependència, crec que
no és creïble parlar de la generació de més drets, aprovar noves
lleis que prometen més drets si nio tan sols complim aquells
drets a què avui hauríem de tenir accés amb plena normalitat i
que no es produeix.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres sempre hem manifestat que
en valoracions, estam d’un any cap endavant, en valoracions
feim un procés molt bo, estam per sota dels 45 dies i en canvi
amb el tema dels pagaments tenim un retard i un retard
considerable, això no ho hem negat mai, estam en sis, set mesos
a fer el PIA la qual cosa no significa que la persona rebi la
prestació econòmica i això no ho hem negat mai, Sr. Serra, hi ha
casos que tarden tal vegada un any i hi ha casos que tarden deu
mesos i hi ha casos que tarden quinze mesos i això no ho hem
negat mai. Hem dit sempre que es pagarà des de la solAlicitud.

Allò que ha de fer un polític és reconèixer que hi ha un
problema perquè quan es reconeix es cerquen solucions i
nosaltres hem cercat una solució que l’hem presentada fa
escassament uns quinze dies als mitjans de comunicació, que és
pagar la mensualitat, reconèixer el deute i que el deute es pagui
a mesura que la conselleria o el Govern tengui més
disponibilitat econòmica donada la situació de crisi i aquests
1.000 milions menys d’ingressos que tenim a la nostra
comunitat autònoma. Això facilitaria que aquest llistat de
persones a les quals vostè fa referència cobrin la nòmina
mensual i durant aquest any cobrin aquests retards, i aquesta és
la voluntat de la conselleria, però són dades que nosaltres no
hem amagat i moltes vegades vostè utilitza arguments que
clarament hem exposat des de la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

6) Pregunta RGE núm. 379/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
sobre retardament mitjà en el pagament de prestacions
socials.

Finalment, per formular la pregunta RGE núm. 379/10,
sobre retard mitjà en el pagament de prestacions socials, intervé
el diputat del Grup Parlamentari el Sr. Antoni Serra, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, el problema és
que el que vostè ens conta aquí i el que diu als mitjans de
comunicació és diferent. Li llegiré textualment el que sembla
ser que vostè o algú dels seus ha dit als mitjans de
comunicació:”desde que una familia solicitaba acogerse a la
Ley de dependencia hasta que comenzaba a recibir la ayuda
económica concedida transcurrían entre seis i ocho meses de
media -amb la prestació pagada, ho diuen vostès, no ho dic jo-
eso sí cuando la familia comenzaba a cobrar lo hacía de forma
retroactiva y recibía la cantidad acumulada”. No és veritat,
això potser succeïa, però a partir d’ara deixarà de succeir.

Miri, diversos casos, a l’atzar: Maria solAlicitud 27 de març
de 2008, pendent de cobrament; Catalina, 27 de març de 2008,
també pendent de cobrament; Francisca, 1 de gener de 2009,
pendent de cobrament; Micaela, 22 d’abril de 2008, pendent de
cobrament. José, 29 de gener de 2009, pendent de cobrament.
Bé, són persones, entre tot un llistat, de 177 casos.

Llavors no coincideixen les dades que vostès ens conten a
través dels mitjans de comunicació. Ens parlen de 22.500
valoracions, de les quals el 35% no són beneficiaris directes
d’aquesta qüestió. Si restam, a 22.500, els 7.875 que suposarien
el 35% que no són usuaris d’aquest sistema, anam als 14.625.
D’aquests 14.625 que suposadament sí que són usuaris de la
dependència, 4.000 ja estan essent atesos, i vostès diuen aquí:
“Entre el resto, unas 1.900 personas están en tramitación para
comenzar a recibir la ayuda y otras 4.000 serán las que
comenzarán a recibirla de forma inmediata”. Si suma 4.000 i
1.900 són 5.900, si les matemàtiques no em fallen. Idò no, no
coincideix amb la xifra que pareix ser real. Li parlava abans de
4.625 persones que potencialment, per tant, estan subjectes a
dependència, li restam 4.000 que són les que ja ho reben i són
10.625 les que estan pendents, si les xifres que vostès diuen no
fallen. És que el mateix article la informació no es correspon
amb la realitat que vostès mateixos expressen en tants per cent.

Per tant, vist aquest embull, expliqui’m quanta gent hi ha
pendent de rebre l’ajuda de dependència, que ho està esperant,
que ho té solAlicitat, que ho té concedit i que avui per avui
encara espera. La mitjana de temps d’entre 6 i 8 mesos vostè
mateixa s’ha contradit, i ha dit que això és respecte del PIA, fins
que s’aconsegueix el PIA. Bé, idò aquí es parla de quan s’ha
pagat. 

A mi em preocupa molt que són moltes les ocasions en què
entre el que vostès diuen als mitjans de comunicació, el que
s’esmenta aquí i el que llavors ens trobam quan parlam amb la
gent hi ha una gran diferència, Sra. Consellera, i ens preocupa
molt perquè si d’alguna cosa tenim la responsabilitat és de
respondre a aquelles persones que estan allí a fora i que de
manera desesperada esperen i desitgen que se’ls atengui com
correspon, i ens preocupa molt perquè aquesta conselleria ha
parlat en moltes ocasions de generar nous drets. No ens pareix
malament, potser ens hi trobarem i ens hi hem trobat, amb
aquesta qüestió, però si hem de generar nous drets assegurem-
nos almenys que podem pagar els que tenim, perquè si no flac
favor farem a la gent a la qual generam una expectativa que avui
no es compleix, i l’expectativa de la Llei de serveis socials,
sense entrar en aquesta qüestió que podria ser molt llarga, no
s’està complint pendent d’una cartera de serveis que ja arribarà

i que sap que ens hagués agradat que s’hagués gestionat d’una
altra manera; no hi entraré, però són promeses que al final
queden als mitjans de comunicació i no a la realitat de les
famílies que ens estan esperant.

Sra. Consellera, ha de coincidir el que es diu amb el que hi
ha, el que s’expressa en els mitjans de comunicació i el que és
viable a les famílies. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de... Perdó, li contesta la Sra.
Fina Santiago per un temps de deu minuts.

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

Gràcies. Jo el que li puc donar és el que nosaltres enviam a
la premsa. Vull dir que jo no sé si un periodista confon el PIA
i quan deim que s’ha elaborat el PIA en 6 o 8 mesos considera
que en aquell moment ja es dóna la plaça residencial, el centre
de dia o l’ajuda econòmica, és possible; jo aquest nivell de
control no el puc tenir. La nota de premsa que nosaltres
presentam a la premsa sí que la hi podem enviar perquè vostè
vegi el que nosaltres intentam explicar. No, normalment enviam
una nota de premsa i després expliques dades que efectivament
a vegades poden confondre’s els periodistes, que no són
periodistes especialitzats en serveis socials, que nosaltres a
vegades parlam en termes potser molt tècnics, deim el PIA
sense saber exactament el que pot significar o la informació que
tenguin. Vull dir que no sé exactament totes aquestes dades.

Jo record aquesta roda de premsa i les dades que nosaltres
varen donar, que vaig explicar això. Nosaltres reconeixíem que
teníem un retard important en el tema de pagament d’ajudes
econòmiques i sobretot en el tema de pagar des de la solAlicitud.
El que vostè ha comentat que diu que ara no es farà no és cert,
les persones rebran des de la data de la solAlicitud, el que passa
és que en dues fases, una serà el pagament de la mensualitat i
l’altra, efectivament, quan hi hagi disponibilitat econòmica.
Vull dir que nosaltres podríem continuar igual i per tant no
arribar a una important massa de gent, o arribar a manco
persones. Hem optat per allò segon perquè totes les persones
rebin ajuda econòmica en aquesta situació de crisi almanco amb
aquesta mensualitat. 

Li he de dir que altres comunitats autònomes, que a vostè a
vegades li sap greu que faci referència a altres comunitats
autònomes, però perquè vegi que les pràctiques polítiques són
diferents segons qui governi, altres comunitats autònomes, per
exemple Múrcia, paguen la nòmina i no paguen els retards, no
paguen els retards, i et diuen molt clarament que la família posi
la denúncia a l’administració. Si la família posa la denúncia li
pagarem i si la família no posa la denúncia no li pagarem. Això
són formes  d’interpretar la llei. Nosaltres pagam les solAlicituds
perquè feim una interpretació favorable, en aquest cas a
l’administrat, als ciutadans, però hi ha altres comunitats
autònomes, fins i tot comença a haver-hi sentències on el tema
de la solAlicitud de l’ajuda econòmica és dubtosa, pagar-la des
de la solAlicitud. Però nosaltres teníem un problema, havíem
d’arribar a molta gent, perquè en aquests moments la gent
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demana ajuda econòmica i vàrem optar per aquesta. I pensam
que és beneficiosa per a la majoria de les persones. 

Les dades que jo record, m’ha fet vostè una pregunta de
prestacions socials i no de temes de dependència en aquest
aspecte; jo record que nosaltres vàrem dir que en aquest
moment nosaltres podríem arribar a unes 8.000 persones des del
funcionament de la Llei de dependència, que entre el mes de
març i abril amb aquest nou sistema de pagament incorporaríem
unes 4.000 persones i que arribaríem a unes 12.000 persones i
que per tant, tendríem un retard d’unes 1.900 persones pendents
de totes les que es vagin acumulant a partir de la solAlicitud que
puguin fer des d’avui o des de fa 10 dies que es va fer la roda de
premsa. I que mensualment, a partir d’abril, no incorporaríem
de forma massiva 200 persones, sinó 200, 250 i per això
tendríem sempre aquestes 1.500-1.900 persones que
consideràvem que són les que tenien retard. Li ho dic sense tenir
documentació davant, de memòria, perquè crec que és la
informació que vaig voler transmetre durant aquesta roda de
premsa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No, jo ho dic per una qüestió molt
important i és que vostè va dir dia 10 de novembre de 2009 i ho
ha dit en la seva primera intervenció d’aquestes preguntes, que
ha dit que sí, que els doblers bastaven, ho ha dit. I em tem que
no basten, és la versió que nosaltres oferíem en el debat de
pressuposts. Per tant, al final és important que hi hagi la relació
idònia entre la pràctica i la realitat i el que es diu en
determinades ocasions i ens sap molt de greu que hi hagi una
divergència tan gran entre la realitat i el que es diu. Bàsicament
és això.

Per altra banda, vostè reconeix que es retarda el pagament
d’un dret que en principi vostès anunciaven i que s’ha pagat en
aquesta comunitat autònoma en molts casos i que era el retard,
pagar (...) de la solAlicitud. Pensam que això és anar enrera, no
es correspon en res amb una frase que jo no deixaré de repetir
tantes vegades com sigui necessari i que era un compromís del
president del Govern i de vostè mateixa, que deia que aquestes
persones en aquesta situació econòmica serien les darreres que
patirien les conseqüències. Això no està passant, tornam enrere
en l’aplicació del sistema, tornam enrere en el sistema de
prestacions, tornam enrere en la manera d’atendre les persones
que més ens han de menester. 

I em digui el que em digui, estic convençut d’això i així ho
expressen les persones, les 179 persones que ens han vengut a
veure a uns o altres del Partit Popular, per demanar-nos ajuda,
ajuda que li transmet amb la mateixa sinceritat que ens ho fan
a nosaltres, amb el mateix èmfasi que ho fan, perquè realment
ho necessiten i perquè realment crec que s’ha de complir aquella
paraula que vostès varen donar i que fins ara no han complit,
que les persones han de ser les darreres de ser perjudicades.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Sr. Serra, no coincidim amb vostè en les
valoracions i no podrem arribar a cap acord. Nosaltres intentam
rendibilitzar al màxim els recursos que tenim en situació de
crisi. I aquesta ha estat una fórmula de rendibilitzar al màxim
els recursos econòmics que tenim.

Vostè fa referència al tema que no pagarem els retards, i jo
li dic que sí, que pagarem els retards. I vostè ha gestionat, vostè
sap que nosaltres vàrem presentar un pressupost on posàvem
que hi hauria uns ingressos per a dependència de 14 milions
d’euros. Aquests 14 milions d’euros, nosaltres també li ho
vàrem dir i per això té aquesta informació, augmentaran en 10
milions més a partir de segurament els mesos de juny o juliol,
quan haguem exhaurit aquests 14 milions d’euros, perquè
nosaltres primer hem d’exhaurir aquests 14 milions d’euros per
poder fer una modificació de crèdit, en el sentit que
s’incorporaran 10 milions més. Vostè ho sap.

Nosaltres aquí tenim dues opcions: o esperar el mes d’agost
i retardar el pagament massiu d’aquestes 4.000 persones, o
només beneficiar 1.500 persones durant el mes d’agost. I
nosaltres hem optat per beneficiar 4.000 persones. Per tant, sí
que estam intentant utilitzar el màxim i rendibilitzar al màxim
els recursos econòmics en situació de crisi. Aquesta gent
possiblement a finals d’any cobrarà bona part d’aquest
endarreriments perquè haurem tengut els ingressos de l’Estat
complets i això ens facilitarà el pagament d’aquests
endarreriments perquè hi haurà gent que cobrarà mensualment
i el cobrament mensual el que fa és aturar el deute, deixam de
tenir deute amb les famílies i començam a pagar les
mensualitats.

És una decisió política i com tota decisió política no té cal
que sigui fantàstica al cent per cent, però hem pensat que en
aquest moment el més important era que molta gent rebés
aquesta ajuda econòmica, enfront d’un nombre reduït de
persones que rebran una quantia molt important. És una decisió
política que en aquests moments ha estat encertada i que
continuam defensant.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

No havent-hi més assumptes a tractar, tan sols ens queda
agrair la presència de la consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració i dels seus acompanyants.

S’aixeca la sessió.
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