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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Garcías substitueix Francesc
Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Compareixença RGE núm. 1813/10, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal de donar
compliment al punt 4 de la moció RGE núm. 537/10,
relativa a agilitació de subvencions a l'àmbit sociosanitari
i creació del consorci de crèdit social.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que consisteix
en la compareixença RGE núm. 1813/10, presentada pel Govern
de les Illes Balears mitjançant el qual solAlicita la
compareixença de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració per tal de donar compliment al punt 4 de la Moció
RGE núm. 537/10, relativa a l’agilitació de subvencions a
l’àmbit sociosanitari del Consorci de Crèdit Social.

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

Bones tardes, als dos. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’Hble. Sra. Josefina
Santiago, qui explica el tema objecte d’aquesta compareixença.

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

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes,
efectivament aquesta compareixença és arran d’una moció
referida a les subvencions a les entitats de caràcter sociosanitari
a la qual es demanava al Govern que comparegués davant el
Parlament per presentar propostes d’allò que la moció
considerava errors del 2010 perquè no es repetissin el 2011.

En primer lloc, els vull demanar disculpes perquè per un
tema d’una errada d’interpretació pensàvem que seria el
Parlament que ens convocaria, sembla que és una mala
interpretació per part nostra, eren nosaltres els que havíem de
solAlicitar la compareixença. Resolt aquest dubte, vàrem fer, el
més ràpid que vàrem poder, la solAlicitud de compareixença. 

Els he de dir que des de la Conselleria d’Afers Socials no
consideram que hagi estat una errada o hagi estat..., la gestió del
2010 en temes sociosanitaris, si bé sí que tenim propostes per
millorar aquesta gestió el 2011, propostes que per altra banda sí
que es recullen a la contestació a la interpelAlació que va
presentar el Sr. Serra quan demanava control al Govern en
relació amb la gestió de les subvencions sociosanitàries.

De fet, pensam que des del 2007 al que és actualment el
2010 hi ha hagut una millora en el tema de les subvencions a les
entitats sociosanitàries i en relació sobretot amb el compliment
de la legislació vigent. Vull dir, el Govern no té altre remei que
complir la legislació. Un altre tema és que aquesta legislació
sigui un instrument vàlid en aquest moment perquè les entitats
sociosanitàries que presten uns serveis, que nosaltres
reconeixem com a serveis necessaris i serveis que van dirigits
als ciutadans i a cobrir necessitats als ciutadans..., sigui la millor
fórmula o els millors instruments jurídics per poder cobrir
aquesta demanda.

Els he de dir que al 2007 efectivament no hi havia un ordre
de subvenció, es donava per via de convenis i això suposava que
no es feia publicitat ni de la publicació de l’ordre de subvenció
ni del tipus de convenis que es realitzava amb cadascuna de les
entitats. Per tant, no es complia un dels principis d’igualtat i de
publicitat que marca la Llei de subvencions.

Això conduí al Síndic de Greuges a assenyalar al Govern
que hi havia un abús en relació amb l’article 7.1 de la Llei de
subvencions que permet, efectivament, que el Govern -en aquest
cas el Govern, els consells, en tot cas l’Administració pública-
pugui fer una excepció a la Llei de subvencions que és que s’ha
de publicar, s’ha de fer una ordre pública, i hi ha d’haver uns
criteris objectius en els quals es valorin totes les solAlicituds
presentades.

L’any 2008 hi va haver una ordre de subvenció anual per un
valor aproximadament d’1 milió d’euros i va ser una ordre de
subvenció que podríem dir clàssica, amb un caràcter d’anualitat,
on les entitats tenien un termini per poder fer aquestes
solAlicituds.

L’any 2009 es va fer la mateixa ordre de subvencions, on
s’intentava ja resoldre un dels problemes que tenien les entitats,
que arribaven a 31 de desembre, havien d’esperar efectivament
la publicació de l’ordre de subvenció que podia sortir el mes de
febrer o març i mentrestant no sabien si la subvenció li seria
concedida i per tant, havien de donar el servei sense saber si li
podien donar aquesta subvenció.

Vàrem intentar esmenar això per a l’any 2009-2010 i vàrem
fer que l’anualitat no fos per a un any, sinó que fos de devuit
mesos, per tant, aquí ja hi va haver una millora. També els he de
dir que es va publicar dia 8 de l’1 del 2009, per tant, es varen fer
tots els tràmits necessaris a finals de l’any 2009 precisament
perquè les entitats tenguessin la garantia que aquesta ordre de
subvenció sortiria.

Per a l’any 2010 el que intentam en aquest moment a causa
que són devuit mesos és que es faci una pròrroga per als sis
mesos que queden de cara que al 2011 tenguem un altre
instrument que ens permeti donar sortida a les necessitats
d’aquestes entitats.
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Els he de dir, un tema que ja coneixen, que les relacions que
podem tenir des de l’Administració pública amb aquestes
entitats bàsicament són de tres tipus, un tipus és el contracte.
Per tant, el contracte ha de ser sempre un contracte de caràcter
públic, hi ha d’haver un concurs i, excepcionalment per a
determinades quantitats es pot fer un tipus de contracte negociat
de manera limitada, però la majoria d’aquestes entitats
efectivament, la quantia de les subvencions no permetria un
contracte negociat.

L’altre és la concertació, que és una via que les entitats
valoren molt positivament, però, amb la Llei de contractes
actuals que tenim a l’Estat i a la comunitat autònoma, la
concertació també s’ha de fer pública. Vull dir, no pot fer una
concertació... l’Administració directament amb cadascuna de les
ONG, perquè es consideri que per la seva trajectòria
professional, que per la seva implementació i la seva
implantació a la comunitat autònoma podrien ser criteris
objectius per donar-los una concertació directa, la Llei de
contractes no ho permet, el que demana es que es faci una
concertació que pot tenir un caràcter superior a un any, pot ser
fins i tot a quatre o cinc anys.

L’altre instrument jurídic que tenim és la Llei de
subvencions, la Llei de subvencions marca efectivament que
s’ha de fer mitjançant una ordre pública, que hi ha d’haver
criteris objectius, que les solAlicituds s’han de presentar en un
termini i a partir d’aquí és tot el procediment. 

La Llei de subvencions estableix una sèrie d’excepcions i és
aquí on presentam la proposta de millora del 2011. Una de les
excepcions que marca la mateixa llei és a l’article 7.1, apartat a)
quan diu que “les subvencions que tenguin assignació
nominativa als pressupostos dels ens públics que les
concedeixin”, això suposaria que si a la Llei de pressupostos de
la nostra comunitat autònoma assignàssim una subvenció
nominativa a les entitats que fan feina en el tema sociosanitari,
aquesta assignació ja tendria un caràcter públic i no hauria
d’estar sotmesa a una ordre de subvenció.

Això suposaria per a nosaltres fer una sèrie de tasques
prèvies i, coneixent el problema que hi havia, ja vàrem preveure
la llei d’afers socials que es va aprovar el juny de l’any passat.
A la Llei de serveis socials establim a l’article 32 l’elaboració
d’un pla estratègic. En aquest pla estratègic la llei obliga a
ordenar el conjunt de mesures, recursos i actuacions necessàries
per aconseguir els objectius de la política de serveis socials amb
un vigència de quatre anys. Aquest pla, l’ha d’aprovar el
Govern i abans de fer-ho s’ha de trametre al Parlament perquè
s’hi pronunciï. Això va ser també una consulta que vàrem
realitzar abans d’aprovar aquesta llei al Parlament que
difícilment el Parlament podia aprovar un pla de govern, però
sí es podia pronunciar a favor o en contra. Per tant, vàrem
considerar que el Parlament conegués i es pronunciés en relació
amb aquest pla estratègic.

A l’article 68 de la mateixa llei de serveis socials preveim
que es poden finançar en càrrec als pressupostos generals de la
comunitat autònoma les infraestructures privades de Serveis
Socials que estiguin previstes al Pla estratègic de Serveis
Socials de l’Administració de la comunitat autònoma i que
estiguin registrades i compleixin els requisits de la normativa
vigent. Aquests requisits als quals es refereix aquest article
bàsicament són que estiguin inscrites al Registre Central de
Serveis Socials i que hagin estat autoritzades. 

La nostra intenció amb aquesta legislació és que tant a la
construcció de nous serveis com al manteniment dels serveis
actuals que no estiguin en aquests moments concertats i que
afecten sobretot les entitats petites que donen serveis de caràcter
sociosanitari, mitjançant aquest pla estratègic, se’ls reconegui
efectivament que fan una funció social, que aquesta funció és
necessària per a la nostra comunitat autònoma i que als
pressupostos del 2011 se’ls reconegui una subvenció
nominativa. 

Un dels requisits que també reconeix la Llei de subvencions
és que tengui un caràcter objectiu. Això significa que per a un
centre de dia de salut mental que, per exemple, té el colAlectiu
de persones esquizofrèniques si consideram que una plaça de
centre de dia val trenta euros, aquests trenta euros serien iguals
per a totes les entitats que prestin aquest mateix servei. 

Això ens permetria obviar l’ordre de subvenció, a partit d’1
de gener les entitats coneixerien efectivament quina és la
subvenció que haurien de rebre i per tant, podrien començar a
fer feina amb totes les garanties, hi hauria objectivitat en el
tracte de totes les entitats perquè es podrien fer públics els
criteris pels quals se signa amb cada una de les entitats
determinada quantia i hi hauria, per altra banda, el
reconeixement, en aquest cas del Govern i ho podrien fer altres
administracions públiques mitjançant una estratègia semblant,
de la funció social que correspon o que realitzen i que
l’administració no té les condicions per poder-ho fer.

Per tant pensam que aquesta ha de ser... o no n’hem pogut
conèixer d’altra, no en coneixem d’altra, la veritat és que l’hem
cercada, una fórmula per la qual les entitats de caràcter
sociosanitari poguessin tenir les garanties de poder prestar els
serveis que en aquest moment presten.

A la vegada això ens obligaria sempre a tenir una ordre de
subvencions de caràcter més secundari amb una quantia bastant
inferior per permetre que altres entitats es poguessin presentar
i consolidar progressivament els possibles serveis que donassin.
Això seria una complementació a aquest pla estratègic. 

Pensam que amb aquesta fórmula es resol aquest problema.
És una fórmula legal, és una fórmula de caràcter públic i això
permetria a cada govern, efectivament, mitjançant els
pressupostos manifestar públicament quines són els tipus de
política que volen realitzar o quin tipus d’associacions
promocionen i de quina manera o quins tipus de prioritats
polítiques realitzen cada un dels governs. 
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Això no suposaria de cap manera un abús de
l’excepcionalitat que sí ho ha estat el tema de l’urgència per
donar a determinades entitats una subvenció un any rere l’altre.
Legalment és possible i pensam que políticament és correcte.
Les associacions, la veritat és que tenim bastant de contacte amb
tot el colAlectiu d’associacions, estan d’acord amb aquest
sistema. Vull dir, una de les preocupacions més grosses en
aquests moments de les entitats sociosanitàries és que se’ls
obligui a passar un concurs perquè cada vegada hi ha -diguem-
més entitats més potents que elles que podrien al concurs treure
el servei que fins a aquell moment donava aquella entitat.

Des de la Conselleria d’Afers Socials pensam que com a
Govern progressista hem de cercar fórmules contra aquests
tipus... que permetin que la societat civil s’organitzi no només
per exigir, no només per fer propostes sinó també per gestionar
serveis.

Per tant, aquesta és la proposta que ja hem formulat, la
interpelAlació que es va fer per part del Partit Popular, la
resposta anava en aquesta línia i és la que com a conselleria
formulam, sense... que al debat parlamentari que es pugui
produir hi hagi altres idees que puguem incorporar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar
la formulació de preguntes o observacions, per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si es
pot continuar.

Continuam, per tal de formular preguntes o observacions,
intervé per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Marián
Suárez per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, li vull agrair la informació que ens ha
donat en aquesta compareixença i vull fer unes valoracions
sobre la informació que ens ha donat. Ja ho hem dit en altres
ocasions, però crec que ho hem de repetir, val la pena sempre
que parlam d’entitats sociosanitàries fer el reconeixement degut
a les actuacions i la important funció social que aquestes entitats
duen a terme. 

Dit això, valoram positivament les diferents fórmules que ha
anat -diríem- cercant i posant el marxa la conselleria, tant pel
que fa a les fórmules transitòries que podrien ser les referides
als anys 2008 i 2009, que ha esmentat, com la que tendria un
caràcter més definitiu que seria la que s’aplicaria a partir de
l’any 2011. 

El fet de valorar-les positivament recau fonamentalment en
tres raons o en tres motius i és que els criteris que sembla que ha
seguit la conselleria i amb els quals estam d’acord és, d’una
banda el compliment estricte de la legislació, pensam que això
és fonamental; una segona és la recerca d’una major

transparència i la referència que ha fet a les crítiques de la
Sindicatura de Comptes crec que s’han de tenir molt presents,
i una tercera que és la concertació, és a dir, el fet que tant les
fórmules transitòries que s’han aplicat com la fórmula més o
menys definitiva que es pretén impulsar a partir de la Llei de
Serveis Socials han estat acceptades pels -diríem- beneficiaris
d’aquestes subvencions. 

Per tant, crec que simplement és això, és donar suport a
aquesta actuació i bé, que tengui els resultats que demanen
aquestes associacions. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds... no vol intervenir.

Per part del Grup Parlamentari Socialista intervé el Sr.
Miquel Àngel Coll per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, no exhauriré els
deu minuts. En primer lloc, vull agrair a la consellera les
explicacions que ens ha portat per afrontar el pagament de les
subvencions amb garanties, sempre tenint en compte que
s’haurà de fer un gran esforç ja que hi ha una relació directa
entre la situació de la Tresoreria pública i l’eficiència en el
pagament de qualsevol subvenció.

Vull manifestar evidentment que les entitats sociosanitàries
fan una funció social bàsica, que moltes vegades són liderades
per persones que coneixen per experiència els problemes i que
coneixen com afrontar-los i que, l’estructura sociosanitària, el
tercer sector sociosanitari, és una estructura molt diversa, molt
ampla i molt complexa. 

Per tant, a causa d’aquestes condicions evidentment hem de
celebrar que es compleixi el principi d’igualtat d’oportunitats en
base a criteris objectius. Això, segons les explicacions que ens
donava, es dóna especialment l’any 2008, que és quan es fa la
primera ordre de subvencions -com ens comentava- i es
continua el 2009. De fet, ja li vàrem manifestar que crèiem que
era una bona mesura l’anticipació al problema atorgant aquestes
subvencions per devuit mesos. En aquest sentit, donam suport
al fet que es puguin allargar sis mesos més per afrontar el 2011
amb aquestes propostes de millora que ens ha presentat.

Vull celebrar que els sistemes de subvenció es pactin amb
les mateixes entitats, amb el gruix d’entitats sociosanitàries amb
aquestes tres fórmules, tant en contracte com en concertació
com en forma de subvenció. 
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Respecte de la proposta de millora del 2011, evidentment
donam plenament suport a aquesta estructura amb subvencions
nominatives perquè a més veim que responen a un model
planificat, no?, responen a aquest model planificat que permet
la Llei de serveis socials amb aquest establiment d’aquest pla
estratègic i es reconeix la funció social de les pròpies entitats
sociosanitàries. Sabem que vostè està fent pràcticament
l’impossible per afrontar això amb garanties en la situació
actual. Per tant, reiteram que tendrà el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé el Sr. Antoni Serra, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull agrair la
compareixença de la consellera que efectivament és fruit
d’aquesta interpelAlació, de l’aprovació de la moció subsegüent
en el plenari del Parlament. Per altra banda, agraesc també els
comentaris que ha fet entorn de possibles solucions de cara que
l’àmbit sociosanitari pugui estar en les millors condicions
possibles, condicions que no han tengut l’oportunitat d’estar fins
ara. La principal problemàtica és que les entitats no han cobrat
o moltes d’elles han cobrat tard i amb moltes dificultats,
entenem la situació econòmica de la comunitat autònoma, però
precisament un dels objectius que també tenia aquesta
compareixença no només era explicar solucions normatives de
com plantejàvem el futur sinó com atacàvem també la situació
actual. Encara hi ha entitats que tenen dificultats per cobrar, que
no han cobrat, algunes d’elles més recents que han arribat als
mitjans de comunicació Xfragil i Associació de Corea
d’Huntington, dues entitats amb una important tasca que
mereixen el reconeixement que no només estiguem contents de
la seva activitat sinó també del suport per tirar endavant la seva
feina.

Precisament per això que vostè deia, vostè deia, tenim un
govern progressista, que evidentment això se sobreentén, que ha
de donar suport a les entitats, doncs també està bé practicar-ho
a part de comentar-ho i d’estar molt orgullosos que això hagi de
ser així. A vegades se sobreentenen coses que després no
desdiuen que en governs no progressistes les entitats al final
cobraven, i per cert d’una manera bastant estable i amb un
sistema que si bé estava por el borde de dentro de la ley, com
podien ser els convenis amb les entitats que en absolut no era un
sistema ilAlegal era un sistema que efectivament aprofitava una
clàusula possible que era la urgència, la urgència precisament
perquè cobressin perquè hi havia nòmines de persones que
depenen i depenien en aquell moment del suport econòmic per
part de la comunitat autònoma.

Quant a les quanties que es concedien en aquell moment
doncs tenien a veure amb la mitjana que havien rebut els darrers
anys en concurrència pública i per altra banda no quedava
desemparada cap entitat. Jo sé que vostès tenen dificultats per
mirar el Govern globalment i que el sistema de quotes d’aquest
govern no permet a vegades mirar altres conselleries, però si té
l’oportunitat precisament de mirar la Conselleria de Salut i

també la vicepresidència del Govern de les Illes Balears i la
seva direcció general de Relacions Institucionals de l’anterior
legislatura observarà diverses convocatòries de subvencions que
efectivament estaven obertes i arribaven a tothom.

Per tant, li agrairia que quan fes comentaris d’aquestes
característiques on suposadament no s’ha preservat la
concurrència pública de totes i cadascuna de les entitats observi
també un detall important i és que dins tot el marc de totes les
subvencions que es concedien en aquella legislatura precisament
totes hi tenien accés d’una manera o una altra, per cert, amb un
altre element que vostè no ha esmentat que és una coordinació
estreta, no només amb la Conselleria de Salut, posat que són
entitats de l’àmbit sociosanitari, sinó també amb els consells
insulars, i puc donar fe d’aquesta qüestió perquè precisament jo
era responsable del Consell Insular de Mallorca, i hi havia una
coordinació absoluta amb els tipus de convocatòries que havíem
de treure, els objectius que havien de sortir i la no
complementarietat. És a dir, qui es presentava a una
convocatòria no necessàriament s’havia de poder presentar a
una altra sempre i quan enteníem que havíem d’intentar arribar
al màxim tant per cent de suport per fer possible l’activitat que
portaven a terme; per cert, activitat que generalment substituïa
o substitueix l’acció de l’administració pública en diversos
àmbits, és a dir, que són qüestions que si no fessin les entitats
recaurien, com és lògic, en el terrat de l’activitat que hauria de
portar a terme o ha de portar a terme l’administració pública.

Per tant, nosaltres continuam notam a faltar dues qüestions,
la primera és la coordinació de l’àmbit sociosanitari, no
l’acabam de veure, és a dir, ens agradaria pensar que aquestes
solucions que ens semblen bé, ens semblen adients, entre
d’altres coses les compartim perquè vàrem compartir molt de la
Llei de serveis socials que es va publicar i l’article precisament
que esmenta, el 7.1, va ser d’especial debat i d’especial interès
per part del qui els parla i del Grup Popular. Per tant, estam
d’acord amb les mesures, però trobam a faltar aquesta voluntat
de veure l’àmbit sociosanitari de manera conjunta amb la
Conselleria de Salut. Això no ho acabam de veure, si ens
equivocam li agrairíem que vostè ens rectificàs com sigui
necessari en la seva intervenció.

Per altra banda, efectivament s’han fet accions com allò de
l’any i mig de les subvencions, però és que la dificultat ha estat
precisament amb el cobrament. Li agrairíem molt, moltíssim, si
ens pot ampliar més informació sobre entitats que encara tenen
pendent de rebre subvencions a l’àmbit sociosanitari, quan
incloem sociosanitari evidentment no només parlam de la
Conselleria de Salut, entenem que vostè ve en representació del
Govern, i també a ser possible tot allò que faci referència a com
se solucionaran aquelles circumstàncies, quins sistemes de
pagament es podran establir, conscients que hi ha dificultats
econòmiques en el Govern, som conscients, però no és tan la
circumstància d’exigir-li que ho faci demà sinó en la
circumstància de demanar-li quin marc possible d’actuació hi ha
en aquest sentit. És a dir, com es fa comptes solucionar la
circumstància aquesta i és que hi ha gent que té subvencions
concedides i que finalment no les han cobrades i això posa en
greu dificultat la seva actuació.
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Hi ha professionals que en aquests moments no cobren
perquè el Govern no ha pagat i això és greu i és difícil i sobretot
aquells que ho pateixen doncs ho viuen amb molta intensitat,
amb molta dificultat i amb molta preocupació sense cap dubte,
preocupació que evidentment és compartida pel Grup Popular
i estic convençut que també per vostè i per tots els que estam en
aquesta sala, evidentment.

Per tant, li agrairíem si fos tan amable d’ampliar aquestes
informacions i amb el benentès que si alguna cosa té positiva
precisament el dia d’avui, entre d’altres coses, i alguna cosa va
tenir positiva aquella interpelAlació i aquella moció és que avui
ens trobam aquí parlant dels problemes de les entitats que crec
que és una de les principals activitats, principals preocupacions
que hauria de centrar l’activitat d’aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. La consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració pot contestar per un temps màxim de
deu minuts.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies a tots els parlamentari i les
parlamentàries que han intervengut. Efectivament, a la Sra.
Suárez i al Sr. Coll donar-los les gràcies i també al Sr. Serra
perquè la fórmula presentada sembla que sigui una fórmula de
moment pot ser un instrument que sigui vàlid per resoldre
aquest conflicte. 

Sra. Suárez, efectivament un govern ha de complir la
legislació, vull dir, segurament allò que ens agradaria és botar-
nos la Llei de subvencions perquè és una llei molt enutjosa,
molt complicada per a les entitats i a més a una entitat se li
demana el mateix si té una subvenció de mil euros o de disset
milions d’euros, i és complicadíssima i a més és una llei que
està pensada per a grans ..., per exemple, per a ajuntaments,
però no per a entitats petites i sobretot no està pensada per a
entitats petites que donen serveis diaris; vull dir, potser que per
fer el cinema de muntanya durant un any estigui bé perquè si es
fa o no es fa o si es paga o no es paga és correcte, però no per
donar aquests tipus de servei, però el Govern ho ha de fer, ha de
complir la legislació vigent. 

De totes formes, hi ha una feina jo crec que important a
nivell legislatiu d’intentar modificar aquesta legislació, vull dir,
no pot ser que sigui, que es demanin els mateixos requisits a un
ajuntament, com pot ser l’Ajuntament de Palma, que a una
entitat que són voluntaris, que són vint persones i que tenen
contractats dos treballadors per donar un servei i se li demana
el mateix. A mi com a persona que crec amb la participació
ciutadana em preocupa que estam professionalitzant
excessivament el voluntarisme a través d’aquesta llei de
subvencions, i s’està fent, estam fent que una part d’aquesta
subvenció se’n vagi a pagar el gestor per poder aconseguir
subvencions, subvencions del Govern, subvencions de
l’ajuntament, ... Crec que com a legisladors ens hauríem de
repensar aquestes coses.

Sr. Coll, efectivament això respon a una planificació, jo crec
que les lleis han de resoldre problemes i quan vàrem començar
a pensar amb la Llei de serveis socials a finals de 2007 un dels
problemes que volíem resoldre amb aquesta llei precisament era
aquest, per això aquest pla estratègic i aquesta possibilitat de
subvencions nominatives perquè efectivament per molt que
vulguem que l’administració pugui arribar a donar suport i
cobertura a totes les necessitats de la població en temes de
serveis socials sabem que això és molt inviable i que, per tant,
necessitam de les entitats i de les empreses, i el
desenvolupament de la llei permetrà, si es desenvolupa tal com
la propi llei marca, que això cada vegada estigui més resolt,
aquesta resolució dels problemes.

Sr. Serra, efectivament l’any 2009 vàrem tenir un problema
greu de liquiditat el Govern i per això no es va pagar a les
entitats com haguéssim volgut tots. A mi em consta que ja s’ha
pagat tot l’any 2009, que en aquest moment les entitats han
presentat la justificació del 2009 i ara és quan començaran a
cobrar el primer semestre de 2010. Però clar, nosaltres no
podem pagar el 2009 fins que no hagin justificat, vull dir,
perdoni, no podem pagar el 2010 fins que no hagin justificat el
2009 i això ho posa la Llei de subvencions i això és una llei
aprovada en el Parlament estatal i una llei aprovada aquí. És que
no facilitam ni a les entitats ni als funcionaris que això es pugui
produir d’una forma eficient, feim una administració molt
garantista, però molt poc eficient i molt poc eficaç, jo sempre
dic que pens que ens hem de replantejar molts de temes
administratius.

Què passa? Doncs que hi ha entitats que efectivament tenen
professionals que poden resoldre molt millor el tema de la
justificació i poden cobrar abans, i això respon normalment a
entitats grans mentre que les entitats petites com la del tema
d’Huntington tenen problemes. El tema d’Huntington, que vostè
ha anomenat, en aquest moment no cobren perquè varen
renunciar a la subvenció i ara la volen tornar a solAlicitar i ara
tenim un problema; en aquest cas era una quantia molt petita i
s’ha fet una excepcionalitat perquè no hi haurà publicació
d’ordre. La voluntat del Govern és resoldre petites coses sense
abusar d’aquest articulat, però per exemple a Huntington no li
compensava la quantia que li corresponia per la feina que li duia
la gestió de la subvenció, i ens trobam amb aquests problemes.

No estic d’acord amb vostè en la valoració que fa de la
gestió anterior, vull dir, vostès, vostè en concret no, però el
Partit Popular va abusar de l’article 101, va fer un abús massiu
perquè es donava a la mateixa entitat durant quatre anys la
mateixa quantia pel mateix objecte i durant quatre anys, aquí no
hi ha ni excepcionalitat ni hi ha urgència. No, el que no podem
fer és una llei per després no complir-la o abusar dels articles
d’excepcionalitat, perquè si vostès varen detectar aquest
problema almanco nosaltres l’hem afrontat, hem donat la cara
i hem intentat resoldre’l a través d’una llei. Vostès varen tenir
quatre anys i en lloc d’intentar cercar una solució legislativa i
administrativa vostès es varen, no, vostès varen abusar d’un
article i encara n’haguessin continuat abusant.
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Vostès varen pagar perquè en principi no tenien una crisi
econòmica com la d’aquest moment, però vostès es varen botar
la publicitat, la transparència i la concurrència, i això no ho dic
jo ho diu el Síndic de Comptes. No hi va haver publicitat, no hi
va haver transparència i no hi va haver concurrència. Clar,
vostès es varen botar la filosofia i l’article 6 de la llei, l’article
6 de la llei diu que hi ha d’haver aquests tres principis i l’article
7 diu “excepcionalment”, efectivament, si a una entitat se li cau
el sostre no haurem d’esperar un any a fer una ordre de
subvenció, en aquesta entitat se li donarà per urgència i per
excepcionalitat una subvenció perquè repari el sostre, però no
es pot fer això d’una forma tan abusiva com es va fer. Per tant,
no hi va haver transparència, no hi va haver publicitat i no hi va
haver concurrència. Si la solució seva és continuar així nosaltres
no hi estam d’acord i per això nosaltres hem cercat un
instrument legal que permeti a qualsevol govern utilitzar-ho i
efectivament que serà públic a través de la llei de pressuposts a
quins tipus d’entitats donam suport cada un dels governs i quins
tipus de prioritats establim.

No varen fer tampoc un sentit d’objectivitat i de
concurrència, per exemple, i això vostè ho sap i ho tenim
demostrat, a entitats que no tenien tradició en la nostra
comunitat autònoma els varen donar 242.000 euros per donar
xerrades a colAlegis i a instituts o a escoles i a instituts; i a
entitats que feia deu anys que feien feina en el mateix serveis,
que donaven un servei directe per exemple a gent relacionada
amb la salut mental els en  varen donar 50.000. De fet, aquesta
entitat que va rebre 242.000 no es va presentar a l’hora de
subvenció perquè no podia justificar de cap manera el caràcter
sociosanitari. Per tant, no hi va haver objectivitat. Efectivament,
aquest tipus de pràctiques són de molta dubtosa legalitat i en tot
cas aquest govern s’estima més resoldre un problema que abusar
d’aquests tipus de pràctiques.

La coordinació amb l’àmbit sociosanitari s’intenta i ho
estam fent i ho feim de petites àrees, si la seva coordinació entre
Sanitat i Serveis Socials és que Presidència faci els convenis,
permeti’m que li digui que això no és cap tipus de coordinació,
que és el que vostès resolien. Vull dir, la Conselleria de
Vicepresidència donava sense cap tipus d’informe de caràcter
tècnic subvencions a entitats de caràcter sociosanitari. Si això és
la coordinació sociosanitari que defensa el Govern, que
Vicepresidència doni a entitats de caràcter sociosanitari les
subvencions,  nosaltres tampoc, com comprendrà, no hi estam
d’acord. Des d’aquest govern s’ha començat a fer coses, es fa un
decret, prest es publicarà, en aquest moment està en el Consell
Consultiu, un decret d’atenció primerenca, s’ha fet un pla
d’atenció primerenca, s’ha treballat tot el tema de dependència
de forma conjunta, vull dir, procuram fer mesures que ens
permetin consolidar serveis i resoldre problemes, no pretenem
en una legislatura resoldre-ho tot. 

Hi ha un problema que jo crec que també en aquesta
legislatura ens quedarà mancat tot i que tenim propostes a curt
termini que és el tema de salut mental, que és el que correspon
a sanitat i que és el que correspon al tema social i confiam que
en aquesta legislatura puguem avançar. També s’ha avançat en
temes sociosanitaris, en temes dirigits a tots els temes de
l’escolaritat infantil, hem creat les unitat d’atenció a menors en
situació de risc, amb problemes de salut mental que funciona
positivament. Per tant, sí s’han fet una sèrie de coses. 

I amb relació al cobrament d’aquest any dir-los que nosaltres
farem tot el possible perquè efectivament totes aquestes entitats
quan hagin justificat, el mes de juny puguin tenir tots els
avanços dels cobraments possibles i després podran cobrar a
final d’any a través d’aquesta pròrroga. 

Poca cosa més, no sé si després tenen més preguntes a fer,
si les puc aclarir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Suárez, vol
intervenir? No vol. Sr. Coll? Tampoc no vol intervenir. Sr.
Serra, pot intervenir per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No pretenc entrar en una discussió
ara de si un ho feia bé i l’altre malament, al final hi ha una
constatació de la realitat i és que efectivament les entitats
cobraven, cobraven per cert bastant millor que ara, es cobrien
les seves necessitats i per cert, també estava consensuat amb les
mateixes entitats i hi havia una cosa que es deia Comissió
Sociosanitària que per cert brilla per la seva absència a l’actual
legislatura. Ja està, i la coordinació es feia on corresponia que
era a la Comissió Sociosanitària on es presentaven tots i cada un
dels convenis, s’aprovaven conjuntament, sí, i tant que sí!, entre
totes les conselleries on estaven presents els consells insulars,
la Conselleria d’Hisenda, la Conselleria de Treball, la
Conselleria de Salut, la Conselleria d’Afers Socials, bé,
Presidència que en aquells moments duia Serveis Socials,
Vicepresidència que era la que liderava la comissió i
possiblement alguna conselleria més que ara no se’m passa pel
cap, a part dels consells insulars com li deia. Això era així
perquè jo en vaig ser testimoni, vaig ser present a totes i cada
una de les reunions, per tant, no em pot dir que no perquè jo hi
era present. 

Quant a l’arbitrarietat, miri, hi ha un exemple, el servei
d’assistència psicològica a les víctimes de gènere es va portar a
terme durant vuit anys per una entitat i actualment vostès varen
decidir comptar amb una altra, amb una altra empresa i
adjudicar-ho a una altra organització. Bé, vostès han exercit el
seu nivell de llibertat en aquest sentit i no vull entrar més que
per posar un simple exemple que potser trobaríem altres si
entràssim amb més detall, amb més detall que evidentment
coneixerem a mesura que preguntem sobre aquesta qüestió i
altres.
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Com a resum em quedaria amb diverses idees, la primera, la
necessitat que es portés a terme aquesta comissió, crec que és
positiu que parlem de les problemàtiques que atenyen les
entitats; segona, la necessitat de reconèixer la tasca de les
entitats no només dient que ho fan molt bé, que són fantàstiques
i meravelloses sinó que hi hagi accions efectives per donar-los
suport i perquè la seva acció es pugui portar a terme amb
normalitat, i amb normalitat vol dir que, com a mínim, els
empleats que tenen que la porten a terme, que substitueixen la
tasca de l’administració cobrin cada mes, és un mal vici que
tenim les persones que treballem; i per últim, un compromís, la
solAlicitud d’un compromís del Govern d’atendre aquesta
qüestió al llarg de 2010, amb la màxima serietat, amb la màxima
voluntat de prioritzar recursos cap a aquestes qüestions perquè
també això arriba a aquelles persones que ho passen pitjor a la
nostra comunitat autònoma i que possiblement no tenen cap
altra sortida per cercar solucions i per cercar la manera de treure
el cap, especialment en aquestes circumstàncies en què vivim
actualment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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. Bé, Sr. Serra, jo tampoc no tenc ganes
de discutir sobre qui ho feia millor o qui ho feia pitjor, és vostè
el que ha comparat i ha manifestat que es feia millor que abans.
A la meva primera exposició he explicat tota una sèrie de dades.

En relació amb l’entitat que vostè ha comentat, les víctimes
del delicte,  nosaltres vàrem complir la legislació vigent que era
fer un concurs públic. I efectivament, aquí ens vàrem trobar
amb un dels problemes que hem de poder evitar quan presentam
la nostra proposta de pla estratègic, efectivament, una entitat
molt arrelada a la nostra comunitat autònoma que feia molt de
temps que feia aquest programa, es presenta al concurs i el perd
davant una empresa privada, amb finalitat lucrativa. I això és
una cosa que no ens va agradar, però vàrem complir la
legislació vigent. Per tant, nosaltres som absolutament
conscients que no podem enfrontar les entitats civils enfront les
entitats mercantils per a petits serveis, perquè això no és un
macroservei, no és una residència de 120 persones, és un petit
servei. Però no el podíem assignar a dit ni podíem ampliar el
contracte que teníem. I insistim, el Govern ha de complir la
legislació, en cas contrari per què tenim la divisió en tres
poders?, o canviam els principis de la democràcia, clar. Vostès
això no sé si ho tenien clar, nosaltres sí que ho tenim clar, no sé
si ho tenen tan clar des del moment que reclamen tanta
excepcionalitat a la llei.

Coincidim en la voluntat, efectivament, però nosaltres, lluny
del que varen fer vostès, abusar d’un article, hem cercat una
solució i aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres.
Nosaltres cercam solucions i vostès es conformen amb el que hi
ha. Per això nosaltres som progressistes i vostès conservadors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aquesta presidència
agraeix la presència de la Sra. Consellera i dels seus
acompanyants.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies, senyores i senyors
diputats.
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