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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Benvinguts un any
més a aquest període de sessions, a la Comissió d’Assumptes
Socials. Començam i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions. No.

Compareixença RGE núm. 3009/10, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal de donar
compliment al punt 2 de la moció RGE núm. 2148/10,
aprovada dia 25 de maig proppassat, relativa al Pla de
pagament  de prestacions de dependència i estudi de
suficiència econòmica per a accions futures.

Idò passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en la Compareixença RGE núm. 3009/10 presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual solAliciten la
compareixença de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, per tal de complir el punt número 2 de la Moció
RGE núm. 2148/10, aprovada dia 25 de maig proppassat,
relativa al Pla de pagament de prestacions de dependència i
estudi de suficiència econòmica per a accions futures.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, acompanyada
del Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de Secretària i el Sr. Joan
Manel Rosa, director general d’Atenció a la Dependència.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral del tema objecte de la compareixença sense limitació de
temps.

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

Gràcies, President. Bones tardes a tots i a totes. I
efectivament, en compliment d’aquesta interpelAlació i moció
que es va fer en el mes de maig en el Parlament, informar dels
plans que té el Govern en relació amb e pagament de les ajudes
econòmiques relacionades en temes de dependència i com
queda constància a la interpelAlació i a la moció, són de caràcter
subjectiu.

Dir-los en primer lloc que vàrem ser la tercera comunitat
autònoma que vàrem pagar per primera vegada les ajudes
autonòmiques des que la Llei de dependència va entrar en vigor.
Això gràcies al Programa Ca Vostra, que va ser un programa
que es va posar en funcionament durant el pacte de progrés i
que ens va facilitar arribar de forma molt ràpida a les famílies
que havien fet la solAlicitud de dependència i que a la vegada
tenien aquest programa Ca Vostra. El novembre del 2007 es va
pagar per primera vegada a la nostra comunitat autònoma les
ajudes de dependència.

Dir-los també que el mes de juliol quan va entrar aquest
govern, no hi havia cap depenent declarat, hi havia un sol
valorador i no hi havia cap òrgan de valoració, com obliga la
Llei de dependència. L’òrgan de valoració es va crear per
resolució el mes de setembre del 2007 i el novembre,
efectivament, ja pagàvem aquesta primera nòmina d’ajuda
econòmica. Per tant, en data d’avui allò que els podem dir és
que en tres anys o en tres anys i mig hem passat de zero famílies

que cobraven ajuda econòmica, a data d’avui ho cobren o ho
han cobrat, perquè també hi ha defuncions, 6.700 famílies a la
nostra comunitat autònoma.

Un dels temes que va sortir a la moció i a la interpelAlació va
ser el tema dels endarreriments, que no es pagaven els
endarreriments. Nosaltres vàrem explicar que això no era una
decisió que ocultàssim, ben al contrari, vàrem convocar una
roda de premsa i vàrem explicar a les associacions afectades i
també a través d’una resolució s’explica a cada una de les
famílies que vàrem optar per aquesta via de retardar el
pagament dels endarreriments perquè confiàvem que podíem
incorporar de forma molt important famílies que cobrassin la
nòmina per primera vegada. A més a més, davant d’una situació
de crisi econòmica i allà on moltes famílies tenen manca
d’ingressos. 

Aquesta decisió, sempre ho hem reconegut, va ser una
decisió delicada, era una decisió que només es podia explicar
argumentant una situació de crisi econòmica, ha fet que
efectivament més de 3.400 famílies en poc més de nou mesos
s’incorporassin a la nòmina. Ara en aquest moment tenim 6.700
famílies i el mes de gener en teníem 3.556, perquè fins el mes
de gener del 2010 el que es feia era pagar els endarreriments i
a la vegada incorporar-ne més a nòmina. Tenim com a govern
un pressupost limitat en aquest sentit i se va prendre aquesta
decisió.

Efectivament a la darrera nòmina, a la nòmina del mes de
setembre en aquest moment hi ha una nòmina consolidada de
2.237.000 euros i uns endarreriments de 362.000 euros. Això
també ho vull comentar perquè no és que el Govern hagi deixat
de pagar endarreriments, a mesura que les possibilitats
econòmiques del Govern ho possibiliten, cada mes es paguen
endarreriments. Vull dir que les famílies cada mes cobren
endarreriments, el que passa és que prioritzam no pagar tant
d’endarreriments i incorporar més famílies a aquesta nòmina.

L’objectiu bàsic d’aquesta compareixença era explicar les
possibilitats de manteniment d’aquests ingressos de famílies.
Això dependrà efectivament del pressupost del 2011, però
nosaltres tenim tota una sèrie de previsions que pensam que
garantirem el ritme que actualment ha duit el Govern,
incorporant-hi famílies al ritme que s’ha fet durant aquesta
legislatura.

Hi ha dos aspectes diferenciats. Un seria les famílies que
tenen dret a endarreriment perquè la seva solAlicitud és anterior
a juliol de 2010 i les famílies que no tenen dret a endarreriment
perquè complint el decret de l’Estat, a partir de juliol del 2010
hi ha famílies que no tendran dret a l’endarreriment des de la
data de la solAlicitud. El que estableix el decret és que aquestes
famílies hauran de tenir resolt el programa d’atenció individual
en sis mesos. Per tant, del primer grup aquelles famílies que
tenen dret a endarreriment i que ho cobraran de forma ajornada,
nosaltres tenim la previsió d’una incorporació mensual entre
200 i 250 famílies. I després, complir el decret que estableix que
totes aquelles que hagin fet la solAlicitud a partir de juny del
2010, incorporar-los als sis mesos, a mesura que vagin complint
aquest termini, i això poden ser entre 200 i 400 famílies, segons
les solAlicituds ingressades sis mesos abans i segons si la família
que ha generat aquesta solAlicitud vol ajuda econòmica, vol
residència o vol centre de dia.
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Per altra banda també hi haurà el compromís del Govern,
com no pot ser d’altra manera, que totes aquelles persones que
tenen pendent cobrar endarreriments, perquè no som l’única
comunitat autònoma que té pendent cobrar endarreriments, totes
les comunitats autònomes independentment de quin sigui el seu
govern tenen aquests deutes pendents, el mateix decret de juny
de 2010 estableix que en cinc anys s’ha de fer aquest pagament.
Per tant, el compromís del Govern, perquè ha de complir aquest
decret, és que en cinc anys haurà de fer el deute d’aquests
endarreriments i això suposa que les famílies que han de rebre
aquest endarreriment rebran un 20% cada any. Es retarden cinc
anys.

Després també he d’informar-los que hem optat per aquest
sistema d’incorporar de forma molt important, jo crec que quasi
en massa totes aquestes famílies, les nòmines són molt elevades,
i això ens permet uns ingressos superiors als previstos per part
de l’Estat. Això farà efectivament, que el mes de novembre
estiguem en condicions de lliurar 5 milions d’euros per pagar
els endarreriments, perquè tenir una nòmina elevada ens
garanteix, com es demostra ara, ingressos de l’Estat per damunt
del que teníem previst. Això farà que el mes de desembre, com
a mínim, hi hagi un lliurament d’endarreriments de 5 milions
d’euros. 

Totes aquestes accions permetran que l’any 2011 es
garanteixi una nòmina consolidada fora endarreriments de 3
milions d’euros cada mes. Això permetrà que més de 7.900
famílies puguin rebre aquesta ajuda econòmica.

Per altra part, per primera vegada des de l’any 2009 els
pressuposts de dependència són ampliables, i efectivament si hi
ha una millora en els ingressos a la comunitat autònoma,
tendran prioritat els sectors que tenen pressupost ampliable, com
són educació, sanitat i ara el tema de dependència. 

Per acabar, vull explicar-los i després em posaré a disposició
de les preguntes que vostès em vulguin formular, que un dels
temes que era motiu de preocupació a la moció i a la
interpelAlació per part de diversos grups parlamentaris, eren
situacions de vulnerabilitat o situacions d’emergència que es
poguessin generar en el si de famílies que estiguessin pendents
d’aquests ingressos per motiu de la crisi econòmica que es
pateix. En aquest sentit nosaltres tenim una doble dificultat. Una
és que la Llei de dependència es regeixi pel procediment
administratiu, vull dir que qui marca la prioritat és la solAlicitud,
no podem prioritzar altres solAlicituds que siguin els terminis
d’entrada. I per altra banda no tenim dades famílies que ens
permetin fer una comparació de quines famílies estan en
situació de vulnerabilitat o situació d’emergència, perquè les
úniques dades que tenim són les dades de la persona que fa la
solAlicitud. Ens podem trobar casos en què per exemple una
persona cobri una pensió molt baixa, una pensió no contributiva,
però no tenim dades de la seva família, tal vegada aquesta
família tengui ingressos suficients per cobrir les necessitats o tal
vegada no. El que hem fet perquè pensam que són serveis
socials i tampoc no podem ser molt estrictes en el tema del
procediment administratiu quan hi ha una situació d’emergència
o una situació de vulnerabilitat, és crear o especialitzar un equip
de treballadors socials que tenim a la Direcció General de
Dependència, per valorar cada situació i això ens ho ha facilitat
el fet que 47 treballadors socials se desplacessin a atenció
primària. 

Efectivament quan hi ha treballadors d’atenció primària que
coneix la família, que ens pot passar un informe que hi ha una
situació de necessitat i que els ingressos de l’ajuda econòmica
dependència ajudarien a palAliar aquesta situació, es millora el
tema d’aquestes famílies. És l’única via que tenim per fer-ho, a
través de cada cas individual, no ho podem fer per estadístiques
perquè no tenim dades de la família, només tenim dades de la
persona, tenim el procediment administratiu, que si no és a
través del treball individual dels serveis socials, difícilment
podem justificar una acceleració o que un ciutadà passi per
davant d’un altre.

Jo crec que aquest govern ha fet un esforç molt considerable
en temes de dependència, tenim totes les dades objectives, i
totes les dades estadístiques així ho demostren. En el pressupost
inicial de 2007 hi havia 18 milions, en el pressupost de 2009
n’hi havia 77 milions, i això suposa un increment d’un 424%.
Podem dir tots, i jo som la primera, que ho podríem incrementar
en 20 milions o 30 milions més, segurament seríem molt més
ràpids i donaríem un servei de molta més qualitat; però el que
s’ha de valorar -pens- d’un govern són els recursos que té, a qui
van dirigits i per què els disposa. Jo crec que aquest govern ha
demostrat clarament que l’atenció a la dependència és una de les
prioritats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups puguin preparar la formulació de preguntes. Deman als
portaveus si podem continuar? Continuam. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Suárez -no la
veig massa bé-, té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Faré una intervenció breu, però crec
que necessària. En primer lloc, vull agrair la presència de la
consellera i de les persones que l’acompanyen i també per les
explicacions que ens ha donat. Bé, efectivament aquesta
explicació és donar compliment a un compromís d’una moció,
però jo crec que també s’ha de dir que és d’agrair que es faci
dins un termini i que es faci, a més, d’una manera detallada,
com ha fet la consellera. 
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Jo crec que aquesta compareixença és una suma, una passa
més en una cosa que ha dit la consellera i que nosaltres hi
coincidim i és que efectivament, el Govern ha demostrat un
compromís clar i unes prioritats clares pel que fa a les polítiques
socials, en aquest cas pel que fa al compliment de la Llei de
dependència. I fent un poc de mirada enrera, efectivament ho ha
fet quan estàvem en una situació econòmica que encara no era
complicada, com va ser el començament d’aquesta legislatura,
però s’ha mantingut i s’ha intensificat en un moment de crisi
econòmica, crec que això s’ha de destacar i, a més, nosaltres
apostarem en el pressupost d’enguany perquè això també pugui
ser així.

Una segona idea de l’explicació que ens dóna la consellera,
ens sembla que, com és habitual d’altra banda, el full de ruta
que té marcat la conselleria és clar. És a dir, és un full de ruta
clar, hi ha un problema i s’intenta solucionar aquest problema.
Jo estic d’acord amb la consellera que tant de bo el pressupost
amb què es pogués comptar fos molt més elevat, però això és
una reflexió que feim quan parlam de política social, quan
parlam de Llei de dependència, però també quan parlam
d’educació o de sanitat, per destacar els tres pilars bàsics de la
política social.

Després una tercera observació que faig un poc en alt i que
m’agradaria que fos recollida per la resta de grups i en aquest
cas per l’oposició, és sobre el compromís d’aprovar el
pressupost d’enguany, nosaltres el tenim, el tenim clar. Volem
que hi hagi un pressupost i que es pugui continuar intensificant
aquesta política en relació amb la Llei de dependència, però és
clar que aquest pressupost podrà sortir si hi ha un exercici de
responsabilitat per part de tots els grups parlamentaris. Ho dic
perquè segurament sentirem, ho hem sentit moltes vegades, de
la necessitat d’incrementar el pressupost en aquesta matèria, de
fer crítiques moltes vegades jo crec que sense fonament i
segurament enguany haurem d’assistir a un necessari exercici de
responsabilitat. Jo crec que la conselleria el té, el Govern en el
seu conjunt també i els grups parlamentaris que donam suport
al Govern també. Esperem que això sigui compartit per tota la
cambra.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. I gràcies, Sra. Consellera, per
comparèixer una vegada més per explicar aquesta qüestió. Seré
breu i no diré res que no haguem dit altres vegades al respecte.

Primer crec que ens hem de fixar amb el que seria la situació
ideal i quina seria la situació ideal?, que cada família després
d’haver-ho solAlicitat, es valori immediatament el seu cas i que
immediatament passi a cobrar la prestació econòmica o el
servei. Clar, però l’exigència sempre pot ser més, sempre pot ser
més per part dels grups que donam suport a l’acció de Govern
o pot ser més per part dels membres de l’oposició, evidentment.
L’exigència sempre pot ser més.

Ara bé, jo crec que les dades que vostè ha donat són molt
aclaridores. L’any 2007 quan ja estava en aplicació la Llei de
dependència no hi havia cap valoració feta i ara en aquest
moment hi ha 6.700 famílies que han cobrat ja la prestació. Si
som la tercera comunitat a pagar les ajudes econòmiques a les
famílies que ho han solAlicitat deu ser que no ho estam fent tant
malament. Som la tercera de desset, tres de desset, això vol dir
que només n’hi ha dues que ho fan millor que nosaltres. Per
tant, aquestes són xifres que ens han de convidar a reflexionar
respecte de la gestió del Govern en aquest sentit. Jo crec que
s’ha de valorar l’esforç de l’aplicació que fa el Govern, amb
totes les dificultats que tenim. Hi ha situacions que retarden
precisament el pagament d’aquestes prestacions. Hi ha
situacions que poden ser pràctiques o tècniques i unes altres
situacions que poden ser referents als recursos, em referesc al
30% de descens d’ingressos i em referesc també a qüestions
burocràtiques, de tramitació administrativa i evidentment al
control a què s’ha de sotmetre tot aquest procés.

Poques coses més. Celebram que ens presenti un sistema
estructurat respecte del cobrament dels endarreriments. I una
altra vegada manifestar la importància de comptar amb equips
especialitzats i consolidats, em referesc per exemple al cas dels
47 treballadors socials destinats a valorar cada cas.

Res més. Moltes gràcies i com sempre encoratjar-la en la
seva tasca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vull donar-li la
benvinguda igualment que a l’equip que l’acompanya i agrair la
seva assistència per passar comptes d’aquesta qüestió
efectivament aprovada en el plenari. Tant de bo aquest exemple
s’estengui també entre els seus companys de Govern que
desgraciadament no és tan habitual entre altres consellers que
tenen la mateixa obligació i no compareixen davant aquest
parlament quan toca i com toca i ens han passat amb cançons en
moltes ocasions anunciant-nos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, s’ha de cenyir al contingut estricte de la
compareixença que és motiu de qui avui compareix, la Sra.
Santiago.

Gràcies.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, amb tots els respectes li agraesc la seva
aportació, però em referia precisament a la compareixença, i res
més evident que la consellera és aquí i per desgràcia altres
consellers no han fet el mateix quan els tocava i com els tocava.
Feia referència -com dic- a una cosa exclusivament evident, que
la consellera hi és, a més que li faig un agraïment, Sr. President,
però bé ..., en tot cas és acceptada la seva puntualització.

Respecte del que he comentat, Sr. Consellera, jo la
convidaria a llegir específicament la resolució, va ser publicada
el 4 de juny de 2010. El punt número 2 parlava específicament
de la presentació d’un pla de disponibilitat pressupostària per
atendre les prestacions socials que generen drets subjectius als
ciutadans de les Illes Balears, i no només hi ha les de
dependència hi ha altres que generen drets subjectius, com la
Llei de serveis socials, entre d’altres, genera drets subjectius
que pensàvem que teníem l’oportunitat de veure si existia
qualque tipus de planificació, vostè va anunciar en la seva època
que generaven drets subjectius: roba, aliments, habitatge a
través de la Llei de serveis socials. Volíem saber si aquestes
circumstàncies tan complicades com les que tenim avui per avui
on l’increment desgraciadament de persones que acudeixen a
serveis socials és més que important, si vostè té una previsió per
poder atendre aquestes qüestions com toca i com pertoca.

A banda també, evidentment, de la qüestió de la
dependència que va ser l’eix central de la interpelAlació
presentada en el seu moment i la consegüent moció. Veurà la
diferència respecte del punt número 3 que parla que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla detallat i realista de pagaments de les
prestacions de dependència. Aquí sí, el punt número 3, però el
punt número 2 parlava efectivament en general dels drets
subjectius. Entenem, i així ho ha dit vostè públicament en
moltes ocasions, que la Llei de serveis socials també generava
drets subjectius i que per tant ens agradaria saber si existeix cap
tipus de planificació econòmica en aquest respecte, en tot cas en
la seva segona intervenció.

Altres qüestions, qüestions que passen per mig. Ens
agradaria conèixer la previsió, Sra. Consellera, d’usuaris, no
només que s’estan incorporant i que atenen dia a dia, sinó amb
una certa perspectiva. Quants usuaris hi ha avui per avui en
llista d’espera? Quants són atesos? Quants no són atesos?
Quines previsions hi ha en funció de l’arribada d’atenció de
nous graus i nivells de dependència? Veure aquesta qüestió amb
una certa perspectiva, avaluar si la capacitat econòmica del
Govern dóna per això, si vostè rep el suport oportú del Govern
del qual forma part amb les partides oportunes per rebre, per
atorgar les prestacions de manera evident a cada un dels usuaris;
i ens agradaria un comentari no només respecte de si
s’aconsegueixen les ajudes sinó també si es paguen
efectivament, i si hi ha un diferencial en aquest sentit, Sra.
Consellera, crec que és molt interessant. Entenem que es fa un
esforç en aquest sentit d’eficàcia, cosa que entenem que pertoca,
igual que també ens alegra sentir, Sra. Consellera, que les
qüestions que es fan en el Parlament tenen transcendència i que
des de l’oposició es poden arribar a proposar coses positives.

Vull expressar i va en el sentit d’expressar precisament que
el fet que s’hagi fet una tasca d’intentar donar suport a aquelles
persones que pitjor ho passen és fruit d’aquesta proposta del
Partit Popular amb el suport de tots els partits i que la tasca del
Parlament, per tant, es veu recompensada amb una acció de
Govern que és al cap i a la fi el que intentam en totes i cada
unes de les nostres activitats. 

Si això és gràcies als 47 treballadors socials que ha enviat
als municipis o no, permeti ja que ho qüestioni, és a dir, això
minuto de publicidad, si em permet. Sí, Sra. Consellera, un
poquet de minuto de publicidad, perquè vostè tendria aquesta
mateixa informació amb els treballadors socials si haguessin
estat contractats per part dels ajuntaments i vostè hagués donat
el suport oportú perquè fos així. Sap que vostè i jo en aquest
sentit tenim diferència de criteris, tan de bo el resultat definitiu
és que aquests treballadors socials hi siguin, però no amb les
condicions que pensam estan avui per avui ni d’equitat respecte
d’aquelles persones que tradicionalment ja hi eren dins els
serveis a cada municipi, però en fi, és una qüestió paralAlela on
no vull entrar.

Tota aquesta informació, quina finalitat té? Amb quina
finalitat avui pensam que era important que es fes aquesta
compareixença i ho vàrem proposar en el seu moment? Una,
transparència cap als ciutadans, quina perspectiva tenen de
poder cobrar allò que se’ls ha promès. amb moltes limitacions,
en som conscients, però hem de saber amb realisme què és allò
que hi ha i que no hi ha. Dos, aviat tendrem una aprovació o no
aprovació dels pressuposts de la comunitat autònoma. El Partit
Popular ja ha expressat la seva opinió en aquest aspecte i s’ha
mostrat, el nostre portaveu, ha mostrat la disposició de donar
suport al Govern tant com sigui possible per intentar avançar,
per donar suport. Les prioritats que marcàvem, precisament,
eren les de respecte cap als serveis socials, àmbits socials i
serveis que estan dins els àmbits socials, si em permet, entenent
com a tal allò que es diu pressupost social: salut, educació i
serveis socials. Per tant, entenem que això si ha de ser una
prioritat volem conèixer amb molt de detall aquestes necessitats
efectives, com diuen en castellà limpiar polvo de paja, per tal
de poder diferenciar allò que pot ser una despesa excusable en
un moment donat, retallable en un moment donat i aquella que
implica directament a l’usuari, són drets que té l’usuari i que per
tant han de ser una prioritat inexcusable en el pressupost. Per
tant, tota la informació que ens pugui donar en aquest sentit crec
que ens donarà llum de cara al futur per parlar de la qüestió
pressupostària que ens ocuparà en poc temps en aquesta cambra.

Per altra banda, mentre continuem prometent coses que no
arriben amb eficàcia pensam que són promeses mancades de
l’acció necessària. No vull dubtar que no es facin esforços, es
fan, però ens agradaria saber també si es fan per part de totes les
administracions. Un element fonamental que ens agradaria molt
que comentàs és l’origen dels recursos econòmics per poder
complir. És a dir, hi ha una part que ve, com sap -ho sap millor
que jo-, que ve de l’Estat, un complement per part de la
comunitat autònoma, una part que ve per part dels usuaris, si
pogués aportar llum sobre aquesta qüestió li agrairíem per veure
si el Govern compleix també amb el seu compromís de
finançament, si vostè considera que és el finançament adient, si
és el que fa possible que s’executi aquesta llei amb suficiència
econòmica o per altra banda si l’esforç que ha de fer la nostra
comunitat autònoma està molt per damunt, com intuïm, d’allò
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que al principi es proposava i es prometia quan s’anunciava una
llei de dependència.

Per tant, és molt fàcil fer lleis quan allò de yo invito, tú
pagas, no, fer lleis per part de l’Estat perquè després ho pagui
un altre. Aquesta és la informació que entenem imprescindible
també perquè hi hagi una certa reivindicació per part de la
nostra comunitat autònoma en un moment delicat, en un
moment en què els recursos no basten per fer tot allò que ens
agradaria i molt menys a vegades per atendre aquells que més
ho han de menester. 

En aquesta intervenció li demanaríem aquestes preguntes i
ens agradaria comptar amb la seva amabilitat per respondre’ls
si és tan amable.

Moltes gràcies, Sr. President, esper haver-me ajustat a les
qüestions específiques que tracten aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra, pel seu esforç d’ajustar-se al
contingut. Té la paraula la Sra. Consellera per tal de respondre
aquestes preguntes.

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

Gràcies, president. Gràcies a les persones que han
intervengut. A la Sra. Suárez vull agrair-li les paraules de
reconeixement i efectivament, si aquest govern que ha prioritzat
la dependència, l’ha tenguda com un objectiu estratègic per a la
nostra comunitat autònoma tengués disponibilitat de més
recursos econòmics, efectivament milloraríem l’eficiència i
l’eficàcia i la qualitat del servei. Tenir més personal permetria
reduir els terminis de resoldre les solAlicituds; podríem fer
programes de suport i de cuidador familiar, que en aquests
moments no els hem pogut posar en funcionament per manca de
recursos econòmics; podríem pagar l’endarreriment de les
persones que no ho poden pagar i podríem millorar tot el tema
de compatibilitat de recursos perquè la Llei de dependència
estableix que l’Estat només paga un recurs i que tots els altres
recursos o prestacions econòmiques han d’anar a costa de la
comunitat autònoma. Això fa que en aquests moments la nostra
comunitat autònoma no tengui el tema de la compatibilitat del
tot resolt. Per tant, tenir més recursos permetria tenir una major
compatibilitat. En aquests moments no és possible, però sens
dubte és la línia en la qual s’ha de treballar. De fet, nosaltres
hem elaborat un decret que sí permet certes compatibilitats, però
ajornats una mica al 2012 i sempre es podrien millorar.

Al Sr. Coll també vull agrair-li les seves paraules i en tot cas
explicar-li un detall, vull dir, no només reben 6.700 persones,
crec que són les dades que ha donat de famílies, però realment
les famílies que han rebut qualque ajuda, prestació tècnica en
aquest cas, en temes de dependència, ja superen
aproximadament les 12.000, perquè hi ha temes de residències,
hi ha temes de centres de dia. De fet, hi ha 27.700 solAlicituds
que s’han realitzat, d’aquestes 27.700 solAlicituds hi ha ja 22.500
dictàmens fets, vull dir, 22.000 persones que ja tenen dictamen
de si són dependents, si són persones amb dependència o no són
persones amb dependència. I d’aquestes 22.500 són 17.000 les
que són considerades persones amb dependència, per tant,
beneficiàries d’una prestació, i d’aquestes hi ha ja uns 13.300
PIA elaborats. Vull dir, que no només són aquestes 6.700 sinó
que és un colAlectiu bastant més important.

Al Sr. Serra vull agrair-li el to i el reconeixement de la
nostra compareixença, però em pens que és un compliment
democràtic, i nosaltres des de la conselleria amb molt de gust ho
feim. Em permetrà que del tema de la Llei de serveis socials, del
tema d’altres lleis de caràcter subjectiu li podré donar
informació, però tal vegada no molt detallada perquè quan jo he
repassat la moció, quan vostè intervenia parlava clarament del
procediment d’atenció d’aquelles persones que esperen una
prestació social relacionada amb l’àmbit de la dependència. I
durant la seva intervenció no fa referència a altres tipus de drets
subjectius i m’he preparat més la de dependència, però li podré
donar informació respecte dels altres temes.

Efectivament, la Llei de serveis socials que vostè sap, i li
vàrem entregar una proposta de decret, començarà a establir tot
el que són drets subjectius a partir de febrer amb la cartera de
serveis socials. Nosaltres en els pressuposts que en aquests
moments elaboram i que esperam que tenguin un ampli suport
parlamentari tenim previst bàsicament dos temes que ens
preocupen bastant, el tema de l’alimentació i la cobertura de
sostre. Per tant, sí que hi haurà disponibilitat pressupostària per
a aquests dos conceptes. El decret de cartera de serveis socials
també va amb un termini d’execució de com ha de ser aquesta
implementació d’aquestes prestacions tècniques i prestacions
econòmiques, tot i que n’hi ha algunes que efectivament també
estaran dins l’any 2011, 2012 i 2013.

Tot i que no hi hagi aquest -diguem-ne- reconeixement de
drets subjectius encara legalment en la nostra comunitat
autònoma el Govern sí ha fet front a temes d’emergència i a
temes de crisi econòmica. Ja he dit en diverses ocasions tant en
compareixença com en plenari, que l’any 2009 el Govern va
ampliar en 5 milions d’euros els temes d’emergència, 1 milió
per a ONG, 2 milions per a ajuntaments i 2 milions per ampliar
la renda mínima. En aquest moment, l’any 2010, la previsió és
que durant el mes d’octubre s’incrementi 1 milió per temes
d’emergències i 2 milions per temes de renda mínima
d’inserció.

Una de les estratègies que ha fet la Conselleria d’Afers
Socials és que en els ajuntaments es concerten les places de
centre de dia a través d’un conveni donant prioritat o garantit
que a aquestes places de centre de dia que estan concertades pel
Govern hi vagin persones amb dependència, ha possibilitat que
els ajuntaments lliurassin els doblers que dedicaven als centres
de dia a temes de serveis socials, perquè en el conveni hi ha
efectivament que tots els doblers que lliurin els ajuntaments via
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concertació d’aquestes places han d’estar destinats als serveis
socials. El nostre contacte amb cada un dels ajuntaments, amb
la majoria dels ajuntaments, ens possibilita dir avui a la cambra
que aquests doblers s’han destinat a ajudes d’emergència. Vull
dir, que uns doblers que hem estalviat als ajuntaments per via de
centres d’estades diürnes han dirigit a molts ajuntaments a
cobrir aquesta ajuda d’emergència i per això s’ha reduït la
demanda al Govern de temes d’emergència. Parlam en aquests
moments de més de 6 milions d’euros que s’estalvien els
ajuntaments via concertació i que van dirigits o van destinats a
altres ajudes o a altres prestacions del tema de serveis socials.

Vostè em diu el suport, jo li dic el suport del Govern, de tots
els consellers el tenim i del president sempre ha estat i ho he dit
en diverses ocasions és sempre un aliat de les polítiques de
serveis socials.

En temes dels usuaris és difícil preveure, li puc dir que l’any
2007, l’agost del 2007, entraven 1.800 solAlicituds, en aquest
moment n’entren entre 400 i 500, que ha baixat molt i una de les
coses que hem detectat és que es manté un 33% de solAlicituds
que són excloses perquè no són dependents. Una de les coses
que crec que s’hauria de fer la propera legislatura, si la
conjuntura econòmica ho permet, és un treball amb els derivats
a dependència perquè efectivament qualifiquessin molt millor
la solAlicitud perquè moltes vegades no vénen de treballadors
socials ni de metges etc., i això fa que haguem de fer la
solAlicitud fins que siguin declarats no dependents. Si afinam un
mica més feim que el servei sigui més eficient, és dels temes
que ja no seria una estructura mínima sinó que possibilitaria
també un bot qualitatiu.

Els graus i nivells de dependència la veritat és que estam en
negociacions doncs molt dures amb l’Estat perquè en aquest
moment encara no hi ha una proposta tancada de quines han de
ser les prestacions econòmiques o quines són les prestacions
tècniques per al nivell 1. Efectivament, depenent del tipus de
prestació que es doni o el tipus de prestació econòmica podem
fer un sistema més viable o no, vull dir, si per exemple es
permet que siguin les residències, efectivament el Govern
central s’ha d’implicar d’una forma molt més important perquè
costa el mateix o pràcticament el mateix una persona gran
dependent que un nivell 1 en aquest moment per una
residència., la diferència poden ser 100 o 150 euros i en canvi
els ingressos que ens faci l’Estat no seran semblants.

Per tant, sí que s’està negociant amb això, vull dir, quan
nosaltres tenguem tancat si el servei d’ajuda a domicili que
pareix que ha de ser un dels serveis o la teleassistència, etc., li
podrem donar números més tancats i sapiguem també un servei
d’ajuda a domicili d’una hora, de quatre hores o de trenta hores
setmanals. Això s’està tancant i per tant en aquests moments
encara no podem fer una previsió. 

Dir-los que allò que he comentat..., efectivament vostè ha fet
la diferència entre famílies que ho cobren i famílies que ja tenen
el reconeixement en temes d’ajudes econòmiques a data d’avui
és la mateixa, són 6.700 famílies que ho estan cobrant perquè
nosaltres només ho ingressam a la nòmina una vegada fet el PIA
i quan estam en condicions de poder pagar a aquella família. Hi
ha altres comunitats autònomes que sí fan la diferència, que hi
ha aquest reconeixement del PIA, però no hi ha el pagament. la
nostra comunitat autònoma de moment mantenim que
efectivament coincideixin les dues coses.

En tema dels treballadors socials. Permeti’m que insisteixi
que efectivament el desplaçament de 47 treballadors socials a
atenció primària ha facilitat la gestió. La seva presència, després
podem discutir com han arribat que efectivament hi havia
situacions o criteris diferents, hi havia ajuntaments que ens
solAlicitaven “feis-nos un conveni i nosaltres contractarem”,
però nosaltres teníem 47 persones que havien fet feina en
dependència i que havien estat treballant i que havien estat
formades en dependència. Perdre aquesta qualificació i aquest
potencial ens pareixia una barbaritat i per tant el que vàrem fer
és traslladar aquestes persones, aquests professionals formats i
amb experiència als municipis, i el funcionament ha estat
l’adequat, vull dir, tenim poques noticies de mala adaptació o de
dificultats d’integració a l’equip. Per tant, que aquests
treballadors hi fossin ha permès una major eficàcia per temes de
serveis socials d’atenció primària, però a més un treball conjunt
en temes de dependència, ens ha facilitat això i ara tenim una
informació molt més qualificada que fa un any que no teníem
quan els treballadors socials estaven centralitzats. 

El pagament de l’Estat; sempre ha dit aquest govern que
efectivament l’Estat no finança suficientment les comunitats
autònomes. Cal recordar també que hi ha hagut diverses
intervencions en el Parlament en el Plenari i que s’han proposat
proposicions no de llei per tots els grups parlamentaris presents
que efectivament el Govern central no finançava adequadament
les comunitats autònomes en temes de dependència, amb això
estam d’acord tota la Cambra.

Quins són els ingressos? Nosaltres en aquest moment tenim
5.400 euros del que podríem dir la quantia del nivell acordat -
mai no hem surt aquesta paraula-, del nivell acordat, i després
en relació amb cada dependent que ficam a l’estadística, cobram
un màxim de 550 euros, segons l’ajuda econòmica que li
correspon, del nivell, etc. 

Què fa això? Que en temes d’ajuda econòmica la quantia, el
percentatge sigui molt semblant entre comunitat autònoma i
Estat. No és el mateix quan és una residència, vull dir, si a
nosaltres una residència ens costa 1.900 euros, 2.000 euros i
només rebem un màxim de 500 euros efectivament la diferència
que ha de posar la comunitat autònoma és molt elevada perquè
el copagament és escàs, poden ser 300 o 400 euros. Si és un
centre de dia també ens passa una cosa pareguda, en canvi si és
ajuda econòmica és molt més semblant.
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En aquests moments totes les comunitats autònomes paguen
més ajuda econòmica, crec que no és per un problema que
d’aquesta manera hagin de posar manco les comunitats
autònomes perquè de fet la negociació amb la família la fan
professionals que tenen molt clar que han de professionalitzar
l’atenció a la dependència, però hi ha dos elements en aquests
moments que crec que condicionen molt que les famílies
solAlicitin l’ajuda econòmica: una és que treballen amb un 80%
de les persones amb dependència que són majors de 80 anys i
per tant, anar a una residència o un centre de dia encara no ho
valoren com a un servei públic i els seus cuidadors tenen una
mitjana de 64 o 65 anys, són dones que estan en la cultura de
tenir cura i per tant, és un canvi generacional, possiblement en
6 o 7 anys hi haurà canvis quantitatius.

Després, efectivament la crisi econòmica ha fet que hi hagi
a les famílies persones aturades i que una persona aturada es
vulgui fer càrrec de la seva persona major i a més a més deixar
de pagar un 80% o un 85% de la pensió de la persona major per
a una residència o un 40% per a centre d’estades diürnes i a més
a més ingressa una ajuda econòmica. Això efectivament facilita
a moltes famílies poder superar la situació de crisi.

Crec que més o manco he contestat totes les preguntes i en
tot cas a la segona volta em puc estendre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula....
no. El Partit Popular per un temps de cinc minuts. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Esper ajustar-me contingut adequat
d’aquesta compareixença, amb el seu permís.

Sra. Consellera, vull agrair de nou les seves contestacions.
Hi ha un ball de xifres, parla de 27.700 solAlicituds, 22.500
dictàmens, 17.000 persones considerades amb dependència,
aquest 33% que balla respecte de solAlicituds i persones
realment dependents, 13.300 PIA i 6.700 famílies que ho
cobren, 6.700, no és cert? 13.300 PIA, s’entén que tenen un pla
individual d’atenció i per tant, potencialment han de rebre algun
tipus de suport, no necessàriament ajuda econòmica com tots
sabem, residències, centres de dia, el que toqui.

La meva pregunta és: d’aquest 13.300 PIA, si 6.700 són
atesos, cobren una prestació, quanta gent hi ha sense atendre
avui?, bàsicament. Dels 13.300 PIA, qui no rep suport avui,
bàsicament?

La meva segona qüestió -i preocupant- és: tenim tendència
-i ho hem dit moltes vegades- a generar bons titulars de premsa,
és a dir, generam un gran titular quan es fa la Llei de serveis
socials que és que... fantàstic, generam noves prestacions, res a
dir. Ens preocupa molt que no hi hagi consciència efectiva -si
m’ho permet fins i tot científica- de quin cost tendrà això.
Aquesta és la qüestió, molt important, perquè fa que
l’expectativa de les persones es pugui acomplir i si aquesta
expectativa fa referència a persones que (...) ho estan passant
més malament o a les que pitjor ho passen de la nostra societat
convé, com a mínim, no enganyar-los massa.

Per tant, ens interessa moltíssim saber la previsió econòmica
que hi pugui haver o que considera oportuna. Si vol entenc que
per les qüestions d’interpretació del dictamen, no tendria el
detall d’aquesta qüestió avui potser, però grans trets... Ens
agradaria pensar que la conselleria que està baix la seva
responsabilitat és conscient d’un cost econòmic i que aquest,
com a mínim, està previst, és conegut i que serà la fita que vostè
es marcarà a l’hora de negociar el seu pressupost dins el Govern
de les Illes Balears. El contrari seria pensar que feim les coses
amb una filosofia fantàstica, però que són irreals. Ens agradaria
una certa demostració, si és tan amable, que això és possible, és
viable i la nostra comunitat podrà comptar per tant amb la
màxima credibilitat davant aquells que pitjor ho passen.

Quant al capítol de l’Estat, ens ha comentat els 5.400.000
euros de quantia del nivell acordat, màxim de 550 euros per
persona, però ens agradaria saber la quantia total que es rep per
part de l’Estat, si és tan amable, si és possible. És a dir, quina
incidència han tengut aquests 550 euros per persona i si
efectivament es cobra una quantia, tenint en compte que hi ha
77 milions d’euros que ha comentat que es dediquen a
dependència a la nostra comunitat autònoma, quin tant per cent
representa la quantia que aporta l’Estat?

Per últim ja, vull mostrar la nostra preocupació perquè
l’Estat, a punt d’entrar el nivell 1, no tengui encara tancat, en fi,
ni les prestacions que hi haurà, ni com es gestionaran ni -
m’imagín- d’on treuran els recursos per poder pagar aquesta
qüestió. Això pot suposar un efecte prou important per a la
nostra comunitat autònoma, si fos tan amable, sé que gairebé
està fora de la qüestió que tractam avui, però sí molt
directament relacionada: com atendran aquesta qüestió si no es
concreta en temps i forma? Quin impacte pressupostari calculen
que pot tenir? És a dir, vostès assumeixen que negocien amb
l’Estat, hauran fet els seus càlculs, hauran previst unes quanties
necessàries per poder fer això, quin és aquest marge de
negociació?, quines quanties es reclamen, per quins conceptes
i de quina manera? Essencialment això.

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):

Miri, en relació amb el que ha invertit l’Estat, el que li puc
donar són les dades del 2009, que variaran en relació amb el
2010 i que seran superiors perquè, efectivament, hem fet un
increment important en tema de nòmines. Per exemple, l’any
2009 en nivell acordat va ser de 5.900.000 euros i després el que
es considera el nivell mínim que és aquell que, segons el
nombre de dependents, el nivell i el grau, varen ser uns 19
milions d’euros. En total la comunitat autònoma va rebre 25
milions d’euros de l’Estat per a temes de dependència. Li puc
detallar més, per exemple, s’incorpora sempre la nòmina de
l’any anterior perquè s’executa a 31 de desembre. A desembre
del 2008, per al nivell mínim, es varen ingressar 1.420.000
euros; el gener, 1.437.000; el febrer, 2.283.000; el març,
2.691.000; l’abril, 2.363.000; el maig, 1.146.000; el juny
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1.695.000; el juliol, 1.612.000; l’agost, 900.000 euros; el
setembre, 770:000; l’octubre, 1.656.000, i el novembre,
1.262.000.

La despesa de la CAIB tenint en compte tota l’atenció a la
dependència varen ser 67 milions. Per tant, sí que hi ha una
diferència important en aquest sentit. Perdoni? 67.000 sí, és clar
la fundació... bé, no, no, aquí hi ha una part de l’Estat, sí que
està incorporada, una part, la despesa.

Preocupació pel tema de quin serà el nivell 1? La tenim totes
les comunitats autònomes, però són les comunitats autònomes
les que forçam la negociació perquè efectivament som les que
hem de donar la cara al ciutadà, som les que tendrem la
proximitat de les solAlicituds i la resolució i per tant, volem que
això sigui un tema molt clar econòmicament i acordat. Nosaltres
som partidaris -i ho hem dit- que efectivament la residència no
hi estigui, centre de dia no hi estigui, hi estigui el servei d’ajuda
a domicili bàsic, hi estigui teleassistència i hi estigui tot el tema
de promoció de l’autonomia, perquè pensam que són... el nivell
1no es pot trobar, així com està en aquest moment la valoració
de la dependència, una persona amb un envelliment de 95 anys,
però que necessita una ajuda puntual, però que no té una
dependència important o de 80 anys, però que no té una
dependència important, perquè si no, difícilment podrem
mantenir aquest sistema, i quan encara hem de resoldre els
usuaris amb més dependència, que són els dos altres nivells. Per
tant, nosaltres som partidaris de fer les coses amb un cert
raonament.

Quant el tema de la previsió, miri, tenim dades, per exemple
un dels temes que ens preocupa que és la renda mínima
d’inserció, la renda d’emancipació que posarem en
funcionament per a les persones més joves i tot el tema de
cobrir les necessitats bàsiques de la població, que pensam que
són les que l’any 2011 s’haurien de garantir, independentment
de la crisi, i després progressivament 2012, 2013 anar
incorporant altres tipus de prestacions econòmiques, això
suposaria més o manco, ho tenim calculat per a l’any 2011, uns
2,5 milions d’euros, sí, són els càlculs que tenim en aquests
moments fets.

Quant a la resolució, que vostè veu que hi ha diferències,
efectivament sempre hi haurà una diferència entre els dictàmens
i les persones que se’n beneficien perquè després dels dictàmens
s’ha de fer el Pla d’atenció individual, vull dir, el grup, els
professionals dictaminen que aquella persona és dependent i
després s’inicia el procés del pla individual. Per tant, sempre hi
haurà diferències.

Després també hi ha una diferència, que sempre deim que no
es pot considerar llista d’espera, en les persones que esperen
residència o centre de dia. En aquest moment tenim calculat que
hi ha unes 600 persones que estan pendents de plaça residencial,
però això no vol dir que estiguin pendents de dependència
perquè poden estar cobrant l’ajuda econòmica. Hi ha persones
a les quals en aquest moment se’ls paga l’ajuda econòmica fins
que tenguin una plaça residencial. Per tant, reben ajuda o
prestació en aquest cas econòmica per tema de dependència. El
temps d’espera? Pot ser diferent, depèn, la residència depèn del
fet que es produeixi una baixa i els centres de dia també, però
també es pot reduir o allargar el temps d’espera si a la família
li sembla bé que pugui anar a quatre o cinc residències o en vol
una en concret. Si vol anar a més d’una residència té més
disponibilitat, més possibilitat que aquest temps es redueixi, si
no és així, si vol una plaça en concret, el termini d’espera es pot
allargar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, volem agrair la
presència de la Sra. Consellera i dels seus acompanyants.

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