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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui. En primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosamaria Alberdi substitueix el Sr. Coll.

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 3056/10, d'igualtat de dones i homes de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3056/10,
d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

A la denominació del títol del projecte i a la denominació
del títol preliminar, no s’hi mantenen esmenes. 

Passarem a votar-les.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 1 es manté l’esmena RGE núm. 4405/10, del
Grup Parlamentari Mixt. Passam ara al debat de l’esmena, per
defensar-la té la paraula la representant del Grup Parlamentaris
Mixt, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada tal com està
expressada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor de l’esmena que presenta el Grup Parlamentari
Mixt?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara l’article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 2 es manté l’esmena RGE núm. 4406/10 del Grup
Parlamentari Mixt. Sra. Suárez, té la paraula per defensar-la.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Queda també defensada en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt RGE núm. 4406/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara l’article 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 3, a la denominació del títol I i als articles 4, 5, 6,
7 i 8 no es mantenen esmenes. Passam a la votació.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article.., perdó, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds ha retirat l’esmena RGE núm. 4328/10.
Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, era un vot particular a aquesta esmena i el retiram
conjuntament el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, el Grup Parlamentari Mixt i el Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda retirada. Passaríem... votam l’article tal i
com està, en aquest cas l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Als articles 10 i 11 no es mantenen esmenes. 

A la denominació del títol..., passaríem ara a la votació,
perdó, dels articles 10 i 11, de la denominació del títol II, de la
denominació del capítol 1 i dels articles 12 i 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 abstencions, 9 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 14 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds formula el vot particular a l’esmena RGE núm.
4436/10. Passarem ara a la votació del vot particular.

Vots a favor?

Sr. Llauger?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sr. President, no sé si hi ha un torn de defensa quan hi ha
vots particulars.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot fer ús de la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, m’ha cedit la paraula,
potser perquè en ponència vàrem anunciar aquest vot particular,
però aquest vot particular és com els altres, que seran del BLOC
per Mallorca, Eivissa pel Canvi i Grup Parlamentari Socialista,
no? 

Simplement, crec que el debat en profundidat el farem al
plenari, però sí una qüestió que també afecta altres articles que
és a qui correspon la potestat sancionadora. El text que ha
quedat, que ha sortit a ponència entén que només ha de
correspondre a l’Institut Balear de la Dona, nosaltres entenem
que ha de ser tal com estava al text original, que tant pot
correspondre, segons la matèria que estigui en qüestió i segons
la competència, a l’IBD o als consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. 

Passam ara sí a la votació d’aquest vot particular.

Vots a favor?... perdó, disculpin... 

(Remor de veus)

No, votam ara el vot particular del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds. El Sr. Llauger ha fet defensa
d’aquest vot particular i si vostè vol, Sra. Llinàs, pot fer un
debat, però si no vol fer ús de la paraula, passarem a la votació
així com queda.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem ara a la votació de l’article 14.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Als articles 15, 16 i 17 no es presenten esmenes. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A la denominació del capítol 2 i a la denominació de la
secció primera no s’han presentat esmenes. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 18 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds formula el vot particular a l’esmena RGE núm.
4337/10 del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Només és per dir breument -i aquesta
argumentació servirà igualment per a les 4337, 4338 i 4339
respectivament als articles 18, 20 i 21-, per defensar que es
retorni al text original al qual existien una sèrie d’òrgans,
Observatori per a la igualtat, Comissió de Govern per a la
igualtat i Consell per a la igualtat de gènere, que entenem que
poden afavorir una millor política d’igualtat, poden afavorir
també la coordinació interinstitucional i que no suposen tal com
està formula la llei cap nova despesa ni cap creació de nou
personal ni més despesa en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger, hi ha alguna paraula més? No?

Passam idò a la votació d’aquest vot particular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara al conjunt de votacions de l’article 18, de
l’article 19 i de la denominació de la secció segona, on no s’han
presentat esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Com ve sent habitual: 9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 20 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds formula el vot particular a l’esmena RGE núm.
4338/10 del Grup Parlamentari Popular. Vostè ja ho ha
comentat, és el mateix sentit del vot... Ho hem de tornar...?, no
importat, eh?, si a tothom li va bé...

(Remor de veus)

Ara passarem a votar l’article 20, l’article 21, l’article 22, la
denominació del títol III, els articles 23, 24 i 25, la denominació
del títol IV i la denominació del capítol 1..., aquests són els que
votarem ara.

(Remor de veus)

Torn a repetir: passam ara a votar l’article 22, la
denominació del títol III, els articles 23, 24 i 25, denominació
del títol IV i denominació del capítol 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 26 es manté l’esmena RGE núm. 3493/10 del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Per tal de
defensar l’esmena té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena conjunta entre el
BLOC per Mallorca, Grup Mixt-Eivissa pel Canvi en aquest cas
i és una qüestió en la qual també ha presentat una esmena el
Partit Popular sobre la conveniència o no que es puguin
subvencionar amb doblers públics aquells centres educatius que
separen els alumnes per raó de sexe. 

Aquesta qüestió estava en el text original, la nostra esmena
va en el sentit de fer una redacció més clara, més explícita i més
contundent en aquesta qüestió. Entenem que no és propi del
segle XX que hi hagi centres que separen l’alumnat per motiu
de sexe i, en qualsevol cas, entenem que no han de ser
subvencionats amb doblers públics. 

Aquesta argumentació per tant també em serveix, encara que
en aquest cas la votació haurà de ser separada, per presentar el
vot particular següent a l’esmena que el PP va introduir en
ponència sobre aquest mateix article.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Hi ha alguna altra paraula del grup
parlamentari? No?

Idò passarem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 26 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds ha formulat un vot particular. Aquesta presidència
entén... bé, RGE núm. 4345/10, aquesta presidència entén que
el sentit del vot és el mateix que ja s’havia anunciat i per tant el
resultat de la votació és el que s’ha fet abans, 9 vots a favor i 2
abstencions.

Ara passarem a la votació conjunta dels articles 26, 27, 28,
29, 30 i 31, de la denominació del capítol 2, de la denominació
de la secció primera, dels articles 32 i 33, de la denominació de
la secció segona i la denominació del capítol 3 i la denominació
de la secció primera, de l’article 34, de l’article 35, de la
denominació de la secció segona, dels articles 36, 37, 38, 39, 40,
41 i 42 i de la denominació de la secció tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 43 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds han formulat un vot particular a l’esmena RGE
núm. 4355/10 del Grup Parlamentari Popular. Entenem també,
per la paraula que abans ha realitzat el Sr. Llauger, que el sentit
del vot és el mateix i per tant queda aquest vot particular viu.

Passarem a la votació de l’article ara 44, de la denominació
de la secció quarta, dels articles 45 i 46, de la denominació del
capítol 4, dels articles 47, 48, 49 i 50, de la denominació del
capítol 5, dels articles 51 i 52, de la denominació de la secció
primera, de l’article 53, de la denominació de la secció segona,
dels articles 54 i 55, de la denominació del capítol 6, dels
articles 56, 57 i 58, de la denominació del capítol 7, dels articles
59, 60, 61 i 62. 

Passam a votar-los.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds ha
retirat l’esmena RGE núm. 4365, formulada en vot particular,
del Grup Parlamentari Popular. 

Passarem ara al conjunt de la votació on s’afegeixen l’article
64, la denominació del títol V i la denominació del capítol 1,
l’article 65, la denominació de la secció primera, els articles 66,
67 i 68, la denominació de la secció segona i l’article 69.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 70 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds formula també vot particular a l’esmena RGE núm.
4372/10 del Grup Parlamentari Popular. Entenem que en el
mateix sentit del vot dels altres vots particulars, Sr. Llauger?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, pel que fa a l’argumentació queda..., defensam el retorn
al text original.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord idò, gràcies, Sr. Llauger.

Passarem ara a la votació de l’article... No, a la votació del
vot particular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 71 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds formula vot particular a l’esmena RGE núm.
4373/10 del Grup Parlamentari Popular.

(S’escolten veus de fons inintelAligibles)

Perdó, sí, abans hem de votar l’article 70.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, a l’article 71 el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds formula vot particular a l’esmena RGE
núm. 4373/10 del Grup Parlamentari Popular. Passam a la
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votam l’article 71.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a la votació conjunta dels articles 72, 73, 74, 75,
76, 77 i 78, de la denominació del títol VI, dels articles 79, 80
i 81, de la denominació del títol VII, dels articles 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90 i 91.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 92 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds formula vot particular a l’esmena RGE núm.
4378/10 del Grup Parlamentari Popular. Sí, Sr. Llauger? Votam
el vot particular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 92 el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds formula el vot particular a l’esmena RGE núm.
4379/10 del Grup Parlamentari Popular. 

Passam a votar el vot particular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votam l’article 92.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara el conjunt dels articles 93 i l’addició d’un
nou títol, el VIII, on no s’hi... perdó, passam a votar només ara
l’article 93, al qual no s’han presentat esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, l’addició d’un nou títol, el VIII, s’ha presentat l’esmena
RGE núm. 4407/10, d’addició, del Grup Parlamentari Mixt.

Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Algun grup parlamentari vol
intervenir? No?

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 4407/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 9 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A noves disposicions addicionals, s’hi han presentat les
esmenes següents: RGE núm. 4408/10, 4409/10 i 4410/10, totes
del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Queden defensades en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Algun altre grup parlamentari vol intervenir?

Passam a la votació de les esmenes RGE núm. 4408/10,
4409/10 i 4410/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 9 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició derogatòria no s’hi han presentat esmenes.
Passam a votar-la.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A una nova disposició transitòria s’ha presentat l’esmena
RGE núm. 4411/10, d’addició, del Grup Parlamentari Mixt. Sra.
Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha algun altre grup parlamentari que vulgui intervenir?
Doncs, passarem a la votació de l’esmena 4411/10. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 9 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A les disposicions finals primera, segona i tercera no s’han
presentat esmenes. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’exposició de motius el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds formula el vot particular a l’esmena
RGE núm. 4322/10, del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A l’exposició de motius el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds formula el vot particular a l’esmena
RGE núm. 4323/10, del Grup Parlamentari Popular. Sr. Llauger,
vol intervenir? No?

Sra. Llinàs, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Volia fer constància palesa...

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Qüestió d’ordre, Sr. President. Intervé en torn de rèplica a
una esmena que jo no he defensat, no sé si això és correcte o no
és correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén que s’ha donat l’oportunitat al Sr.
Llauger de defensar-la i, en tot cas, el Grup Parlamentari
Popular té tot el dret a intervenir. Sra. Llinás, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Li agraesc molt, Sr. President, que em doni la paraula. Això
és una mostra del tarannà que hi ha hagut aquests darrers dies
amb relació a aquest projecte de llei d’igualtat. El Grup
Parlamentari Popular vol manifestar la seva indignació quant
que ni vint-i-quatre hores després d’haver-hi una mesa, que
havia convocat la Comissió d’Assumptes Socials amb un ordre
del dia, de manera unilateral per la presidenta del Parlament, la
modifica. Sabem que el Reglament a l’ article 41.2, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinàs, s’ha de sotmetre al contingut estricte de
l’esmena que li dóna peu a intervenir. Per favor, Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Té raó, però li prec em deixi dos minuts per manifestar i que
quedi constància de la indignació del Grup Parlamentari Popular
amb relació al que ha succeït, que pensam que és molt greu,
molt greu. Mai no havia passat que la Presidència del
Parlament, que pot convocar, però no pot modificar la
convocatòria d’una mesa, pensam, pensam nosaltres segons el
Reglament. 

Per altra banda, com a coordinadora de la ponència volia
agrair a les persones que n’han format part pel seu esforç i la
dedicació, així com al lletrat. I també vull dir que el Grup
Parlamentari Popular manté les esmenes 4322, 4323, 4328,
4336, 4337, 4338, 4339, 4345, 4355, 4365, 4372, 4373, 4378 i
4379 i que ens reservam el dret a defensar-les en el plenari. 

Moltes gràcies por donar-me la paraula, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. Algun altre grup parlamentari vol
intervenir? No? Doncs, passarem a la votació del vot particular
..., sí, Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, és un moment únicament, perquè quedi constància
que aquí s’ha utilitzat un torn de paraula que era per defensar
una esmena per a altres qüestions que aquí no s’havien discutit
ni s’havien posat a debat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Passarem ara a la votació del vot
particular. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

S’hi mantenen les esmenes següents amb RGE núm. 4402,
4403 i 4404/10, de modificació, del Grup Parlamentari Mixt.
Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Queden defensades en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Algun grup parlamentari vol
intervenir? Sí, Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. No serà amb resposta estricta a
aquestes esmenes, però tampoc no ho ha estat una intervenció
recent, només per dir que jo crec que l’esperit de colAlaboració
que hi ha hagut en aquesta llei no pot quedar trencat introduint
a una discussió d’una esmena una consideració sobre la
Presidència del Parlament, que no afecta aquesta discussió ni
aquesta comissió, voldríem recuperar l’esperit constructiu de
cara al plenari que pugui dur a l’aprovació definitiva d’aquesta
llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Passarem ara a la votació conjunta de
les esmenes 4402, 4403 i 4304. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 9 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Arribats a aquest punt hem de votar l’exposició de motius.
Els vots particulars de l’exposició de motius s’han votat, les
esmenes també, però hem de votar ara l’exposició de motius
així com ha quedat. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

9 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Arribats a aquest punt i abans d’acabar amb el debat
d’aquesta llei m’agradaria recordar als diputats i a les diputades
d’aquesta cambra que a la finalització de qualsevol acta de la
comissió o de qualsevol reunió de Mesa hi ha la frase que posa
que la reunió de la comissió es farà sempre atenent la
disponibilitat que marqui el calendari del Parlament de les Illes
Balears. Per tant, a partir d’aquí jo només vull que quedi menció
i constància d’aquest fet, i ara sí aquesta presidència proclama
dictaminat el Projecte de llei RGE núm. 3056/10, d’igualtat de
dones i homes de les Illes Balears.

Així mateix se’ls recorda que d’acord amb l’article 120 del
Reglament del Parlament els grups parlamentaris, dins les
quaranta-vuit hores següents a la data d’acabament del
dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades al dictamen, pretenguin de defensar en el Ple.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Farem un recés
de dos minuts per passar al següent punt de l’ordre del dia.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 633/11, com a
primer Pla estratègic de serveis socials de les Illes Balears
2011-2014, 3 volums.

EL SR. PRESIDENT:

...passarem al següent punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat i la votació de l’escrit RGE núm. 633/11,
presentat pel Govern de les Illes Balears, com a primer Pla
estratègic de serveis socials de les Illes Balears 2011-2014, i que
consisteix en tres volums. 
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Assisteix la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, l’Hble. Sra. Josefina Santiago, que ve
acompanyada del Sr. Andreu Horrach Torrens, director general
de Planificació i Formació de Serveis Socials; el Sr. Joan
Manuel Rosa González, director general d’Atenció a la
Dependència; el Sr. Josep Manuel Quevedo García, cap de
servei de Planificació; la Sra. Antònia Puigròs Rebassa,
sociòloga del servei de planificació; i el Sr. Antoni Ballester
Munar, assessor de la conselleria.

Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera per tal de fer
l’exposició oral.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, si m’ho permet, una qüestió d’ordre abans de
començar aquest apartat de la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria recordar l’article 69 del
Reglament d’aquesta cambra, que diu que cap debat no podrà
començar sense la distribució prèvia, almenys amb dos dies
d’antelació, de l’informe, el dictamen o la documentació que
hagi de servir de base. 

Vull recordar, i ho hem pogut constatar així avui en el
mateix registre d’aquesta cambra, que el document que se’ns ha
remès ve incomplet i que efectivament en els tres apartats que
vostè mateix ha mencionat, concretament en el tercer, dels
quatre punts que s’insten només n’hi ha un, que és el primer,
que és la memòria econòmica del Pla estratègic de serveis
socials, i falten tres informacions, tres documentacions que en
teoria han de venir incloses -no estan registrades en aquesta
cambra-, que entenem que són fonamentals per poder
posicionar-nos en aquest sentit en referència a aquest document,
que són l’informe del Comitè d’avaluació de necessitats socials
de les Illes Balears, el certificat de la secretaria del Consell de
Serveis Socials de les Illes Balears i els certificats de la
secretaria de la Conferència sectorial de Serveis Socials.

En referència a l’article 69, i donat que no tenim tota la
documentació, demanaríem o que quedàs suspesa aquesta
comissió fins a nou moment o que se’n convocàs una altra per
tractar les qüestions com convé.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Llauger, té la paraula .

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sr. President, nosaltres entenem que la documentació s’ha
entregat com a mínim en gruix, en magnitud suficient com per
poder atendre aquesta compareixença. Jo diria que a més s’ha
entregat d’una manera molt més completa de com es fa en
moltes altres ocasions, i en qualsevol cas, Sr. President, si hi ha
qualsevol dubte respecte a la demanda que formula el Partit
Popular, si s’ha de fer una reunió de Mesa ràpida, es fa la reunió
de Mesa, però la nostra opinió és que es continuï amb la
comissió tal com estava prevista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, pensam el mateix, aquest grup també ha rebut prou
informació per poder-se fer una idea del pla i poder debatre
aquesta documentació aquí a la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, aquesta presidència entén... Sí?

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, és que no és una qüestió opinable, és a dir...,
i aquí poden opinar tot el que vulguem i segur que els partits
que donen suport al Govern opinaran a favor, però permetin-me
que digui que és una qüestió objectiva. La documentació ve
incompleta en relació amb una cosa tan senzilla com el mateix
índex del mateix document. L’índex del document reflecteix uns
punts que no hi són, i hi ha coses que pensam tan sensibles i tan
rellevants i tan importants com el mateix informe del Comitè
d’avaluació de necessitats socials de les Illes Balears. És el
comitè responsable d’avaluar les necessitats socials i que han de
respondre, per tant, han de rebre la resposta a través del mateix
pla estratègic.

Sense aquesta documentació, ben igual que el certificat de
la secretaria del Consell de Serveis Socials o ben igual que la
secretaria de la Conferència sectorial de Serveis Socials, no
tenim tota la documentació necessària per saber amb deteniment
que això està correcte. 

És una qüestió objectiva, no és una qüestió d’opinió, Sr.
President. És una qüestió objectiva. Hi ha un article, que és
l’article 69, del Reglament que reflecteix i que comenta i diu
explícitament que hem de tenir tota la documentació. Sr.
President, no tenim tota la documentació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, aquesta comissió queda suspesa per cinc minuts
per... Bé, Sr. Llauger.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

No, Sr. President, el Sr. Serra jo veig que invoca raons
objectives. En qualsevol cas ell fa unes invocacions i fa unes
argumentacions. En qualsevol cas la decisió de si continuam
amb la comissió tal com estava prevista i amb la compareixença
de la consellera entenem que és de la Mesa o de la Presidència
de la Mesa. Per tant nosaltres reiteram que ha vengut la
consellera, ha vengut el seu equip, han preparat la
documentació, és un pla important i la nostra opinió és que ha
de continuar la comissió tal com estava prevista.

EL SR. PRESIDENT:

Suspenem la comissió per dos minuts. Reunim la Mesa i...

EL SR. PRESIDENT:

Continuam la sessió d’aquesta comissió d’Assumptes
Socials. La Mesa ha decidit que la documentació ha estat
lliurada als grups parlamentaris en temps i forma correctes i que
per tant podem debatre el contingut d’aquesta documentació.

I efectivament en aquest sentit havíem de formular i passar
a la intervenció de la Sra. Consellera, que té la paraula per tal de
donar compte d’aquest pla estratègic. Sra. Consellera, té la
paraula.

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

Gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes i gràcies als
representants dels grups parlamentaris que són en aquesta
comissió precisament per atendre la proposta del Govern,
l’informe del Pla estratègic, del primer Pla estratègic de serveis
socials de la comunitat autònoma, que respon al
desenvolupament de la Llei 4/2009, que estableix efectivament
que el Govern de les Illes Balears ha d’elaborar de forma
periòdica un pla estratègic que ordeni les mesures, els recursos
i les actuacions necessaris encaminades als serveis socials, i en
el qual hi ha d’haver una anàlisi de necessitats i diagnòstic, les
demandes socials detectades, els objectius i les previsions.

Aquest pla estratègic que vostès tenen ja lliurat al Parlament
de fa uns dies està elaborat per la Direcció de Planificació i
Formació, a la qual vull agrair -a la direcció i a tot el seu equip-
l’esforç fet per a l’elaboració d’aquest pla. 

Les fonts de les quals s’ha nodrit aquest pla han estat
l’enquesta modular, l’enquesta de condicions de vida, l’enquesta
de sense llar, el padró, dades de registre de serveis socials,
enquestes i entrevistes a professionals, i el PODA, que és un
sistema d’anàlisi basat en dades quantitatives i també dades
qualitatives a través d’entrevistes a professionals. Bàsicament
(...) ens hem centrat en discapacitats, població amb discapacitat,
i població amb dependència, que és un tipus d’anàlisi que ja
s’està realitzant a altres comunitats autònomes.

El pla ha estat sotmès a consulta del Consell de Serveis
Socials de les Illes Balears en sessió celebrada el dia 1 de febrer
del 2011, i aquest òrgan ha emès informe favorable a la seva
tramitació i continguts. També ha estat debatut en el si de la
conferència sectorial dels serveis socials en sessió de 20 de
desembre del 2010, i el Comitè d’avaluació de necessitats en
sessions de 29 d’octubre i de 9 de novembre va analitzar el
diagnòstic social que acompanyava el pla, les seves línies
estratègiques, i el dia 19 de novembre va emetre informe.
Sembla, per la discussió prèvia a l’inici de la meva
compareixença, que aquests documents no els tenen els
parlamentaris presents; nosaltres creim que efectivament s’han
lliurat. No sé si haurà estat una errada de coordinació del
Govern. En tot cas nosaltres ens podem comprometre demà
mateix, aquests tres informes o aquests tres documents, a
remetre’ls als grups parlamentaris i al Parlament perquè
efectivament són processos que estan realitzats i dels quals
tenim el vistiplau.

El pla consisteix bàsicament en dos documents, un de
diagnòstic i un altre ja de propostes estratègiques o objectius,
línies estratègiques.

En relació amb el diagnòstic podem parlar de diferents
eixos, un, la població de les Illes Balears, necessari per a
qualsevol diagnòstic de caràcter social que es realitzi. Dels trets
més importants del tema de població de les Illes Balears el que
podem assenyalar és el seu creixement. L’any 2009 a la
comunitat autònoma vivien 1.095.000 persones, de les quals
544.000 eren dones. Perquè es facin vostès una idea del
creixement tan important que ha tengut la nostra comunitat
autònoma, si entre els anys 90 i 98 hi va haver un creixement de
28.500 persones, en un termini semblant en anys, del 2000 al
2006, va créixer en 155.000 persones. Per tant el fenomen de la
immigració és un fenomen que hem de tenir en compte quan
parlem de necessitats socials, que a més a més és un tipus
d’immigració jove lligada a un projecte de feina, una població
entre 20 i 44 anys. Per tant la immigració ens ha donat també les
possibilitats en aquest moment de returar el procés
d’envelliment, de millorar les nostres taxes de natalitat i
fecunditat, i sens dubte ha modificat les estructures socials. Ha
fet que cresquem en població jove, tenim una edat mitjana de
població que està per davall del que seria l’edat mitjana de
l’Estat espanyol. Per tant tenim un primer fenomen que és
aquest creixement poblacional important que ha patit o que té la
nostra comunitat autònoma.

Un altre fenomen important, que aquest és comú
pràcticament a totes les comunitats autònomes, és l’allargament
de l’esperança de vida i l’envelliment poblacional. Si l’any 91
teníem una esperança de vida de 76 anys, l’any 2008 tenim una
esperança de vida de 81 anys. Aquests 81 anys és una edat
important a nivell numèric perquè vostès saben que a partir dels
79, 80 anys es pot parlar ja de sobreenvelliment, que és la
població major que comença a tenir necessitats de caràcter
cognitiu, de caràcter social i no sols de caràcter econòmic.
Tenim que la població menys envellida de la nostra comunitat
autònoma és a Eivissa, i la que està més envellida, a Formentera
i a Mallorca, especialment a la Serra de Tramuntana i a
l’interior de Mallorca. Però si parlàvem d’un creixement
poblacional important en població jove, efectivament una de les
necessitats importants que té la nostra comunitat autònoma és
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aquest sobreenvelliment que genera necessitats lligades a la
dependència.

Un altre dels eixos que hem treballat i que hem detectat des
de la conselleria és la transformació de les llars. Cada vegada la
nostra comunitat autònoma tendeix a unes llars de caràcter
nuclear, vull dir que cada vegada són més reduïdes. Si l’any
1991 teníem unes llars al voltant de 3 persones per llar, en
aquest moment no arriben a 3, estam en 2,5. És ver que ara de
forma transitòria s’ha detectat que els fills, per problemes de
situació econòmica, retornen a les llars dels pares, però
efectivament això creim que és una qüestió transitòria, que quan
la crisi econòmica redueixi els efectes, sobretot en ocupació, es
retornarà a aquesta població o a aquestes famílies de caràcter
nuclear.

Dins les transformacions de la llar una de les més importants
també ha estat l’increment de llars unipersonals i de persones no
emparentades. Si l’any 91 teníem un 16%, quasi un 17%, un
16,7% de llars unipersonals, l’any 2001 ja en tenim 26%, vull
dir que cada vegada més tenim unes llars unipersonals en què la
figura més important són les persones majors: a la nostra
comunitat autònoma es detecten quasi 49.000 persones majors
de 65 anys que viuen totes soles. I les llars monoparentals, és a
dir, que hi ha un adult que té responsabilitats en fills, estan al
voltant d’un 6%, de les quals, com vostès ja saben, de cada 4...,
de cada 5, perdonin, de cada 5, 4 són dones. Per tant tenim
aquestes transformacions familiars que també són importants i
un colAlectiu de dones, que a més a més la dona a la nostra
comunitat autònoma té una taxa d’ocupació més baixa que
l’home, amb taxes de temporalitat també molt importants, idò
efectivament tenim aquí també un colAlectiu de vulnerabilitat.

Després podem parlar d’una situació d’augment de la
vulnerabilitat social causada per la crisi, però independentment
de la crisi la nostra comunitat autònoma es caracteritza per una
estacionalitat i una temporalitat que efectivament fan que un
percentatge molt important de la nostra població estigui en el
que podríem dir situació de risc de vulnerabilitat, és a dir, tot i
que no estan en situació de marginació, sí en una situació de risc
de vulnerabilitat, que és molt important. Les taxes de
temporalitat a les Illes Balears és molt alta a causa de
l’estacionalitat turística i del model productiu i econòmic que
tenim. Si a Europa està al voltant d’un 13,5%, a la nostra
comunitat autònoma està al voltant d’un 25%, i això afecta
sobretot el colAlectiu de dones i després el colAlectiu dels menors
perquè són els que en aquest moment tenen una situació de risc
de pobresa més alta, el femení i..., i les dones.

Ens trobam també amb un augment de la demanda dels
serveis socials amb ajudes econòmiques. Del 2008 al 2009
s’han incrementat un 25% les ajudes econòmiques. Això està
lligat directament a la situació de crisi econòmica, però
efectivament el que ens demostra aquesta dada és la greu
vulnerabilitat del que podríem dir població normalitzada, el que
nosaltres caracteritzam... bé, nosaltres caracteritzam, la
literatura tècnica caracteritza com el que seria població ocupada
pobra, no?, aquella població que efectivament té uns ingressos
però uns ingressos amb dificultats per cobrir totes les necessitats
bàsiques que té, amb poca capacitat d’estalvi i efectivament,
quan hi ha una situació de crisi econòmica o una situació de
canvi de treball, d’estacionalitat, etc., és una població que

difícilment diríem que arriba a final de mes, per ser una
expressió que tots puguem entendre.

Davant aquesta situació nosaltres el que hem caracteritzat és
com estudiar les necessitats socials, i ho hem fet també amb tres
eixos importants. Un és la manca d’autonomia. La manca
d’autonomia és de les necessitats més importants que té la
població o de les necessitats de les quals els serveis socials
s’han d’ocupar amb més cura, perquè és la població,
efectivament, de més risc. Aquí caracteritzam tres coses: la
dependència, que suposa un 2,6% de la població, són aquelles
persones que necessiten tenir cura d’una tercera persona per a
les necessitats bàsiques; la discapacitat, que segons les dades
que tenim en aquest moment està al voltant a la comunitat d’un
6,4%; la incapacitat, que efectivament tenim persones que
judicialment són declarades incapaces, i aquí un dels problemes
que tenim per desenvolupar els plans estratègics i per fer potser
prospeccions a llarg termini o a mitjan termini és la manca de
dades d’una forma constant, vull dir que tenim dificultats a
vegades per al registre de les dades i això fa que, per exemple,
en incapacitats només tenguem en aquest moment les persones
que estan incapacitades i que de qualque forma són ateses pels
serveis socials, que són al voltant de 455 persones. I després
tenim el colAlectiu de salut mental, que cada vegada està molt
més present en el colAlectiu de la població. En temes de salut
mental hem treballat sobretot les enquestes de salut, que diuen
que quasi pràcticament un 25% de la població podria estar
afectada per problemes de salut mental, alguns d’ells de caràcter
crònic i altres de caràcter transitori; els que ens preocupen més
a serveis socials serien els de caràcter crònic, els de caràcter
transitori ens pareixen més un problema que ha d’atendre
sanitat, però els crònics sí que pensam que és un tema que
serveis socials hi ha de tenir esment. Per tant aquesta manca
d’autonomia que afecta persones amb dependència, persones
amb discapacitat, les persones discapacitades i les persones amb
salut mental.

Després tenim un altre eix d’estudi, quan volem abordar els
problemes de serveis socials, que són les situacions de l’àmbit
de relacions, i aquí també treballam amb dos ítems o amb dues
variables importants: les relacions familiars disfuncionals, que
afecten sobretot menors per tot el tema del desemparament que
pateixen molts de menors -de totes formes és un tema que hem
volgut assenyalar, però saben que les competències en temes de
tutela i de desemparament, vaja, d’acollir els menors en situació
de desemparament són responsabilitat dels consells insulars-; i
després el tema de la violència de gènere, les famílies
disfuncionals que pateixen algun tipus de violència que afecta
les dones i els seus fills. Per tant relacions familiars
disfuncionals, i després tenim dèficits de relacions socials, que
són altres temes que pensam que als serveis socials han de tenir
el seu abordatge.

I en això..., treballam també amb dues estratègies. Una és
l’aïllament social i l’estigmatització. Aquí, en tema de dèficit de
relacions socials, ens tornam trobar amb un colAlectiu molt
important, que són les persones majors; d’aquestes 48.000
persones majors de 65 anys que viuen totes soles ens estan
donant diferents dades estadístiques que un 16% no manté
relació amb els seus familiars, i alguns d’ells ja estan en
processos de sobreenvelliment, de més de 80 anys. Una altra
dada que també ens apunta el dèficit de relacions socials que
pateixen els menors és que, de tots els delictes contra la família
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que tenim de l’any 2009, el 23% tenien presència de menors.
Per tant els menors sí que tornen a ser aquest població
vulnerable que ens està sortint a diferents variables d’estudi,
igual que les dones.

I després, també, l’altre eix que hem estudiat per a les
situacions de necessitat són les necessitats que estan
relacionades amb l’àmbit material i instrumental, per una part
la manca de recursos familiars, inserció laboral i inserció
socioeducativa. En temes d’inserció laboral i inserció
socioeducativa en el text, en el volum 1, estan bastant explicats
els diferents indicadors que vostès segurament ja coneixen, que
no és un treball propi de serveis socials però sens dubte, quan
parlam de les necessitats de la població de la nostra comunitat
autònoma hem de fer referència a la necessitat d’inserció laboral
i a la necessitat d’inserció socioeducativa perquè efectivament
si aquestes insercions falten és quan..., o no es desenvolupen
adequadament, efectivament és quan els serveis socials tenen
una major demanda.

En manca de recursos econòmics hem estudiat bàsicament
el que serien els ingressos necessaris per arribar al que la gent
coneix com arribar a final de mes, que això suposa poder cobrir
les necessitats que té la família. Ens sortia, per exemple, que
una família composta per tres persones necessitaria 1.800 euros
per poder cobrir les seves necessitats bàsiques. Doncs bé, un
31%, pràcticament un 32% de les famílies declaren tenir 1.500
euros, i un 16% menys o 1.000 euros. Per tant sí que tenim una
altra vegada famílies amb presència de menors que tenen greus
dificultats econòmiques i que per tant necessiten dels serveis
socials per cobrir les necessitats bàsiques o necessiten aquesta
família extensa amb la qual no conviu però que la necessita. On
hi ha més, diguem, precarietat econòmica familiar és a Eivissa
i on n’hi ha manco és a Menorca; a Eivissa està en un 18% i a
Menorca en un 14%. 

També un dels indicadors que podem tenir per saber si
aquestes necessitats bàsiques estan cobertes és l’accés a
l’habitatge. A la nostra comunitat autònoma tenim un 0,34% de
persones que no tenen llar, vull dir que tenen dificultats
permanents per aconseguir una llar. Una dada preocupant també
és que l’any 2009 varen ser desallotjades... -com es diu?-
desnonades 2.081 famílies, 2.081 famílies a causa també de la
crisi econòmica però que és una dada important. Entre un 7 i un
8% de població viu en situació de (...), vull dir que és una
població molt important, i després per diferents estudis
d’habitatge tenim que aproximadament un 6,5% dels habitatges
de la nostra comunitat autònoma tenen deficiències greus per
poder considerar que són habitatges dignes. Tenim, per tant,
aquest eix d’habitatges que és important per tenir en compte les
necessitats de la població.

En temes d’inserció sociolaboral i d’inserció socioeducativa
he d’insistir que, bé, tot i que no és una responsabilitat de l’àrea
de serveis social sí que l’hem volguda destacar o apuntar els
indicadors que nosaltres coneixíem o que nosaltres hem estudiat
perquè pensam que és important incidir-hi. Qualsevol cosa tots
apunten una altra vegada a aquest colAlectiu de persones joves,
vull dir que tenim que la taxa d’atur més important de la nostra
comunitat autònoma és la dels joves entre 18 i 35 anys, i el
fracàs escolar que afecta, efectivament, perquè està dins el que
podríem dir població més jove, la població jove entre 16 i 25
anys.

Un altre dels eixos que vostès tendran després del diagnòstic
de caràcter poblacional, és com estan estructurals els nostres
serveis socials. Veuran que els serveis socials, segons la nostra
llei de serveis socials aprovada l’any 2009, són de caràcter
comunitari i de caràcter especialitzat. I un dels problemes que
tenim és que aquests serveis socials han crescut de forma
absolutament desordenada i per tant tenim una dispersió a la
nostra comunitat molt important; per exemple tenim ràtios
d’UTS molt diferenciades entre un municipi i un altre, ràtios del
que podria ser població i professionals també molt
diferenciades, els sous que cobren els treballadors socials o que
cobren tècnics de serveis socials són molt diversos entre un
municipi i un altre, i tot això són indicadors que apunten,
efectivament, a aquesta dispersió i sobretot al creixement poc
ordenat que han tengut els nostres serveis socials. Tenen vostès
un resum de tots aquests tipus de plantejament i, per tant, jo a no
ser qui hi hagi preguntes concretes tampoc no em voldria
estendre.

Tenim, per tant, el que podríem dir els sectors de població
que, al nostre entendre, són absolutament prioritaris, un és tot
allò relacionat amb dependència que té a veure amb persones
majors de seixanta-cinc anys, especialment aquelles en
processos de sobreenvelliment amb una família reduïda que té
poca capacitat d’atendre a aquestes persones, poca capacitat de
canvi i poca capacitat de respir. Un colAlectiu de discapacitats,
que també són dades que apareixen en el diagnòstic que estan
molt coberts en el sistema educatiu, afortunadament,
pràcticament el cent per cent de la població amb discapacitat
està cobert pel sector educatiu, però que quan passen als serveis
socials no tenen garantida aquesta continuïtat d’atenció. Per
tant, és un dels colAlectius on hem de tenir cura.

Tot el tema de subsistència de les famílies, pensam que és
fonamental, i veuran un dels eixos, una llei de família i una llei
de prestacions econòmiques que doni garantia al que han de ser
uns ingressos mínims per a la població que es troba en aquesta
situació de vulnerabilitat econòmica i social. I després tenim els
joves i els menors. Dins menors, efectivament, la responsabilitat
de tot el que és desemparament és dels consells insulars, però
pensam que es pot fer una feina estratègica dels menors atenint
a les famílies, que són el nucli natural de creixement i de
socialització dels menors. Després, efectivament, el colAlectiu de
joves que pensam que més que polítiques de serveis socials
sectorials hem de fer polítiques d’ocupació i polítiques
d’emancipació i d’accés a l’habitatge. I també com no podia ser
tot el tema de la formació, això necessàriament passa per un
canvi de model econòmic a la nostra comunitat autònoma.



850 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 61 / 15 de març del 2011 

 

Dit això, i per no ser molt més extensa, en el volum dos en
el qual presentam els eixos del que pensam que ha de ser el pla
estratègic de la nostra comunitat autònoma, que el Govern ha de
realitzar, són eixos que tenen a veure amb les competències que
li quedaran durant aquests quatre anys al Govern de les Illes
Balears. Per tant, veuran que són quatre eixos: un eix és la
garantia dels drets dels ciutadans; un altre eix és l’estructuració
i coordinació del sistema de serveis socials, pensam que aquest
és un dels eixos cabdals, aquesta estructuració i coordinació del
sistema de serveis socials perquè si no creixerem absolutament
sense planificació i des de la desordenació; la definició de
quines són les prestacions socials bàsiques de la nostra
comunitat autònoma, que han d’anar incorporades a temes de
qualitat, i la planificació i l’avaluació del sistema.

En temes de legislació nosaltres pensam, bé, veuran vostès
allò que volem desenvolupar com a Govern els propers quatre
anys, que pensam que és estratègic, bàsicament són: la cartera
de serveis socials, el decret de cartera de serveis socials i el
decret comunitari. Pensam que són cabdals pel creixement i el
desenvolupament dels plans estratègics i és la funció que ha de
tenir el Govern. Per tant, de legislació proposam la llei d’ajudes
econòmiques, pensam que la nostra comunitat autònoma ha de
tenir una llei d’ajudes econòmiques que garanteixi ingressos
mínims a aquelles persones o a aquells nuclis familiars que
puguin justificar que no tenen cap tipus d’ingressos i que això,
efectivament, ha de ser d’una forma consolidada. En aquesta llei
d’ajudes econòmiques ha de constar necessàriament la
necessitat de, de forma extraordinària, treure pressuposts per a
situacions d’emergència, d’urgència com ha estat la situació de
crisi i pensam que una de les ajudes econòmiques que ha de
desenvolupar la nostra comunitat autònoma són les ajudes
d’emancipació als joves tutelats, pensam que els joves han de
tenir una prioritat dins els serveis socials.

Una llei de família que garanteixi tot el tema dels ingressos
mínims que ha de tenir la família per garantir la subsistència, la
prioritat d’accés a determinades prestacions i el tema de
l’habitatge. Dins l’estructura i coordinació del sistema de
serveis socials pensam que és fonamental la definició normativa
i tècnica del sistema, quin impuls ha de tenir l’estructuració del
sistema mitjançant la participació interinstitucional, la gestió
dels òrgans de coordinació, potenciar la qualitat del sistema a
través de la formació, desenvolupament d’una xarxa
d’infraestructures eficients per a diferents colAlectius. Aquí
veuran vostès que una de les propostes que tenim és l’elaboració
de plans sectorials on és fonamental el consens amb els consells
insulars, vull dir, perquè la dependència, temes d’infància,
temes de joves, tot el que són plans sectorials són competències
progressives dels consells insulars i de fet un dels decrets que
s’hauria d’elaborar dins aquesta propera legislatura ha de ser el
decret de transferències amb una dotació suficient perquè els
consells insulars puguin abordar totes les seves futures
competències. Després, efectivament, la definició de les
prestacions socials que pensam que han de ser sobretot aquestes
de garanties de mínims, del desenvolupament del decret de la
cartera de serveis socials i tots els temes d’estructura i
coordinació i equipament.

En temes d’infraestructura veuran també vostès que tenen
tota una sèrie de propostes de creixement basades bàsicament en
les necessitats dels colAlectius vulnerables que nosaltres hem
considerat més urgents: les necessitats de persones amb
discapacitat; les necessitats de persones majors dependents; tot
el tema de salut mental, de les persones amb diagnòstic de salut
mental, i en temes de violència de gènere. Hem jugat amb dues
informacions bàsiques, una el potencial de persones amb
discapacitat, amb persones majors, dones en situació de
necessitat. De salut mental, quina és el potencial de població
que tenim a la nostra comunitat autònoma? Quin és la cobertura
que tenim en aquest moment per cobrir les necessitats? Una
proposta de creixement que té a veure amb els serveis necessaris
i amb els territoris.

Veuran a la pàgina 43 del segon volum les propostes que les
taules que reuneixen o que resumeixen aquestes dues propostes
i veuran allò que nosaltres deim taxa d’esforç de les necessitats
de cada un d’aquests colAlectius i també per territori. Això ens
permet saber quins són els serveis que han de créixer, per
exemple, analitzam un, veim que la necessitat de servei a
persones majors amb dependència ha de créixer sobretot en
centres de dia perquè, per exemple, en residències tenim una
cobertura de més d’un 60% i, per tant, la taxa d’esforç ha de ser
d’un 48%. En canvi, en centres de dia la proporció és inversa,
tenim més necessitats i menys cobertura. Això també ens
permet, aquesta taxa d’esforç, veure com hem de créixer per
territori. Així, per exemple, veim que a la taxa d’esforç de
necessitat de serveis per a persones amb discapacitat a la
comarca d’Es Raiguer, per exemple, en temes de residències
està sobre dotada. Vull dir, que no hem de créixer dins aquesta
comarca i en canvi sí seria necessari créixer, per exemple, a Es
Migjorn o créixer, per exemple, a Tramuntana.

Això ens permet, efectivament, fer un creixement ordenat i
planificat i amb relació a les necessitats. Amb això volem dir
que hem de treballar des de l’ordenació i des de la planificació
i això ens permetrà no només planificar en temes de serveis
socials des de l’administració pública sinó també en el tercer
sector que també dóna molts de serveis a la nostra comunitat
autònoma, especialment a les persones amb discapacitat, perquè
el seu creixement sigui ordenat i d’acord amb les necessitats
estratègiques que es puguin aprovar i no només sigui donat pel
creixement que tenen a veure amb dotació o amb cessió de
terrenys a un lloc determinat i, per tant, allà es fa i l’únic que
genera és una descompensació territorial.

És un pla que consideram que és necessari, que és bàsic
perquè efectivament amb el desenvolupament de la llei de
serveis socials, amb el desenvolupament del decret de cartera i
sobretot amb el desenvolupament del comunitari ens permetrà
no només créixer a nivell qualitatiu sinó també a nivell
quantitatiu i d’una forma ordenada.

Gràcies.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 61 / 15 de març del 2011 851

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tal de formular preguntes o
intervenir? Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Suárez, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputades. En
primer lloc agrair les explicacions de la Sra. Consellera i també
de l’equip que l’acompanya. Jo més que preguntes faré una sèrie
de reflexions. És cert que nosaltres comptam amb aquesta
informació que ens ha passat, és del 17 de febrer, ho dic pel
petit conflicte que s’ha produït abans, nosaltres havíem analitzat
aquesta documentació i pensàvem que era suficient perquè es
pogués dur a terme aquesta compareixença que es du en aquests
moments.

Vull felicitar a l’equip redactor d’aquest pla estratègic,
pensam que la informació és una informació completa,
exhaustiva i, segurament el que és més important, és útil, és útil
perquè té un caràcter clarament pràctic. Hem de destacar,
perquè això moltes vegades ho trobam a faltar i no ho dic per les
compareixences que s’han produït aquí, però sí en altres
informacions, que ens sembla molt important la informació
territorialitzada. És a dir, la possibilitat de conèixer quins són
els problemes, quines són les necessitats, quines són les
propostes en cada un dels territoris de les Illes Balears i com
s’han d’adaptar les polítiques a cada un d’aquests territoris.
Nosaltres, en aquest cas des d’Eivissa, moltes vegades hem
criticat aquesta visió, diríem, mallorquina cèntrica, no sé
exactament com es diu, i efectivament és important que es
reculli aquesta particularitat simplement perquè les necessitats
i els problemes de cada territori són diferents.

Una conclusió que crec que es pot extreure d’aquest
document és que, és una obvietat, però és així, és la necessitat
dels serveis socials, però no com a una qüestió conjuntural
perquè moltes vegades es pensa que es recorre als serveis
socials perquè estam en una època de crisi, però jo crec que
aquest estudi, aquest pla posa de relleu que, efectivament, és
una necessitat estructural. El més problemàtic és que aquesta
necessitat estructural mai no ha estat reconeguda com a tal i
prova d’això, com molt bé ha explicat la Sra. Consellera, és que
ens trobam que no s’ha planificat, que hi ha determinats serveis
que sí tenen o donen un servei suficient, però altres clarament
són insuficients, que hi ha una dispersió territorial que allò que
fa és simplement no donar el servei a qui ho necessita. Per tant,
els serveis socials són necessaris i ho són d’una manera
estructural.

Amb relació a això jo crec que és molt interessant l’estudi
que es fa sobretot amb relació tant a l’evolució demogràfica
com a l’estudi que fa del mercat de treball perquè moltes
vegades també quan ens plantejam que estam en una crisi
econòmica, que hem de sortir d’aquesta crisi econòmica, moltes
vegades deixam de fer l’anàlisi que allò realment necessari és
abordar els problemes estructurals de l’ocupació en aquests
anys.

Tercera reflexió, em fa un poc de por, i ho he de dir així,
lògicament crec que s’ha de desplegar la llei i, per tant, s’han de
dur a terme les transferències a les diferents institucions, jo som
una gran defensora de la territorialització de les competències,
però em fa molta por el problema de la possible descoordinació
institucional. Ho dic perquè sí serà important que en el moment
en què es facin les transferències es faci d’una manera molt
conscient, molt pensada i més val no transferir si es transfereix
malament. I rere el problema de la descoordinació institucional
hi ha el problema dels recursos econòmics. En el cas, i he de
parlar una altra vegada, del Consell Insular d’Eivissa ens hem
trobat amb competències transferides insuficientment dotades
que acaben repercutint en una incapacitat dels pressuposts dels
consells per fer front a això i al final, i això és el més rellevant,
no es dóna aquest servei. Per tant, jo demanaria que es faci
d’una manera ben pensada, mesurada i que quan es doni la passa
estigui tot, diríem, ben ordenat. Coordinació institucional i
planificació.

Una quarta reflexió també, crec que és important aquest pla
estratègic perquè ens posa tot un seguit de deures legislatius i
està molt bé que es faci en seu parlamentaria perquè aquí és on
ens toca fer-ho. Crec que podem estar orgullosos d’haver
aprovat la Llei de serveis socials aquesta legislatura, però
efectivament el desplegament de la Llei de serveis socials
implica tota una feina legislativa que ens queda per davant i que
és una feina que si no es fa la Llei de serveis socials realment no
es podrà concretar i no es podran veure les seves virtuts, que són
moltes.

Per acabar, em planteja un problema aquest pla, un problema
que crec que és un repte per a tothom i és que, efectivament,
aquí està quantificat què necessitam per tenir uns serveis socials
que atenguin les necessitats que demanda la població, clar, el
pressupost que es planteja jo no puc entrar-hi, no sé valorar-ho,
no sé si és molt o és poc, jo intuesc que parlam de molts de
doblers i a mi em preocupa que justament en la situació de crisi
econòmica i de disminució d’ingressos per part de la comunitat
autònoma com és podrà fer front a aquest pla. I dic això, però
bé, nosaltres acabam ja aquesta legislatura, altres diputats i
diputades vendran, altres governs vendran, però jo crec que és
fonamental, a mi m’agradaria escoltar de tots els grups
parlamentaris, que s’ha de fer una aposta clara per la
priorització dels serveis socials i perquè això que és un pla que
efectivament ara es presenta i que tendrà la seva execució més
endavant realment pugui venir acompanyat dels recursos
suficients.

Una crítica que sempre es feia per part del Grup
Parlamentari Popular quan aprovàvem la Llei de serveis socials
era que no venia acompanyada d’una memòria econòmica, i
sobre això vàrem discutir molt. Nosaltres ara aquí tenim moltes
dades concretes sobre què necessiten les Illes Balears, si aquest
govern en aquests moments començàs la legislatura jo li diria a
la consellera que nosaltres no aprovaríem uns pressuposts que
no continguessin aquestes xifres, com no és el cas perquè
nosaltres estam acabant aquest cicle sí esper, i per part del
nostre grup serem més exigents, que qualsevol govern que entri
sigui coherent i consegüent amb això que s’aprova en aquest pla
estratègic. Res més, gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. No esgotaré els quinze minuts,
sobretot per l’hora que és. En primer lloc volia donar les gràcies
a la consellera per haver vengut, a la consellera i a tots els
càrrecs de la conselleria que l’acompanyen per haver vengut,
per haver presentat aquest pla i també el primer que voldria dir
és que hem d’agrair que ens hagi tornat a la realitat, jo crec que
aquestes darreres setmanes els diputats tenim una afició
irrefrenable a les disputes reglamentàries i embrancar-nos en
subtileses del Reglament i crec que ella ens ha plantat una
realitat que té a veure amb discapacitat, amb persones amb
necessitats, amb persones amb mancances, amb una realitat que
es infinitament més important que les nostres disputes
reglamentàries i crec que ens hauria d’importar infinitament
més com a persones que estam en els afers públics que les
disputes reglamentàries.

Dit això també, com ha fet la portaveu anterior, volia
felicitar-los per la feina feta i dir, en primer lloc, que nosaltres
entenem que aquesta feina que s’ha fet va en la línia de les
polítiques que ha desenvolupat durant la legislatura el Govern
en matèria de polítiques socials. Nosaltres a l’hora de fer un
balanç, si ara haguéssim de fer un balanç del que ha estat
aquesta legislatura, si haguéssim de destacar alguna cosa allò
que destacaríem és l’èmfasi i la convicció amb què ha posat les
preocupacions socials en el centre de la seva acció de Govern i
això és una cosa que es tradueix en coses tan palpables com la
prioritat pressupostària a l’hora d’afrontar els retalls necessaris
en un temps de crisi. Aquest govern quan s’ha hagut d’afrontar
a la baixada dels ingressos per a les arques de la comunitat
autònoma ha tengut clar quines eren les àrees més sensibles que
en un moment de dificultat era necessari, per dir-ho així, on la
retallada fos més petita i que les tisores fossin menys cruels. A
part d’aquesta actitud, que es tradueix en pressupost, també ha
desenvolupat una important tasca de desenvolupament legislatiu
en matèria social que durant la legislatura també hem repetit en
diverses ocasions que apreciam.

D’aquest pla apreciam el caràcter estratègic, tal com diu el
seu nom, perquè entenem que allò estratègic és allò que val més
enllà de la mirada curta d’uns anys o fins i tot d’una legislatura
i pensam que una qüestió com les polítiques socials s’ha
d’encarar amb una mirada estratègia. Apreciam també el rigor
del diagnòstic, jo crec que això que ha exposat la consellera i
això que està reflectit en el Pla, en el seu apartat de diagnòstic
d’un gran creixement demogràfic, de l’augment de les llars
unipersonals, de l’augment de la vulnerabilitat és allò que tots
veim una mica quan ens relacionam i quan observam una mica
el món que ens envolta, però efectivament un pla d’aquests tipus
ha de tenir tot això comptabilitzat, analitzat, desglossat perquè
aquesta és la base d’una bona tasca estratègica en matèria de
polítiques socials.

Per part nostra només voldríem encoratjar-la a anar endavant
amb les propostes, amb allò que li quedi de temps a aquest
govern, però sobretot el que voldríem és que aquest pla i les
propostes que fa fossin un punt de partida de les polítiques
socials que se facin a partir d’ara, els mesos que queden de
legislatura i els mesos de la legislatura que ve, governi qui
governi. El cas de la cartera de serveis socials és un cas...,
tothom el destaca, l’ha destacat la consellera, l’ha destacat la
portaveu anterior i a més jo crec que és molt evident que és una
primera cosa que assenyalam quan parlam d’allò que s’ha de fer
a partir d’ara, d’allò que és important i d’allò que és estratègic
que s’ha de fer a partir d’ara. Nosaltres coneixem la crítica que
sempre fa el Partit Popular que durant aquesta legislatura es
prepara una cartera de serveis socials que hauran de fer els que
venguin després. 

La nostra posició ja l’hem repetida diverses vegades i és que
en el temps d’elaboració que pertocava per fer una elaboració
participativa, completa, correcta i consensuada es va fer la Llei
de serveis socials i també en el temps d’elaboració que
pertocava perquè també fos una cosa ben estudiada,
participativa i consensuada, s’ha d’elaborar aquesta cartera de
serveis socials. I l’important no és la disputa política de si hem
fet o no una cosa que ara no hem d’aplicar nosaltres, sinó el
compromís de qui hagi després de les properes eleccions, de fer
polítiques socials adequades en aquest moment de crisi i
adequades a aquesta difícil situació que ens ha descrit. En
definitiva, allò que interessa a la ciutadania és el compromís
amb aquestes polítiques socials, molt més enllà de la disputa de
partits. 

També estam d’acord amb el desplegament normatiu que cal
fer per completar allò que s’ha fet en aquesta legislatura i que ja
ha descrit la consellera. També lògicament amb la necessitat
que hi hagi una definició ben feta de l’arquitectura institucional,
en aquesta comunitat autònoma aquest és un tema difícil,
l’arquitectura institucional, el repartiment de competències de
vegades tenim la sensació que en matèries de polítiques socials
és especialment difícil i complicat. Per tant, aplaudim que una
de les coses de les quals parla aquest pla és que hi hagi una bona
definició de què correspon a cada institució, com s’han de
relacionar entre elles i com s’han de coordinar.

I finalment un apunt més, també aplaudim aquesta referència
a la necessària colAlaboració entre administració i (...) sector que
és una manera de funcionar i un enfocament que en aquestes
alçades del segle XXI creim que és indispensable per afrontar
les qüestions de polítiques socials. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria donar
també la benvinguda a la consellera i agrair-lo l’assistència aquí
en aquesta comissió a ella i a tot l’equip que l’acompanyen. Bé,
avui tal com dicta precisament la Llei de serveis socials,
debatem aquest Pla estratègic en comissió parlamentària, un pla
que ha estat debatut també i aprovat pel Consell de Serveis
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Socials, així com pel Comitè d’avaluació de necessitats socials.
Per tant, és un document que ja ha estat examinat per experts i
per membres del tercer sector. Per cert, és un pla també que no
podem comparar amb cap altre document previ ja que no
comptam amb cap estudi sociodemogràfic o sobre l’estat dels
serveis socials com tenim ara. Parlam per tant, del primer pla
estratègic en matèria de serveis socials d’aquesta comunitat
autònoma. Aquest document que avui tenim a debat esdevé, per
tant, l’instrument més important de planificació social a mig i
a llarg termini, juntament també amb la cartera de serveis
socials. I els dos són instruments que també compten amb
participació per tant, de professionals i entitats del sector i han
de ser a la força consensuats.

Certament és imprescindible comptar amb un instrument que
avaluï, que planifiqui i que ordeni uns serveis socials de
qualitat. Açò vol dir que és bàsic que el Govern creï aquest marc
general perquè es desenvolupin els serveis socials d’aquesta
comunitat, tant a nivell sectorial com territorial. Açò vol dir, per
tant, fer un esforç d’aclariment de les funcions, com ja s’ha dit
abans, en matèria de serveis socials de les diferents institucions
de la comunitat que tenen competències en aquesta matèria. I
entenem que aquest document que avui se’ns presenta estructura
aquesta coordinació entre les diferents institucions. Evidentment
la primera passa per elaborar un bon pla estratègic és realitzar
una bona prospecció, que és el diagnòstic per identificar les
necessitats socials prioritàries. Per tant, consideram molt
interessant aquesta primera part del document que canalitza tota
aquesta situació que es detalla, com ja s’ha comentat,
l’envelliment de la població, els moviments migratoris, els
canvis en l’estructura de la família, les noves situacions de
vulnerabilitat. Tot açò són factors importants a tenir en compte
per treballar.

I una vegada feta aquesta anàlisi corresponent, el màxim
objectiu del pla per tant, és aconseguir la màxima eficiència
també de les polítiques socials, i ens trobam que actualment
amb manco ingressos que fa uns anys, hem de dotar de millors
serveis i per açò és imprescindible ordenar el sistema
institucional de serveis socials. També hem considerat molt
important la part dedicada a les infraestructures i celebram que
aquest document les hagi incloses i que doni resposta a les
mancances socials en matèria de discapacitats, com hem dit, de
dependència, de prevenció contra la violència de gènere i de
salut mental. És un pla fonamentat en informes tècnics i amb
taxes d’esforç de necessitat. Aquest Pla d’infraestructures no
hauria de dependre de qui governi o no governi, que pugui
castigar o no un o un altre municipi, sinó que s’ha de dedicar a
analitzar i a donar servei a totes les mancances que es troben.

En resum, avui analitzam per tant, un document estratègic
que ha de contribuir a assegurar l’autonomia personal i la
llibertat individual dels colAlectius més vulnerables, una eina
que ha d’anar encaminada a aconseguir una major qualitat de
vida personal, familiar i de grup de la ciutadania d’aquestes
illes. Tots sabem que els serveis socials són un dret subjectiu de
totes les persones, assegurar el benestar social de la comunitat
ha de ser sempre el principal objectiu de qualsevol responsable
públic. Açò implica garantir la igualtat d’accés de totes les
persones als serveis socials, d’entre els serveis comunitaris
bàsics, la porta d’entrada als serveis socials per a moltes
famílies, com els serveis socials especialitzats, serveis que
demanden una certa especialització tècnica o la disposició de

determinats recursos específics. El Govern, dins aquest marc
general, estructurarà la responsabilitat política de les diferents
institucions amb competències.

I per acabar vull fer també unes consideracions generals.
Ens agrada l’aposta per la formació dels professionals en
matèria de serveis socials, ens agrada la inclusió sense afany de
lucre en la planificació i l’execució de les polítiques socials, i
ens agrada la forta aposta que es realitza per acostar serveis
socials a la ciutadania. Nosaltres també compartim la necessitat
d’elaborar una legislació que, juntament amb els recursos, ens
ajudi a palAliar les situacions de vulnerabilitat que es detecten i
aplaudim aquest anunci de necessitat de fer la llei de la família
o la cartera de serveis socials, com és natural, la llei d’ajuts
econòmics, etcètera, que ha comentat la consellera, així com
també l’elaboració de plans sectorials en colAlaboració amb els
consells insulars.

Nosaltres també compartim amb els altres portaveus que
m’han precedit en l’ús de la paraula la necessitat de prioritzar
pressupostàriament, juntament en educació i salut, els serveis
socials d’aquesta comunitat. És per tots aquests motius que,
després d’estudiar aquest pla, el Grup Socialista li donarà
suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Serra per un temps de quinze minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, donar-li la
benvinguda, així com a les persones que l’acompanyen.
Anunciam en primer lloc que el Grup Popular no pot donar
suport de cap manera a un document que per altra banda ve
incomplet en aquesta cambra. Hem pogut constatar que no hi ha
tota la documentació i tot i així, això és un element encara
menys important que els arguments que comentarem a
continuació. 

Entenem que l’informe del Comitè d’avaluació de
necessitats socials de les Illes Balears no existeix, seria
convenient tenir-lo, com també seria convenient que
s’incloguessin les aportacions d’aquest mateix comitè, que per
cert no són en el document i crec que són determinants per
avaluar, per donar credibilitat també a moltes de les qüestions
que s’esmenten aquí. El certificat de la Secretaria del Consell de
Serveis Socials de les Illes Balears, el certificat de la Secretaria
de la Conferència Sectorial de Serveis Socials són dos
documents que també entenem que són importants i tampoc no
hi són presents. Si bé és cert, com ha dit la consellera, que els
podria aportar en breu. Hagués estat molt bé tenir aquesta
oportunitat de poder plantejar i poder completar la lectura
d’aquest pla per poder tenir un vot molt més decidit. En aquest
sentit no ha estat possible, la Mesa així ho ha decidit i per tant,
no ens queda més remei que respectar-ho.
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Quant al propi pla. Realment estam davant d’un document
que té 76 pàgines d’anàlisi i 23 de propostes de mesures, com
a tals. Si vostè lleva les quadres i lleva la planificació temporal,
que per cert està en dos sistemes, i lleva alguna cosa més,
realment hi ha 23 pàgines de propostes de mesures i 76
d’anàlisis. No vull dir que no hàgim de partir d’una anàlisi el
més sòlida possible, però si em permet la broma que ve de la
lectura, hi ha coses tan curioses com que diuen que
determinades dades estan basades en “la recentment aprovada
estratègia de salut mental”, quan fa més de 6 anys que ja està
publicada. S’ha de meditar sobre alguns comentaris en aquest
sentit del document, que ha estat una recopilació de molts de
documents anteriors i que en ocasions el “copiar-pegar”
funciona, no dic que sigui dolent, però no és allò que esperàvem
d’una part introductòria important de 76 pàgines que fa el
mateix que els alumnes aquells que pensaven que per tenir un
bon treball per presentar, tant a la universitat com a l’institut,
havia de tenir molt pes, havia de pesar molt. Hi havia dues
solucions, posar folis molt pesats o posar molta cosa compilada
en un document. Vostè ha optat per la segona de les opcions.
També hi ha la segona teoria, no sé si la comparteix o la
coneixen els presents, que diu que copiar d’un és un estudi,
copiar de dos és una tesis i copiar de tres és un doctorat. Vostè
ha tengut oportunitat de recopilar molts de documents que són
qüestions conegudes, si bé és cert que sistematitzades poden
arribar a ser útils, el que passa és que la utilitat, permeti’m dir-
li, és molt limitada, 23 pàgines de propostes, per cert molt
genèriques i que després comentarem altres mancances que
pensam que són realment importants. 

Per altra banda arriba tard, ben igual que el decret de la
cartera de serveis. Miri vostè al final ha fet bo un comentari que
fèiem des del Grup Popular i que vostè deia que no seria així,
però al final ha estat la realitat. Un company d’aquesta cambra
em recordava que endevinaria allò que diria a la meva
intervenció i li ratific al Sr. Llauger, si el puc citar, que estic
convençut que en el seu cap té el comentari que faré a
continuació. I és que vostè ha utilitzat la tàctica del jo convid i
tu pagues i és que vostè s’ha dedicat a legislar, s’ha dedicat a
establir què han de fer, però què han de fer altres, a no ser que
vostè tengui l’oportunitat de continuar la següent legislatura,
cosa que-miri- ens semblarà fantàstic. 

Però permeti’m que li digui que no es correspon amb allò
que s’espera d’una consellera, durant quatre anys ha tengut
oportunitat de fer moltes coses, no dic que no n’hagi fet algunes,
però les fonamentals, allò que havia de fer quant a actuacions
rellevants, ha utilitzat el sistema del jo convid i tu pagues. Vostè
pensa les grans idees, vostè pensa quin és el camí, l’estableix i
després que s’apliqui la següent legislatura. Hauria estat molt
més responsable, molt més útil i molt més interessant, sense cap
dubte, que haguéssim pogut veure les actuacions. Per cert, una
cartera de serveis que arriba tard i una cartera de serveis que no
ha complit les expectatives d’allò que vostè anunciava, Sra.
Consellera. En el primer punt ho torna a repetir, en el primer
punt del pla estratègic vostè parla de garantir els drets dels
ciutadans, però després no els compleix i després anunciam que
asseguram sostre, menjar, roba i no hi ha un duro en el
pressupost directament dedicat a aquesta qüestió. Tot es fica a
una cartera de serveis que arriba, per suposat, a finals de
legislatura. Si a això hi afegim que en aquesta legislatura en el
darrer any no comptam amb un pressupost aprovat, mala cosa
podem fer per dir realment que s’han complit tots aquells drets

que vostè genera, però que no ha finançat de cap de les maneres
i no tenen la credibilitat d’haver-los aplicat almanco durant
aquesta present legislatura. I no dic que no hagi fet coses, segur
que n’ha fet moltes, però no ha fet les que ha promès, cosa que
realment diu poc de la seva actuació.

També li he de dir que en passades legislatures la seva
exigència fonamental de la formació que vostè representa i que
dóna suport al Govern, era que els plans passessin pel
Parlament, però no només com vostè fa, passant-los pel registre.
No, habitualment el Govern organitzava ponències específiques
per debatre aquesta qüestió. Les múltiples ocupacions que l’han
ocupada a vostè -valgui la redundància- no han permès aquesta
funció, però li puc assegurar que hauria estat francament
interessant seguir la tònica habitual d’altres legislatures i no era
altra que fer una ponència específica per a un pla, així va passar
precisament en la tan criticada Llei d’igualtat i plans estratègics
d’envelliment i altres plans estratègics que s’han fet en aquesta
cambra i que la majoria d’ells precisament passaren per una
ponència específica sobre aquesta qüestió. Ens hagués agradat
que algunes de les que varen proposar, com salut mental,
s’haguessin arribat a portar a terme, però desgraciadament
tampoc els grups que donen suport al Govern no hi varen veure
l’interès que ens hagués agradat.

Fa la sensació que han fet aquest document de pressa i
corrents, tenint en compte la documentació que falta, però
sobretot les mesures que podem observar. Hi manca una visió
sociosanitària, Sr. Consellera, vostè esmenta moltes qüestions
que no dic que no tenguin un cert interès, però no solucionen els
problemes dels ciutadans, ni molt manco dels serveis socials.
Està desconnectat de la cartera de serveis, no hi ha una
avaluació específica d’allò que hi ha inclòs, allò que no, de
quina manera, què hi ha de nou dins aquest document. Tot això
no es comenta. No hi ha un estudi suficient entenem per illes, ho
ha esmentat una altra companya d’un partit que dóna suport al
Govern. Alguna cosa de raó tendré i sense cap dubte la té la Sra.
Suárez quan ho comentava.

No resol la qüestió de la descoordinació institucional. Vostè
sap que és la queixa principal de molts de colAlectius, a Mallorca
especialment. I això no queda resolt en aquest document,
s’esmenta, s’hi passa per damunt, però no es diu. Si passam a
molts dels apartats, permeti’m que li digui la vaguetat en què
s’esmenten moltes actuacions. Miri, garantia dels drets dels
ciutadans, es tramitarà la Llei d’igualtat, fantàstic; elaboració i
tramitació d’ajudes econòmiques i sistema de serveis. Si passam
a participació, estructuració i coordinació dels sistemes de
serveis parla que s’elaborarà un decret de principis generals i
directives de coordinació com toqui i quan toqui, però no ho
estableix. Impuls de l’estructuració dels sistemes mitjançant la
participació interinstitucional, elaboració de protocols i
coordinació, com toqui i quan toqui. No diu ni com, ni de quina
manera. Potenciar la qualitat del sistema, evidentment, com s’ha
fet en moltes ocasions, per cert, a la llei registrada en el Govern
a la qual s’hi fa molt esment, la Llei de suposada transparència
de l’administració pública, però realitzar les accions
d’informació i difusió de la dinàmica de treball, baixa de la
millora contínua. Planificar el que es fa, evidentment que s’ha
de planificar el que es fa, frase molt eloqüent d’aquest magnífic
pla que vostè té a les seves mans i que avui ens presenta.
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I així podria seguir amb moltes més frases tan eloqüents
com les que he mencionat anteriorment i que no resolen les
situacions. Esperàvem una cosa molt més explícita, Sra.
Consellera. Vostè té capacitat per molt més, ho sé cert, el seu
equip estic convençut que també. Però no ha fet aquesta feina,
arriba tard i malament, Sra. Consellera. I li puc assegurar que ho
dic amb la credibilitat que crec que tenc per haver dit tot allò
que pensava que tenia sentit durant aquesta legislatura i haver
donat el màxim suport a les polítiques socials tant com ha estat
necessari des de l’oposició, cosa que ens hauria agradat que
passés en altres èpoques per part dels partits que estaven a
l’oposició i el Partit Popular en el Govern, cosa que no succeïa.

Per altra banda, vostè té una certa tendència a no avaluar la
realitat de les coses. Vostè és conscient que no ha complit la
seva paraula quant a infraestructures? És conscient que va
prometre una residència a Palma, 20 centres de dia, dels quals
n’hi ha quatre, prop de cinc, gairebé encaminats..., amb cara i
ulls i la majoria dels casos no estan licitats. Jo no sé si la culpa
és de Palma, del consell, no ho sé. Jo sé que vostès vàrem
prometre un seguit d’infraestructures, moltes amb defectes, no
ho neg, però que avui per avui és allò que vostè pot oferir als
ciutadans com a solució per atendre els seus problemes. Però és
que té la valentia de presentar en aquest pla, quan vostè no ha
invertit pràcticament un duro quant a infraestructures i diu que
s’han d’invertir entre 141 i 244 milions d’euros, segons l’opció
que ens posi. Per cert, la vaguetat de la quantia té nassos! Amb
perdó, només hi ha una petita diferència de 100 milions d’euros.
Permeti’m que li digui que no és gaire concret. I a més diu que
s’ha d’aplicar en quatre anys, és a dir -ho torn a repetir perquè
és important que tots els presents en siguem conscients- que en
quatre anys s’han d’invertir 141 milions d’euros com a mínim
en infraestructures quan vostè -permeti’m-ho- no ha complit ni
tan sols la seva paraula de 20 centres de dia i 1 residència, una
sola residència, a Palma.

No sé si és agosarat, si és mal de cor per no haver complert
la seva paraula anteriorment, si és intentar ficar en un embull el
pròxim conseller perquè no ho pugui complir, no ho sé, però si
llavors anam a seva realitat econòmica permeti’m que li digui
que no serà gaire fàcil.

Diu que s’ha fet en una legislatura en què hi ha hagut una
baixada important d’ingressos, s’ha fet una aposta pels serveis
socials, educació i salut. Vull recordar a alguns dels portaveus
que han intervingut que (...) salut i educació ha baixat a la nostra
comunitat autònoma quan a les altres comunitats autònomes no
ha baixat ni salut ni educació, a aquesta comunitat autònoma sí
que ha baixat, però tampoc no diuen l’altre: que la despesa
d’aquesta comunitat autònoma se n’ha anat a dèficit, reconegut
pel mateix conseller, se n’ha anat a dèficit. 

Per tant, no és que hagin fet un esforç per intentar prioritzar,
no, aquí han potenciat el dèficit i avui per avui està en un dèficit
que és pràcticament un terç del pressupost d’aquesta comunitat
autònoma. Tenim més de 1.000 milions d’euros de dèficit, però
la situació a la seva consellera, quina ha estat realment per
poder atendre les necessitats del dia a dia, que sense cap dubte
no ofereixen gaires garanties que el que vostè avui ens presenta
es pugui aplicar. 

Idò miri, molt concretament, li diré que si anam a l’execució
del pressupost del 2009, que és l’únic que ens permet trobar la
pàgina web del Govern, per cert, cosa inusitada, fins fa poc
temps hi havia tots els pressupostos, tradicionalment, de totes
les legislatures a la pàgina web del Govern, ara no, han
desaparegut totes, hi ha un sol document que parla de
l’execució, per cert, del pressupost del 2009.

Vostè va tancar amb una despesa bastant superior al que
tenia establert, 155 milions d’euros, i pendent de pagament quan
va tancar l’any 45 milions d’euros amb 2 milions d’euros de
disponible. No li ho dic jo, li ho diu el Govern. Per cert, li
recoman que entri a la pàgina web del mateix govern perquè
trobi l’execució del 2009, però, quina era la realitat?, quan vostè
havia gastat en aquell any 155 milions d’euros, l’any següent,
l’any 2010, el darrer pressupost conegut en aquesta comunitat
autònoma, tenia una dotació de 120 milions d’euros. Vaja! No
tenia ni tan sols la dotació pels serveis que havia gastat l’any
anterior.

Bé, és una qüestió curiosa que diu molt d’un plantejament
econòmic important. No dic que no sigui en gran part molt del
que desitjaríem tots que es dotàs, sense cap dubte, però hem de
tenir en compte la viabilitat i, si hem d’atendre la realitat del seu
pressupost, crec que quant a infraestructures i quant a despesa
corrent no és gens realista i menys, no sé si ho mereixen moltes
de les actuacions que vostè posa aquí amb una vaguetat
inusitada, amb una manca de concreció tremenda i amb una
manca de visió global i conjunta respecte dels serveis de salut
per posar-ne un exemple molt concret i molt específic.

No parla d’una planificació concreta de la mitjana estada i
la llarga estada, per exemple, cosa que és fonamental en l’àmbit
de la gent major, és bàsic. Vostè no ho posa. No ho posa i és un
tema bàsic i  a veure si inclou un capítol que diu, que parla de
la coordinació interdepartamental i amb altres conselleries, però
en el fonamental no esmenta com. Ja està clar que ens hem de
coordinar, vull pensar que s’ha fet aquesta legislatura, sense
falta de la pròpia estratègia de serveis socials, però, quin
problema tenim? És que llavors ho posam en un apartat, però no
deim ni com ni quins punts ni de quina manera.
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Sra. Consellera, no és el que esperàvem -ja dic- d’aquest pla
tan bàsic i tan important com de fet és que venia definit a la llei
i que fa possible que vegem quin és el camí de cara al futur.

Li podria esmentar moltes més qüestions, però el president
de la mesa em comença a mirar amb un ulls que m’indiquen que
el meu temps s’està esgotant i per tant, no podré finalitzar la
meva intervenció que no va en altre sentit que, Sra. Consellera,
no neg que vostè té molt bones intencions, estic convençut que
té capacitat de fer un pla molt millor que el que ens ha presentat,
el seu equip també, però desgraciadament no l’ha posat damunt
la taula, l’ha (...) prometre coses, no complir-les i prometre
coses que sap que no podrà complir en el futur perquè no tendrà
els doblers per poder-ho fer perquè en aquesta legislatura
tampoc no els ha tengut. Ha aspirat a tenir dèficit, ha aspirat a
cobrir els mínims... i esperar a plorar perquè l’Estat no li envia
tots els doblers, que tampoc no s’hi havia compromès. 

Aquesta és la realitat que tenim, que diu molt poc de
l’aplicació d’aquest pla que ens presenta avui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració.

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

Gràcies, president. Gràcies per totes les intervencions, vull
agrair a la Sra. Suárez, al Sr. Llauger i a la Sra. Rita el seu
suport, al Sr. Serra també la benvinguda que ha fet a l’equip,
però... contestaré una mica a tots perquè en general hi ha hagut
un bloc de suport en què coincidien i després algunes de les
afirmacions o preguntes o dubtes que té el Sr. Serra també dins
aquest discurs.

En primer lloc, en cap moment no hem volgut usurpar la
informació al Parlament, els temes als quals vostè fa referència,
també hi ha fet referència la Sra. Suárez, tot el contrari. Aquests
òrgans de participació, els hem creat nosaltres a la Llei de
serveis socials, per tant, són òrgans creats per la conselleria, el
Parlament els ha aprovat a proposta del Govern a proposta de la
conselleria, vostès no varen votar en contra, però no els varen
aprovar tampoc en positiu.

Per tant, per a nosaltres és un orgull haver creat aquests
òrgans i els hem utilitzat. Per tant, li he de dir que és una
satisfacció que els tres documents, els tres informes siguin
favorables. Ha estat una errada de coordinació, no sé si entre la
nostra conselleria, la Conselleria d’Afers Socials i la Conselleria
de Presidència o la Conselleria de Presidència amb el
Parlament, de totes maneres insistesc que demà mateix podem
enviar l’informe complet i veurà que per nosaltres és una
satisfacció que els tres òrgans donin suport a aquest pla
estratègic. Per tant, en cap moment, ni usurpar ni ocultar aquest
tema.

El territori al qual ha fet referència la Sra. Suárez, cada
vegada més serà necessari especificar el territori perquè cada
vegada més els temes de serveis socials..., l’Estatut estableix la
competència que han de tenir els consells insulars i per tant el
territori emmarcarà prioritats i diferències entre un consell i un
altre. Per exemple, en temes d’immigració, el Consell de
Menorca té una necessitat que no té Eivissa o que no té
Mallorca, que són molt més importants.

Crec que tant la Sra. Suárez com el Sr. Llauger com la Sra.
Rita han intuït o han encertat amb el que proposa aquest pla
estratègic que és ordenar efectivament el tema de serveis
socials. Tenim un sistema de sanitat molt ordenat, un sistema
d’educació molt ordenat i en temes de serveis socials tenim
serveis que estan absolutament desordenats, administracions que
intervenen les tres administracions que composen la comunitat
autònoma, que és Govern, consells insulars i municipis, a més
a més amb una presència de (...) sector molt important que no
ho té a vegades educació o no ho té sanitat i que això ha crescut
com a bolets. Quan hi havia una necessitat sorgia un servei, però
no hi ha hagut una planificació d’estudi d’aquestes necessitats
i de com s’ha de créixer en cadascun dels territoris.

Efectivament, senyor..., planificar el que es fa, això que és
de sentit comú és necessari a la nostra comunitat autònoma.
Aquí hi ha hagut governs que no han planificat els serveis
socials, que quan ha sorgit una necessitat han procurat donar
una solució, la que se’ls ha ocorregut en aquell moment o les
propostes que venien del tercer sector o d’altres sectors, però no
hi havia planificació. Aquí és la gran dificultat que tenim en
aquest moment que, a la vegada que creixem en necessitats
socials i per tant, hem de donar sortida a aquestes necessitats
mitjançant serveis, a la vegada hem d’ordenar i a la vegada hem
de complir un estatut que fa que bé, que especifica quines són
les competències de cadascun dels ens territorials o dels ens
insulars i que és de difícil compliment perquè els serveis els té
el Govern i les competències les tenen els consells.

Per tant, efectivament, aquest és l’eix central d’aquest pla
estratègic: la planificació com a eix central i l’ordenació. 

A la Sra. Suárez també li preocupava el tema de les
transferències, sens dubte, vull dir, els consells insulars en això
valen molt, de fet, les transferències no s’han pogut realitzar pel
tema de crisi política, hi havia ja acords polítics clars de quins
eren els serveis que s’havien de transferir, la dotació de
personal, però en temes de dotació econòmica hi ha hagut
dificultats perquè el Govern no està en disponibilitat de ser
generós a causa de la crisi i els consells insulars s’han estimat
més, efectivament, no assumir aquestes competències, esperar
situacions econòmiques que millorassin aquesta possibilitat de
dotació i rebre-les suficientment dotades.
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L’experiència de dotació del Govern als consells, igual que
de l’Estat a les comunitats autònomes, són experiències molts
frustrants a l’hora de poder desenvolupar les competències si
efectivament un no té suficient pressupost per desenvolupar-les.

En tema de cartera de serveis socials, que també l’ha
comentat la Sra. Suárez, el Sr. Llauger i el Sr. Serra, la
quantificació que proposam en aquest pla estratègic està a la
pàgina 30, al punt 6 que parla de pressupost, on posam
“pressupost per eixos sense pla d’infraestructures” i feim la
proposta de 2011-2014. Això és efectivament el que... la
quantificació que suposa el decret de... comunitari que suposa
una pujada de ràtios de professionals important i més o manco
igualitari a tot el territori i després tota la cartera de serveis
socials, que especifica aquesta cartera de serveis socials, quines
han de ser les prestacions, tant tècniques com tecnològiques,
com econòmiques, obligatòries per a la comunitat autònoma.

En aquest sentit, Sr. Serra, sap que hem intentat pactar amb
el grup parlamentari aquesta cartera, la té des de l’estiu passat
i no ha estat possible perquè intentàvem, efectivament, si hi
havia un canvi de govern, tenir com política de país aquesta
cartera a quatre anys pactada, independentment del govern que
hi hagués, que aquesta cartera es desenvolupàs, perquè serveis
socials necessiten a la vegada que ordenar créixer en serveis i
s’ha de créixer d’una manera ordenada. 

Vostès no han volgut aquest consens, no sé si hi ha un canvi
de govern el que faran. Nosaltres..., no és veritat que no haguem
realitzat les promeses que hem complert. Miri, vàrem dir una
llei, la llei la tenim. Hem dit un decret de serveis comunitaris i
el tenim; un decret de cartera i el decret de cartera està ja
elaborat, està al Consell Econòmic i Social i confiam que no hi
hagi cap problema, i un pla estratègic i el tenim.

Efectivament, hi podrà haver un canvi de govern i es podran
derogar. Aquest govern de la legislatura 2007-2011 va anulAlar
el projecte de l’opera, un canvi de govern pot aprovar decrets
d’aquestes característiques, ho podran fer, però l’hauran
d’anulAlar. Vull dir, cada govern prioritza les polítiques. Hi va
haver un govern que efectivament a final de legislatura tenia un
projecte d’opera, que aquest govern no ha fet, nosaltres deixam
decrets de serveis comunitaris, deixam decrets de cartera i
deixam decrets de pla estratègic. Per tant, tenim sensibilitats
diferents i tenim prioritats diferents i això es demostra en tota la
legislatura.

Amb això..., donar suport a les paraules del Sr. Llauger, que
efectivament aquest pla estratègic, creim que és una línia
coherent amb la política desenvolupada fins ara. Hem de deixar
efectivament això, és una llei de serveis socials aprovada el
2009 i a finals de legislatura pràcticament tenim desenvolupat
tots els decrets que estableix aquesta llei, perquè si a més
tenguéssim una llei sense decrets no existiria.

Vostès varen tenir l’oportunitat de fer una llei de serveis
socials molt més moderna i no la varen fer. És que a vegades
sembla que el Partit Popular no ha governat en aquesta
comunitat autònoma i el Partit Popular ha governat aquesta
comunitat autònoma i serveis socials els importava molt poc,
perquè tenim una llei, ja no em record de l’any, però que era
absolutament antiquada en aquest sentit, el 1986 o el 1987, és
igual, 1986, 1987, que vostès en diferents legislatures

l’haguessin pogut actualitzar i no ho varen fer. No va tenir la
prioritat dels serveis socials. 

Nosaltres, en quatre anys...

(Remor de veus)

...sí, home!, sí, en quatre anys hem pogut crear la llei i tots
els seus decrets, això crec que és important.

El tercer sector, que també ha sortit en diferents parlaments,
és important i de fet, en el pla estratègic, en la meva exposició
inicial, m’hagués agradat comentar-ho. Nosaltres parlam de tres
maneres de gestionar els serveis socials: una que és la pública;
l’altra que és publica, podem entendre municipal, insular,
autonòmica, i l’altra és la de tercer sector. 

En aquest sentit, un dels eixos fonamentals és consolidar els
serveis socials que presta el tercer sector mitjançant una
aprovació en un consell de govern de tota una proposta de
subvencions extraordinàries a tres anys perquè garanteixin els
serveis socials que dóna en aquest moment el tercer sector i que
són serveis que han demostrat la seva necessitat perquè duen
més de quatre i cinc anys desenvolupar-se, perquè en tres anys
efectivament aquests serveis es puguin concertar.

Per tant, aquesta transició cap a la concertació, què suposa?
Això suposa un caràcter troncal per al tercer sector que dóna
aquests serveis socials, que reconeixem que serien necessaris,
però que l’administració social no hi arriba. Efectivament,
tampoc no oblidam la possibilitat de la gestió concertada amb
la privada mitjançant concurs.

Contestant també a la Sra. Rita, bé, he contestat diferents
intervencions seves amb el que he exposat anteriorment, per a
nosaltres és fonamental com a govern el creixement en aquest
sector de treball. Creim que hi ha un volum d’ocupació
importantíssim en aquest sector dirigit a les persones. A la
nostra comunitat autònoma, tot el que seria economia dirigida
a les persones, no arriba ni al 6% d’ocupació, a Europa estan
damunt un 15%, en canvi tenim ràtios d’altres indicadors que sí
ens aproximen a Europa i això no.

A més, és una ocupació que no és deslocalitzable perquè
estarà sempre una residència aquí, no és estacional perquè
sempre es necessitarà una plaça de psicòleg, de treballador
social, etc., és formativa, no hem de créixer, d’ocupació
qualificada, i a més a més és de baix impacte ecològic. 

Efectivament, Sr. Serra, és ambiciós el pla, però podem fer
càlculs del que va costar qualsevol autopista en quatre anys i la
inversió que podríem dedicar a temes d’infraestructures que, a
més a més, després creen llocs de feina i donen qualitat de
vida... No, no, és bo de fer, podem mirar el que costa un
quilòmetre d’autopista i el que podríem fer en temes de serveis
socials. 
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Per tant, és veritat que el compromís que com a govern
assumim és el creixement en els pressupostos fins el 2014 dels
dos decrets i els altres, efectivament, apunten les necessitats que
s’han de pactar necessàriament amb els consells. Nosaltres deim
“la diagnosi és aquesta”, però si un consell vol créixer en
residències i no en centres de dia és competent per poder fer
aquesta selecció.

En temes sociosanitaris és un tema al qual... és un debat que
s’hauria de realitzar crec que en profunditat, és un concepte que
no m’agrada, el tema sociosanitari..., crec que hi ha limitacions
clares entre el que ha de ser el servei de salut i els serveis
socials, no? Pensam i en el pla estratègic hi és, d’una manera tal
vegada no massa explícita, però crec que suficientment clara
que apostam per temes de salut mental, els temes de salut
mental tenen a veure... diguem que hi ha dues vessants: la part
aguda que pensam que l’ha de dur salut i tot el que sigui
substitució de la llar l’ha de dur serveis socials. Per això
defensam (...), centres de dia, habitatges, etc., per temes de salut
mental i assumim que s’ha d’incorporar al Pla estratègic de
serveis socials i no en un sociosanitari.

Personalment -i això no és un posicionament de govern,
però sí personal- em preocupa molt la insistència del Partit
Popular en els temes de sociosanitaris. Crec que rere aquest
concepte de sociosanitari el que vol el Partit Popular és
incorporar el sistema de salut al copagament que té serveis
socials i em preocupa. He sentit altres intervencions de
membres del seu partit en l’àmbit estatal i em preocupa. No dic
que vostè ho hagi dit, etc., em preocupa, és un tema que,
incorporar el temes sanitaris als socials quan hi ha copagament
em preocupa, per tant, hem optat per no introduir aquest
concepte sociosanitari i defensar els temes de serveis socials.

Diu que hagués pogut ser una ponència, davant això només
(...), possiblement hem fet el que pensàvem que havia de fer. Si
això hagués estat una ponència no haguéssim tengut cap
problemes, si hi ha altres formes de debat parlamentari que
siguin més interessants i més riques, idò ha estat un
aprenentatge i procurarem efectivament dur-ho en una altra
ocasió en què es faci.

Després efectivament li vull dir que allò de les
infraestructures que ha dit, miri, aquest govern ha gastat 27
milions en temes d’infraestructura, propis, vostès en varen
gastar 25, després varen anar... bé, tenim els números, després
hi va haver la inversió privada amb el compromís de
concertació que, efectivament també, a vostès també els
podríem aplicar allò que “usted legisla y yo pago”. Vull dir,
vostès varen fer un model de sistema de creació de residències
en el qual nosaltres no estam còmodes, nosaltres ho hem
gestionat i nosaltres també ho hem pagat, perquè efectivament
quatre anys donen pel que donen.

Dels 20 centres d’estades diürnes, 16 estan en funcionament,
no en funcionament estan en processos diferenciats. És clar, si
nosaltres tardam dos anys i mig perquè l’ajuntament ens doni
una llicència i faci un canvi d’ús, no és responsabilitat de la
Conselleria d’Afers Socials. Nosaltres vàrem tenir la precaució,
efectivament, de planificar això perquè era una necessitat, i ha
anat creixent; en aquest moment ja n’hi ha quatre que estan a
punt d’obrir, que crec que a més ja es posaran en funcionament,
altres que estan en licitació, una altra que s’ha començat a

construir fa quinze dies, altres que estan en projecte
arquitectònic perquè finalment han tengut la llicència... El
mateix ens ha passat amb la residència de Can Martorell, crec
que és, no? Efectivament l’ajuntament ens dóna un terreny
determinat, nosaltres acceptam aquest terreny i resulta que hi ha
un problema de canvi d’usos i tal. Bé, idò això en tot cas la
responsabilitat és de l’ajuntament, no és una responsabilitat
d’aquesta conselleria.

Hem crescut en més de 700 places per a persones amb
discapacitat que no eren herència de ningú, sinó que hi ha hagut
creixement real. Hem crescut també en altres temes, en centres
socioeducatius per a menors en situació de mesures judicials;
hem crescut en altres tipus de serveis que no són grans
infraestructures.

Quant a al pressupost, efectivament, tenim un pressupost i
cada any s’ha incrementat. Per això vàrem fer que la partida de
dependència fos ampliable, i jo no consider que..., tot al
contrari; vostè ho expressa com si fos un problema i jo ho visc
com una cosa molt positiva i que demostra efectivament la
sensibilitat d’aquest govern en temes de serveis socials. Teníem
una partida pressupostària, vàrem tenir molta més demanda de
dependència, vàrem fer un esforç de valoració, de la valoració
de PIA, i això ha fet que el disponible creixés perquè es va
aprovar l’ampliació dels pressupostos de dependència. Això
també ha fet que venguessin més ingressos de Madrid; quan hi
ha més PIA elaborats hi ha hagut també més ingressos. 2
milions realment tampoc no és una xifra que ens preocupa;
alguns d’ells es varen incorporar en el 2010 perquè estaven en
diferents fases, etc.

Per acabar una mica amb les posicions que han expressat
fins ara, vostè diu coordinació. S’ha fet un esforç
importantíssim de coordinació. En aquest moment tenim una
única entrada en tema de residències i en tema de centres de dia,
i això ha estat importantíssim en temes de serveis socials.
S’entra per via de dependència, a través de la solAlicitud de
dependència. Això ha fet que les llistes de solAlicitud i d’espera
de diferents residències, de diferents..., desapareguessin. Tot
entra per via de dependència, allò referit a la xarxa de
dependència. I després hi ha l’accés que cada persona podrà
triar, independentment d’on visqui. Per tant sí que s’ha fet un
esforç de coordinació i un esforç resolutiu, perquè hem
aconseguit efectivament unificar aquests accessos.

Jo crec que... Bé, i des de la conselleria pensam que
efectivament la voluntat d’aquest pla és l’ordenació i el
creixement des de l’ordenació i des de la coordinació i des de la
planificació, i creim que efectivament compleix. Si durant
aquesta legislatura que ve s’aprova la..., es gestiona aquest pla
estratègic, s’aplica el decret comunitari i el decret de la cartera
de serveis, i a la vegada es creix en determinats serveis, s’haurà
fet un bot quantitatiu i qualitatiu molt important en temes de
serveis socials a la nostra comunitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Mixt..., no vol intervenir. Per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds..., tampoc no
vol intervenir. Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

És un minut, simplement, perquè m’ha agradat sentir, i ho
compartim amb la consellera, aquesta..., o voldríem destacar de
la seva intervenció aquesta necessitat d’ordenar, planificar i
també desenvolupar normativament la legislació en serveis
socials, perquè jo crec que açò és el que competeix precisament
al Govern. La nostra comunitat autònoma té distribuïdes les
seves competències, sobretot, tal com marquen els estatuts que
ens hem donat, als consells insulars, o hi ha una política de
proximitat, de gestió en la proximitat que competeix als consells
insulars i als ajuntaments i, en canvi, hi ha una altra política, una
altra competència, que és aquesta de coordinar, d’ordenar i de
desenvolupament normatiu que és la competència real que han
de tenir el Govern de la comunitat, i l’administració de la
comunitat autònoma, i jo crec que en aquest pla queda així
planificat i demostrat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. 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. Intentaré ajustar-me el màxim que
sigui possible al temps. Sra. Consellera -he dit intentaré-, Sra.
Consellera... No, ho dic perquè no hi hagi confusió. 

(Algunes rialles)

Amb tota l’estima i li puc assegurar que benevolència per
part de l’oposició, atenent que deu ser, segur, la nostra darrera
comissió de serveis socials d’aquesta legislatura, hem fet un
intent avui que n’hi hagués una altra però no ens ha funcionat
bé; bé, ho hem intentat. Estima que ens teníem, i dèiem “no ens
volem veure una vegada, que siguin dues”; idò no, finalment
serà una i intentaré resumir, per tant, els aspectes bàsics.

Miri, vostè i jo hem estat d’acord en moltes coses, moltes,
i reconec que ha estat una consellera que s’ha esforçat pels
serveis socials en aquestes illes, sense cap dubte. Allò que
qüestion és el resultat de molts de temes que sí consider
prioritaris i importants i que no s’han fet en aquesta comunitat
autònoma. Qüestion que vostè ha tengut la temptació de
prometre moltes coses que finalment no s’han complit, i que
diuen poc d’un sistema en què, especialment en aquestes
circumstàncies, quan la gent més desesperada està, més s’aferra
a la promesa, més que mai, i quan s’ha sortit anunciant el dret
de roba, menjar, tot allò que s’ha promès, que en aquell mateix
moment no hi hagués una partida per poder-ho fer és molt
decebedor per part d’aquells que ho estaven patint, i que, a gent
que no menja, que un any i mig més tard es faci una cartera de

serveis que finalment no pot ser dotada perquè aquest govern no
ha aprovat uns pressupostos i no ha fet possible que es portàs a
terme. Que es prometés que tot això anava a un decret de serveis
que ha arribat més tard, encara, de l’any i mig, que ja ens
pareixia molt, que proposava la llei, i que encara avui estigui en
tramitació i finalitzem aquesta legislatura amb poques
esperances que es pugui aplicar, o cap, i això per la nostra banda
i des del nostre punt de vista és decebedor.

Segur que altres actuacions, la política que feia el Partit
Popular en altres èpoques, segur que han tengut errors, però
vostè ha tengut els seus i per tant crec que és just i necessari que
algú els hi recordi, potser perquè no es tornin a repetir, ni per
part seva ni potser per part nostra, però li puc assegurar que
també existeixen i que la perfecció que vostè intenta presentar
de la seva gestió no és tal.

Parlava de planificació. Mentre vostè ha planificat i ha
generat drets que encara no sabem com pagaren, el Partit
Popular executava accions. Si d’això hem de ser culpables,
encantats, massa bé, massa bé. 

Quant a allò complit, vostè ha presentat com el seu balanç
que ha fet una llei, decret de serveis, pla estratègic. Nosaltres
vam fer infraestructures, efectivament, i si d’això ens hem de
penedir, idò ens en penedirem quan toqui, però són precisament
les que vostè ha pogut continuar i ha pogut portar a terme. 

Si hem de valorar si aquest pla era ambiciós, sí, és ambiciós,
però permeti’m dir, consellera, que li digui que plantar 141
milions d’euros a un pla a quatre anys per a la següent
legislatura quan vostè no ha fet gran cosa en aquest sentit, o
com a mínim els sistemes per accedir a les infraestructures no
són palpables, són tan invisibles i tan silenciosos com ens va
prometre el Sr. Antich, idò desgraciadament tampoc no pensam
que sigui allò oportú. No pot treure pit en el tema
d’infraestructures, Sra. Consellera, desgraciadament no n’ha fet,
i les mateixes dificultats que vostè va tenir en el tema dels
terrenys i aquestes coses nosaltres també les vàrem tenir, però
és que el cas és que les infraestructures, la majoria d’elles i amb
moltes dificultats, li ho reconec, vostès ens ho varen criticar en
el seu moment, amb moltes dificultats estan allí i són les que
vostè ha pogut inaugurar i ha pogut acollir moltes persones
majors, entre altres coses a les residències, als centres de dia i
a altres infraestructures.

Em sap greu que menyspreï el concepte sociosanitari,
perquè..., i l’altre que intenti aquesta espècie de..., bé, d’intent
de lligar el Partit Popular a si copagament, si no copagament
sanitari, serveis socials i aquestes coses. Idò miri, l’únic que ha
parlat de copagament aquesta legislatura és el Sr. Manera; li puc
ensenyar les declaracions i, si no, li enviaré el retall de premsa
perquè justament el tenc guardat, i per tant és poc, crec, útil que
en faci esment.
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Quant al poc que pensam que ha invertit en infraestructures
pensam que s’hagués pogut fer d’una altra manera molt més
eficient, amb la participació del sector privat, sí, efectivament,
i vostè ha assumit fins i tot infraestructures que estaven sota un
sistema que vostè deia que no li agradava, i aquí sí que tenim
punts de vista diferents. Jo no sé si el seu sistema és el millor o
si és el nostre millor; jo pens, evidentment, que el nostre és el
millor, i pens que ofereix molt més avantatges que el seu. Cap
dels dos no és perfecte, segur, però li puc assegurar que estic
convençut que la participació de l’àmbit privat en la generació
d’infraestructures alleugereix molt el pressupost del Govern i
permet un nivell de despesa corrent que vostè no s’ha pogut
permetre en aquesta legislatura.

Parla de..., i per tant els aspectes sociosanitaris, entre altres
coses, també pensam que hi tenen un paper a dir, que no parli ni
de mitja estada, ni de llarga estada, ni moltes d’aquestes
qüestions en aquest document és molt poc concret, i no ens
ofereix gaires garanties de tenir un pla fiable, segur, per poder-
lo portar a terme.

Quant al pressupost, miri, Sra. Consellera, no em digui que
ha crescut cada any perquè el que no ha fet és consolidar la
despesa de l’any anterior, no ha consolidat la despesa de l’any
anterior. És que podem mirar el pressupost inicial de cada any;
aquest any no tenim ni oportunitat d’això perquè no hem tengut
ni pressupost, se’ns ha ocultat fins i tot això, però el que vostè
no pot dir és que se li ha respectat el consolidat de l’any
anterior. Vostè a final d’any ha gastat 155 milions d’euros i ha
començat amb 120 l’any següent, no poc! Home, que tenc
l’execució del 2009 aquí, li puc facilitar els documents,
justament els he portat avui aquí perquè és l’únic document que
he pogut observar que estava present a la pàgina web del
Govern, un exemple d’ocultisme inusitat i que no havia..., bé,
desesperat, no sé si dir, d’aquesta comunitat autònoma.

Això quant a pressupost. Per tant, bé, dubtós. El que vostè
ha generat un dèficit de més de 45 milions d’euros en més d’un
any. Això sí que és un gran problema perquè s’acumula l’any
següent. Vostè sap que comença l’any pràcticament amb el
pressupost gastat, i paga el que pot de l’any anterior i fa una
bolla que ha anat continuant. Avui no podem saber aquesta bolla
quina és perquè no tenim ni pressupost per poder-ho saber ni
l’execució del pressupost de l’any passat per poder-ho esbrinar.
Ho sabem, esper, algun dia perquè alguna persona relacionada
amb el Partit Popular segur que arribarà al Govern la següent
legislatura i ho valorarem amb tot el detall que sigui, però li puc
assegurar que ho farem amb ànim constructiu per solucionar el
problema, que és habitualment el que fa el Partit Popular quan
arriba al Govern, solucionar problemes. Ben igual que vostè ha
fet en molts de casos, no li ho negaré, ben igual que ha fet en
molts de casos, però no en allò que havia promès. Si vostè havia
promès vint centres de dia, idò no els hagués promès. Si vostè
havia promès una residència a Palma, idò no la prometi. Però és
que s’han omplert la boca de dir-ho cinquanta vegades, i li puc
assegurar que a l’oposició se’ns crema la sang quan veim que
van per allà presumint de coses que no són! I més es generen
expectatives cap a les persones que llavors no es compleixen,
les persones dependents ho passen molt malament, ho passen
molt “pillo”, i les seves famílies no li ho vull contar, i quan
veuen que no són ateses i que els retards en el procediment de
dependència no arriba al nivell que vostè diu i que promet, o
que almenys comunica, la gent es desespera un poquet.

En aquesta cambra, en una comissió parlamentària, vàrem
veure el procés de dependència. Fins a sis organismes diferents
hi participaven i... Sí, home, sis organismes diferents que hi
participen i estic convençut que no és la millor manera de
gestionar-ho. Comparativament, i no tenc temps per fer-ho, amb
altres comunitats autònomes, estic convençut que el seu equip
ho coneix amb molt de detall, hi ha un llarg recorregut de
millora. No li dic que estigui malament, hi ha un llarg recorregut
de millora. Sis organismes en aquesta comunitat autònoma, a
una illa com la de Mallorca amb 800.000 habitants, no s’explica
de cap de les maneres. Tenim un problema que vostè no ha
resolt, que és el bàsic, fonamental i importantíssim a resoldre
amb una estratègia de serveis socials que és la coordinació entre
administracions, i és que aquí tenim una administració molt
complicadeta, però no s’ha fet cap intent, que no va permetre
que s’inclogués a la llei a proposta del Partit Popular, no ho
varen acceptar, i que pensam que resolia molt aquestes
qüestions i que precisament tampoc no es resolen, els elements
bàsics, fonamentals dels problemes que tenim avui no s’han
resolt, i a més vénen agreujats per promeses que no sé si vostè
mateixa es creu i que diuen molt poc d’una persona que pens
que té credibilitat com vostè; jo la hi atorg, hem tengut
l’oportunitat de fer feina junts, esper que coincidim en altres
etapes de la nostra vida i tenguem oportunitat de gaudir i de
celebrar que cada dia els serveis socials de les Illes són millors.

Gràcies.

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, president. Compartim les darreres afirmacions,
efectivament, i agraïm aquesta credibilitat i efectivament el bon
to d’enteniment que hem intentat durant tota la legislatura, i
això efectivament és cert, però tenim diferències de
posicionament i de perspectiva.

Efectivament hi ha hagut errades en la nostra gestió; en
qualsevol gestió hi ha hagut errades, acompanyades de
frustració, sens dubte. No hem aspirat a la perfecció perquè no
som perfectes, però un dels encerts que nosaltres pensam que sí
que efectivament es pot reconèixer és el tema que els escassos
recursos que tenim, perquè sempre són escassos quan es parla
de serveis socials, hem encertat i els hem racionalitzat i
rendibilitzat al màxim, i això crec que s’ha d’exigir a qualsevol
govern. No sé si a altres governs es pogués analitzar la
intervenció que han fet en serveis socials era d’aquesta manera,
però efectivament ara no és una qüestió que vostè em faci un
balanç d’aquesta legislatura, que a la segona intervenció seva ha
fet més d’un balanç del que vostè opina d’aquesta legislatura en
temes de serveis socials, i que jo faci un balanç de les
intervencions del Partit Popular.
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Però per contestar una mica a allò darrer que vostè ha
proposat, miri, en temes de gestió pública i privada, jo no és que
m’oposi radicalment o que ens oposem radicalment a la gestió
privada; el que passa és que hi ha d’haver un equilibri entre
gestió pública i gestió privada, hi ha d’haver espais per a la
gestió pública, hi ha d’haver espais per a la gestió privada. Si el
model que es feia, que el model del Partit Popular era
construcció i gestió privada, i l’altre construcció i titularitat de
l’administració i gestió privada, realment la descompensació del
balanç, de l’equilibri, era a favor de la privada, la qual cosa
suposava que donaven efectivament una necessitat tan important
com les residències i els centres de dia en mans de la privada, i
la pública tenia poca capacitat d’intervenció i la privada assumia
un protagonisme que no... Per tant jo efectivament crec que hi
ha d’haver equilibris.

Fixi’s vostè que qui modifica la llei de serveis socials on es
pot concertar amb la privada és aquest govern. No, no;
haguéssim pogut no comentar, vostès haguessin pogut
modificar-la i no la varen modificar, no la varen modificar
vostès, varen (...) la del 86 que prohibia la concertació amb la
privada. No, vostè mateix, no l’han feta vostès, per
determinades pressions que tots coneixem. Amb això no varen
ser capaços, i en canvi nosaltres sí que l’hem modificada,
perquè efectivament sabem que determinades coses no es poden
canviar per temes de llei. Per tant som conscients, efectivament,
de la realitat en què ens movem.

El tema sociosanitari he dit que no és un posicionament del
Govern, que és un posicionament personal. És un debat en el
qual crec que s’ha de debatre a fons què és sociosanitari, que
dins sociosanitari és una espècie de calaix de sastre on..., que el
que no és de salut, el que no és de serveis socials, per què no es
fa un esforç en creixement en temes de serveis socials? Hi cap
tot. Les residències podrien ser també sociosanitàries des d’un
perfil determinat del que es pugui entendre per sociosanitari; en
canvi nosaltres pensam que són de serveis socials, perquè creim
que efectivament això és una substitució de la llar i això té a
veure amb temes de serveis socials.

Promeses que s’han fet. Escolti, nosaltres vàrem dir que
efectivament fèiem una llei que cobriria les necessitats bàsiques
a través d’un decret, i això és el que estam gestionant i és el que
estam realitzant. Nosaltres aquesta llei l’aprovam el 2009, quan
efectivament ja hi ha indicadors molt clars de crisi econòmica,
però aquesta llei està pactada i consensuada entre el 2007 i
2008. Una llei de serveis socials no cobrirà les necessitats que
ha generat aquesta crisi i vostè ho sap; vull dir que les lleis de
serveis socials estan efectivament pensades i planificades,
sobretot pensades, per a una situació de normalitat; no es pot fer
una llei de serveis socials pensant en una situació econòmica, i
tot i així aquest govern l’any 2009 i l’any 2010 ha gastat 10
milions extraordinaris per cobrir les necessitats bàsiques: renda
mínima d’inserció, ajudes extraordinàries als municipis i a
ONG. Però efectivament la crisi econòmica que ha generat una
situació de pobresa molt important a la nostra comunitat
autònoma no està prevista a cap llei de serveis socials, ni a
aquesta ni a les que puguin venir de futur. Està prevista una llei
de serveis socials per a una situació de normalitat econòmica. I
no havíem de fer una llei de serveis socials per la crisi
econòmica, havíem de fer una llei de serveis socials de
trajectòria almanco de mitjan termini, i potser sí que hagués
estat necessària una llei econòmica d’emergència, una de

prestacions econòmiques per a l’emergència. Ho vàrem suplir
amb pressupostos extraordinaris, efectivament és així.

Per tant nosaltres demanam a la comissió que aprovi aquest
pla. Aquest pla insistesc que efectivament, com deia la Sra.
Rita, és la feina que pot fer aquest govern, proposicions de llei,
ordenar, garantir mínims, formar, coordinar, i efectivament tot
el que és creixement de serveis en infraestructures
necessàriament ha de ser amb plans sectorials en els quals han
d’intervenir els consells insulars i els municipis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Acabat el debat demana aquesta presidència als grups
parlamentaris si presenten propostes de resolució. Idò vist que
no s’han presentat propostes a aquest pla, entenc que el Grup
Popular s’hi ha pronunciat en contra i que la resta de grups
parlamentaris s’hi han pronunciat a favor.

Per tant, aquest pla queda aprovat en la Comissió
d’Assumptes Socials.

I abans d’esgotar l’ordre del dia, i com molt bé ha comentat
el Sr. Serra, aquesta d’avui és la darrera Comissió d’Assumptes
Socials d’aquesta legislatura i precisament arribats a aquest
moment, els agrairia que em permetessin l’honor de dirigir-los
unes paraules en nom -consider- de tots els membres que
conformam la Mesa.

Ha estat un immens plaer i un gran privilegi, un honor i una
responsabilitat conformar la Mesa d’aquesta comissió del
Parlament de les Illes Balears. I ho dic des del convenciment
que ha estat una etapa molt profitosa, personalment de gran
aprenentatge, de temps per compartir amb altres companys del
mateix grup, temps també per compartir amb altres companys
de diferents grups parlamentaris, i sobretot perquè ha estat una
etapa que des del meu punt de vista personal ha estat important
de creixement personal i de maduresa, sobretot per aprendre de
les formes de fer política dels companys d’un mateix grup i
també per entendre i per comprendre altres punts de vista. Crec
que ha estat una Comissió d’Assumptes Socials on hem fet
molta i molt bona feina, des de la divergència ideològica, però
també amb la voluntat d’arribar a consensos, amb un diàleg
permanent i amb una voluntat d’arribar a acords jo crec que
també immillorable, sobretot perquè hem tengut l’oportunitat de
formar part d’una comissió que ha pogut aprovar una Llei de
serveis socials, una Llei de mediació familiar i també una Llei
d’igualtat d’homes i dones. 
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Per tant, consider que ha estat una legislatura molt profitosa
d’aquesta comissió. Els augur a tots i a totes els que conformin
el nou parlament i als que no el conformin, un gran desig i
encoratjament que tenguin molt present que els seus projectes
vitals no s’acaben aquí i que tenen una trajectòria molt
important més enllà d’aquesta cambra. Vull agrair el debat que
s’ha produït en aquesta cambra, el to amb què s’han fet les
intervencions -com he dit- amb consens i diàleg; també als
serveis de la cambra per fer-nos molt fàcil aquesta dinàmica
parlamentària i sobretot també al lletrat d’aquesta comissió, Sr.
Montserrat, que ens ha patit durant els darrers dijous.

A tots vostès moltes gràcies. Sra. Consellera, ha estat un
plaer poder-la compartir els dijous horabaixa en aquesta
comissió...

(Remor de veus)

Dimarts també. 

Moltes gràcies a tots. Bones tardes.

(Aplaudiments)
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