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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
que, com a les anteriors, en primer lloc correspon demanar si
hi ha substitucions.

EL SR. SERRA I TORRES:

Toni Serra per Joan Huguet.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau per Pere Palau.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona per Miguel Jerez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita per Josep Carretero.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres per Joan Boned.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger per Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Qualcú més? No.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal d'explicar el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008 (RGE núm.
2885/07).

Així doncs, començam l’únic punt d’avui que és la
compareixença de l’Hble. Sra. Consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, per tal d’explicar els pressuposts de la
seva conselleria per a l’any 2008.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera, acompanyada de les
següents persones, alts càrrecs de la seva conselleria: Sr.
Manuel Cámara Fernández, director general d’Immigració; Sra.
Francisca Vanrell Amengual, directora general d’Infància i
Família; Sra. Lila Thomàs Andreu, directora de l’Institut Balear
de la Dona; Sr. Joan Manuel Rosa González, director general
d’Atenció a la Dependència; Sr. Andreu Horrach Torrens,
delegat del govern de Cooperació Internacional; Sr. Ramon
Balanzat Torres, director general de Cooperació; Sr. Antoni
Bennàssar Moyà, director general de l’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor; Sra. Isabel Nora del Castillo, secretària
general tècnica; Sra. Magdalena Moreno Frontera, cap de
Gabinet; Sr. Joan Mascarell Ramiro, cap de Premsa; Sr.
Bartomeu Tugores Bautista, assessor de la conselleria, i Sr.
Antoni Ballester Munar, cap de secretaria de la conselleria.

Té la paraula per explicar, i sense limitació de temps, els
seus pressuposts la consellera d’Afers Socials.

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

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom, senyors i
senyores diputats. Bé, m’haureu de disculpar, unes disculpes
anticipades perquè parlar de pressuposts a aquestes hores i en
dijous Bo doncs de vegades és poc atractiu i el tema dels
doblers i dels números doncs no permet fer una lectura o una
explicació un tant divertida, per tant les meves disculpes
anticipades.

També vull aclarir, abans de començar, que farem una
obligada referència als pressuposts del 2007, que en temes
pressupostaris sol ocórrer a les compareixences i, a més a més,
aquesta conselleria té com a una complicació afegida, la qual
a la vegada assumeix direccions d’una altra conselleria, com
era la Conselleria d’Immigració i Cooperació, i a la vegada
també s’ha desprès d’altres direccions generals que conformen
una nova conselleria, com és la Conselleria d’Esports i
Joventut. Per tant, és difícil una comparació pressupostària de
la conselleria amb el 2007 i l’haurem de fer direcció per
direcció, la qual cosa tal vegada serà un poc més aferrissós.

Som avui aquí, en principi, per parlar o defensar els
pressuposts de dues seccions, la secció 24 i la secció 73. La
secció 24, de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, i la secció 73, de l’Institut de la Dona.
Començarem per la secció 24.

Bé, la secció 24 té un total de 109.455.000 euros, dels quals
29 milions són ingressos, provenen d’ingressos de l’Estat. En
comparació amb l’any passat, les direccions generals que
conformen avui la Conselleria d’Afers Socials, l’any 2007 tenia
96.580.148 euros, el que suposa un increment d’un 13,30% i
això bé, ens (...) perquè és una pujada bastant important.

En el capítol de despeses, es distribueixen per capítols, de
la forma següent: capítol 1, que són despeses de personal, són
11.950.000 euros; el capítol 2, que correspon a despeses
corrents de béns i serveis, són 5.309.000; capítol 4,
transferències corrents, són 68.800.000 euros i el capítol 6,
inversions reals, són 8.925.000. Finalment, el capítol 7, són
transferències de capital que pugen a 14.431.000 euros. Una
lectura ràpida a aquests capítols ens permet veure que no és una
conselleria que faci molta gestió directa i el que treballa
fonamentalment és amb entitats, amb altres administracions i
amb famílies, perquè el pes important és a capítol 4, capítol 6,
capítol 7 i relativament minvat un capítol 2.

Començaré per cada una de les direccions generals, perquè
ens ha semblat que seria com a més adequat, més fàcil per
entendre-ho tots.

El programa 134, que és el de sensibilització i cooperació
i desenvolupament, el qual es desenvolupa des de la Direcció
General de Cooperació, té un total de 16.925.000 euros. Com
hauran pogut vostès observar d’una lectura dels pressuposts, en
aquesta direcció hi ha hagut una reducció important a dos
capítols: en el capítol 2 i en el capítol 6. La partida del capítol
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2, la qual es redueix sobretot a l’específic d’altres empreses i
serveis, passam de 442.000 euros a 34.000; volem constància
d’això perquè pensam que una direcció general que treballa
bàsicament amb ONG, una reducció del capítol 2 és una bona
gestió. La partida del capítol 6 s’ha reduït d’1.807.000 euros,
s’ha reduït, perdonau, a 1.807.000 euros, passant de 4.267.000
a 2.395.000 euros. Això és voluntari perquè és a degut que un
estudi detallat dels darrers anys indicava que una vegada
aprovats els pressuposts es feia una modificació de crèdit del
capítol 6 al capítol 4, motivat perquè les ordres de subvenció de
cooperació, dirigides a les ONG, necessitaven més capítol 4
que 6. A més, aquesta modificació suposava un retard en la
publicació de l’ordre de subvencions, a la qual s’acullen
habitualment les ONG. Per tant, en aquest any pressupostari
s’ha volgut racionalitzar els pressuposts i agilitar aquesta
convocatòria, per tant hem passat d’idees de maquillatge de
pressuposts que de vegades els més acadèmics intenten entre 4
i 6.

El beneficiari d’aquest capítol, com ja he introduït, ha estat
el capítol 4, el qual s’ha vist incrementat en 2.912.000 euros. El
capítol 7 continua amb quanties semblants a l’any passat,
4.900.000, ha passat senzillament a 4.925.000 euros. Aquesta
nova redistribució dels pressuposts ens ha permès dedicar un
total de 12.660.000 euros a cooperació amb entitats, dels quals
5.800.000 aniran a convocatòria general de subvencions, la
qual cosa suposa un increment d’un 25% en relació amb l’any
passat.

A cooperació amb altres entitats, com el Fons Mallorquí,
Menorquí i Pitiús, tenen un increment d’un 10%.

També volem destacar l’augment en un quasi 30% de les
emergències i ajuda humanitària a la qual es destinaran, l’any
2008, 680.000 euros. També seria important assenyalar aquí
que hi haurà una partida de 106.000 euros, la qual sembla petita
però que suposa un increment d’un 153% per als temes de
formació a cooperants, als nostres propis tècnics i a tècnics de
les ONG que es dediquen pràcticament, d’una forma
professional, a la cooperació.

D’aquesta direcció també destacar, a nivell política, la
importància que tendrà el Pla directori de l’any 2008 a l’any
2011, el qual divendres es comença a presentar a través del
Consell de Cooperació.

Passarem ara la Direcció General de Menors i Família, que
du dos programes bàsicament: el primer és el programa 313C,
que són mesures judicials i prevenció del delicte. Hauran
observat que en aquest programa hi ha un increment superior
a 1 milió d’euros, a l’any 2007 hi havia 6.500.000 i a l’any
2008 hem passat a 7.600.000 euros. Hauran localitzat aquesta
pujada en el capítol 4, concretament a les transferències a la
Fundació Estel, la qual arrossegava, des de fa diversos
pressuposts, un dèficit estructural de 800.000 euros cada any;
amb aquest increment hi ha uns pressuposts realistes que no
obligaran a solAlicitar endeutament per al pagament de nòmines
els darrers mesos de l’any, com passava de forma freqüent els
darrers anys. A més a més, existeix la possibilitat d’incrementar
amb un pis d’emancipació, actualment en tenim un que es va
constituir o es va inaugurar la legislatura anterior, al nostre
veure, amb molt d’encert, l’objectiu és poder-ne obrir un altre.

D’aquest programa, vostès saben que d’aquí es gestionen es
Pinaret i es Fusteret, i cal destacar que aquest programa, dins
el primer trimestre de l’any també tenim prevista l’aprovació
del decret de mediació, el que possibilitarà posar en
funcionament el servei de mediació, el reconeixement dels
mediadors i els centres de mediació.

D’aquest programa i mitjançant la Direcció General de
Menors i Família, s’elaborarà el projecte funcional del centre
terapèutic per a menors amb problemes d’agressivitat. La
construcció d’aquest centre volem que es realitzi des del
Consorci Sociosanitari de Mallorca, però que la part tècnica la
lideri la Direcció General de Menors i Família, la qual té les
competències en aquest tema i l’experiència.

Continuant amb la Direcció General de Menors i Família,
també hi ha el programa Família i Unitat de Convivència, que
és el programa que vostès a nivell pressupostari deuen referir
al 313G. En aquest programa hi ha pressupostades, per primera
vegada, les escoletes, la comunitat autònoma encara té tres
escoletes infantils, dues a Menorca i una a Palma, a Mallorca,
concretament a Palma, i aquí hem incrementat el capítol 2
perquè realment és el capítol que facilita donar qualitat de
servei, conjuntament amb el capítol 1, de personal, a aquests
serveis. Així com pensam que de la Direcció de Cooperació es
pot reduir el capítol 2, perquè és una gestió més d’oficina, en
aquests, com a l’escoleta, que és on es treu tot el tema, com
vostès saben, de dinar i altres coses, doncs pensam que el
capítol 2 s’havia d’augmentar i fer un projecte realista. En
aquest programa, idò, deia que hi ha les tres escoletes i, a més
a més, hi ha tots els programes dirigits a promocionar les
accions per incrementar la qualitat de vida a famílies o unitats
de convivència.

El total per a aquests programes dirigits a famílies és de
3.180.000 euros. De tots aquests programes, destacar la
mediació familiar, que l’any que ve tendrà un espai especial
perquè tendrem el decret; el punt de trobada, que sempre es fa
a través de sentències judicials; l'abonament infància que es
paga des de tres direccions generals, concretament la de
Família paga 200.000 euros; les subvencions dirigides a
programes i serveis d’atenció a la primera infància, que
bàsicament se subvenciona el manteniment i la renovació
d’escoletes infantils que tenen ajuntaments, està en el capítol 4
i 7, i les subvencions a entitats locals per dur a terme el
programa d’educació familiar i atenció a famílies desfavorides,
amb un total de 348.000 euros, que bàsicament es paguen els
educadors en els municipis. Mantenim l’any 2008 la targeta
nadó, amb uns 250.000 euros. I després hi unes ordres de
subvenció de 200.000 euros.
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Hauran comprovat que el Servei d’atenció a les víctimes del
delicte ja no s’ha pressupostat des d’aquesta direcció de
Família i consta a la Direcció de Justícia de la Conselleria de
Pressuposts.

Passant a una altra direcció, els comentaré els de l’Oficina
de Defensa dels Drets dels Menors, que és el programa 313F.
L’objectiu general d’aquesta oficina és el desenvolupament i
protecció dels drets dels infants i adolescents i per això pensam
que cal verificar el respecte dels drets del menor a l’àmbit de la
comunitat autònoma; ha de gestionar les queixes i els greuges
sobre situacions de vulneració dels drets dels menors; també ha
de difondre i desenvolupar la normativa i recomanacions sobre
els drets dels menors i ha de promoure i colAlaborar en
l’elaboració de disposicions normatives adients a desplegar de
manera efectiva els drets dels menors. El total d’aquesta
direcció són 209.000 euros del 2008 i vostès hauran vist que
l’any 2007 n’hi havia 302.000. Això no és una baixada de
pressuposts, entenem que ha estat una ordenació d’aquests
pressuposts, perquè un dels llocs base es gestiona des d’aquest
moment des de la secretari general, o les gestionarà en el 2008
la secretaria general, tot i que aquest lloc base físicament es
mantengui a l’Oficina dels Drets del Menor es pagarà des de la
nòmina de la secretaria general.

I el que sí s’ha incrementat, que és on hi ha el pes important
d’aquesta direcció, és el capítol 2, el qual passa de 90.000
euros a 106.000 euros, s’ha incrementat un 18%. Pensam també
que és important l’increment en aquest capítol perquè és d’on
s’ha de pagar la difusió, el pagament de cursos, de jornades i
tal, tot això es paga des del capítol 2.

Garantirem també la presència d’un psicòleg amb horari
d’atenció al públic, el mateix horari que el de l’Oficina del
Menor, que estava previst des de l’any 1997 però que fins ara
no s’havia pogut oferir aquest servei. I destacar, entre les seves
feines, el conveni amb la UIB per contribuir a la xarxa segura
d’Internet amb menors, que es pagaran, per primera vegada,
becaris per al seguiment de la xarxa, des d’un punt de vista de
continguts. Volem tenir una presència molt important en els
instituts. I després hi ha tot el tema de formació, el que vostès,
si no els ha arribat els arribarà, convidar-los a les Jornades dels
drets dels menors davant les noves tecnologies, i per a l’any
2008 tenim una jornada internacional, un curs internacional
sobre drets i consentiment dels menors a l’àmbit sanitari, que
pensam que és un tema que s’ha de debatre en aquest moment
que hi ha el debat sobre la píndola de després, el coneixement
dels pares, no coneixement dels pares, les tècniques agressives,
si els menors han de tenir informació d’aquestes tècniques, si
han de consentir o no han de consentir, és un debat social al
qual nosaltres volem contribuir amb aquest curs.

Una altra direcció general que tenim de suma importància
és la integració social dels immigrants, a través de la Direcció
General de la Immigració i el programa és el 313J. Destacar de
tota la feina que es farà des de la Direcció General
d’Immigració tres objectius bàsics: un és el pacte per la
immigració, on hi participaran les empreses, els sindicats, les
administracions públiques i les entitats; la creació de
l’Observatori Interinsular de la Immigració i potenciar la figura
del mediador social als municipis. A més a més, no només és
la contractació dels mediadors sinó també la formació que es

pactarà amb la Universitat. Tenim la previsió d’una formació
de 30 mediadors i l’elaboració d’un catàleg d’acollida, com a
un protocol de què s’ha de fer amb una persona recent vinguda,
per distribuir a tots els serveis socials.

Aquesta direcció compta per fer tots els seus objectius amb
un total de 7.250.000 euros, dels quals se’n destinaran 800.000
a corporacions locals per a la contractació dels mediadors;
l’any 2007 s’hi varen destinar 400.000 euros, el que suposa un
increment d’un cent per cent. Per a Palma es farà un conveni
per a l’atenció a la població immigrada, amb una provisió de
400.000 euros. Es mantendran els convenis de colAlaboració
amb els consells insulars, destacar un augment en el Consell
Insular de Menorca, i l’obertura de l’oficina, conjuntament amb
el Consell Insular d’Eivissa i el de Formentera, el qual tendrà
una delegació d’aquesta nova oficina que s’obrirà a Eivissa.

També volem destacar de la Direcció General d’Immigració
el manteniment del programa de recerca de feina normalitzada,
a través de la mediació de l’habitatge. Procurarem que es faci
aquest any des dels serveis socials i, si no és possible, es
mantendrà la convocatòria de concurs perquè hi accedeixi una
empresa, en el cas de Mallorca; en el cas de Menorca i
d’Eivissa serà mitjançant conveni amb els consells insulars.

Destacar també que a través de la càtedra iberoamericana
arribarem a acords amb la Universitat per promoure l’accés a
la Universitat dels majors de 25 anys que siguin persones
immigrades. Això va ser una demanda pròpia de la Universitat,
atès que tenim una universitat que progressivament perd
alumnes i pensam que en el colAlectiu d’immigrants una
discriminació positiva en aquest sentit podria facilitar l’accés
dels mateixos.

El programa de traducció simultània que funciona fa un mes
i mig, de moment té una acceptació molt bona; estam pendents
de la seva avaluació i de la seva valoració, però si aquesta es
positiva, la intenció és començar en el 2008 a fer-ho d’una
forma ja normalitzada a tots els serveis més necessaris o més
urgents i al final de la legislatura que sigui una prestació
tècnica que compti amb tots els serveis que puguin rebre una
atenció diària de persones immigrades.

Per últim, d’aquesta direcció general especificar que
l’apartat de subvencions dirigides a les associacions, es
destinarà un total de 600.000 euros enfront dels 300.000 de
l’any 2007.

Passam ara a la Direcció General d’Atenció a la
Dependència, la qual té quatre programes: el de centres
assistencials, el de protecció i acció social, el de planificació i
ordenació social i el de pensions i prestacions econòmiques.

Dins els centres assistencials s’hi inclouen totes les
previsions d’acabaments d’obres, liquidacions i iniciar nous
centres assistencials per a persones majors i per a persones amb
discapacitat, això són els centres que són de construcció pròpia
del Govern de les Illes Balears. Aquí es fa a través dels tres
consorcis els quals són els encarregats de la construcció i
seguiment i posterior liquidació de l’obra d’aquests centres. Per
a aquest any el Consorci de Mallorca té una previsió de
5.240.000 euros; el de Menorca de 2.571.000 euros i el
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d’Eivissa i Formentera 3.982.000 euros. I un capítol a part
mereix l’atenció la liquidació del centre Joan Crespí, que ho
poden trobar al capítol 6, d’1.395.000 euros.

Com vostès hauran observat, hi ha un increment del capítol
4, de 2.695.000 euros. Això és perquè es pagarà, a través del
Consorci de Menorca, el mobiliari i la maquinària que es
necessita per posar en funcionament la residència de Santa Rita,
i es farà un pagament important dels interessos que actualment
té el consorci.

També hauran observat que hi ha un increment del capítol
7, de 4.809.000 euros s’ha passat a 6.milions d’euros. Això és
perquè d’aquí es pensa construir el Centre Terapèutic per a
Menors, el Centre de Dia per a Formentera, el qual atendrà
persones amb discapacitat, persones majors i persones en salut
mental. I si finalment hi ha la cessió del solar per part del
municipi de Ciutadella, s’iniciaran les obres del Centre per a
persones amb discapacitat a Ciutadella.

Veuran vostès també que hi ha una reducció del capítol 6,
de 3 milions es passa a 1.620.000 euros, i això és perquè només
tenim la previsió de liquidar les obres del Centre Joan Crespí,
ja que la resta d’obres s’han pogut liquidar formalment dins
l’any 2007.

El programa de protecció i acció social és el que té una
acumulació més important de pressupost i és perquè aquí,
efectivament, és on s’incorpora el que es coneix per Llei de la
dependència. Abans de passar al detall de la Llei de
dependència, assenyalar aquí també que hi ha en aquest
programa, s’incorpora la valoració de les persones amb
discapacitat, mitjançant el centre de base de valoració de la
discapacitat, que en aquest moment en tenim a Mallorca, a
Eivissa i a Menorca. I hi havia un projecte a l’any 2003 el qual
no es va posar en funcionament d’un EVO, els EVO són els
equips de valoració, itinerant per a Manacor i per a Inca, per
evitar desplaçaments de persones amb discapacitat les quals es
troben pendents de la valoració en el centre de Palma.

Com deia al principi de presentar aquest programa, inclou
l’atenció a la dependència i és on realment s’ha produït
l’increment més fort per part d’aquesta conselleria, passant de
12 milions d’euros a 16 milions. Aquí hi ha dos temes
importants a destacar: la provisió d’obertura de 1.113 places
residencials i 120 places de centres de dia concertats. Aquesta
provisió de places i aquesta concertació, tenim la previsió o
l’acord ja realitzat de transferir als consells insulars les
residències a mesura que estiguin acabades i posades en
funcionament, en el cas d’Eivissa i Mallorca, perquè en el cas
de Menorca Santa Rita ja està construïda amb fons del Consell
de Menorca, atès que el govern exterior no va finançar aquesta
residència. Els centres de dia, el mateix que les residències,
s’aniran passant als consells insulars, en el cas que siguin
insulars, i en el cas que siguin municipals es transferiran als
municipis.

També dins aquest programa d’atenció a la dependència hi
ha la creació i el desplegament definitiu dels equips de
valoració i PIA a tot el territori de les Illes Balears i intentar
que siguin equips homogenis i amb criteris unificats a totes les
fases de la valoració abans que siguin transferits als consells
insulars, que hi ha l’acord des de la conferència de seguiment
de les transferències que sigui 1 de gener del 2009. Però dins
l’any 2008 hi havia d’haver la seva previsió de despesa dins els
pressuposts del Govern balear.

Dins aquesta partida del programa 313D, de protecció i
acció social, també hi ha posar en funcionament el centre Joan
Crespí; mentre la liquidació d’obres era a l’altre programa de
construcció d’edificis, el funcionament quotidià del centre Joan
Crespí està pressupostat en aquest programa.

També trobaran vostès en aquest programa les
plurianualitats del Pla 20 i el Pla 10 per a persones majors, que
és construcció de centres per a persones majors. Bàsicament es
dedica a centres d’estades diürnes; per al Pla 20 hi ha una
provisió de 276.000 euros i per al Pla 10, que és la darrera
anualitat, de 153.000 euros. També hi ha les pluralitats del Pla
10, per a persones amb discapacitat, que és un total de 900.000
euros.

Aquí també destacar dos plans nacionals, els quals encara
són en vigor: el Pla nacional gerontològic, de 2.350.000 euros,
i el Pla nacional d’atenció a la discapacitat, de 229.000 euros.

També trobaran aquí, en el capítol 2, les concertacions no
transferides als consells insulars, com són les unitats de respir,
per exemple, o les places de respir.

I finalment, dir aquí que hi ha les ajudes econòmiques de
previsió d’atenció a la dependència que, conjuntament amb
sanitat, volem desplegar, que estan pressupostats en previsió 1
milió d’euros. Aquestes ajudes, diguem, econòmiques per a la
previsió d’atenció a la dependència són prestacions tècniques,
doncs, com a pròtesis dentals, ajudes de cames ortopèdiques,
cadires de rodes, etcètera; que la pròpia Llei de dependència
preveu que hi haurà unes partides les quals no es podran
considerar drets, però sí que les comunitats autònomes hauran
de tenir la previsió de poder crear subvencions perquè els
ciutadans puguin accedir a aquest tipus de prestacions
tècniques.

Només ens queden dos programes d’aquesta direcció
general, un és el 313I, que és planificació i ordenació social.
Destacar d’aquest programa que serà l’encarregat de coordinar
i elaborar la llei de serveis socials i que en el marc d’aquest
programa es gestionen els plans nacionals i autonòmics
vinculats als serveis socials generalistes; aquests bàsicament
són: el Pla de prestacions bàsiques al qual es destinen
1.600.000 euros, que són nous compromisos per al 2008; els
programes de desenvolupament del poble gitano, que són
153.000 euros, els quals es gestionen o es concerten amb
diversos ajuntaments, i el programa de renda mínima
d’inserció, del qual cada any es computen el pagament de tres
trimestres, que són, per a l’any 2008, 2.113.000 euros.
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Altres programes destacats d’aquest programa de
planificació i ordenació social, hi ha l’atenció als Jutjats,
mitjançant un conveni de 140.000 euros; la Universitat Oberta
a Majors, en què es fa una pujada important, per a l’any 2008
es preveuen 25.000 euros; a l’atenció a persones incapacitades
judicialment, que es fa amb convenis amb els consells insulars,
tant a Mallorca, de 40.000 euros, que es fa conjuntament amb
l’ajuntament, i a Menorca i a Eivissa amb el Consell d’Eivissa
i amb el Consell de Menorca. Per a Mallorca hi ha 40.000
euros, per al Consell d’Eivissa 47.000 i per a Menorca 42.000.

Una de les coses importants que pensam que, des del
programa de planificació i ordenació social, s’ha de fer és la
formació; per a això s’ha pressupostat, la càtedra de
gerontologia de la Universitat de les Illes Balears,
aproximadament uns 60.000 euros; convenis de formació amb
l’Institut de Ciències de l’Educació, i coordinació transversal
amb la Conselleria de Treball per a cursos de formació per a
atenció a la dependència que s’aprofitaran tots els fons que
arriben de caràcter europeu.

Com dos programes, per a nosaltres bastant importants i que
tenen inicialment un caràcter experimental, però que tenim la
voluntat que siguin una continuïtat i ja sigui una prestació
tècnica al final de la legislatura, els educadors en els instituts,
que es farà conjuntament amb la Conselleria d’Educació, per a
l’any 2008 hi ha una previsió de 150.000 euros. I els programes
de competències parentals amb famílies de risc, amb famílies
que tenen alAlots entre 9 i 14 anys, i la previsió per a l’any 2008
és de 125.000 euros.

Finalment, i per acabar ja la secció 24, hi ha el programa
314A, que són pensions i prestacions econòmiques. Des
d’aquest programa es gestionen dos fons diferents, un que ve
directament de l’Estat, del qual no hi ha una previsió de
despesa per part de la comunitat autònoma, dos d’ells que són
a extingir i que de cada vegada tenen menys usuaris, que és el
FAS i l’ELISMI i les PNC, les PNC és una prestació
econòmica que de moment està en augment, i com a novetat de
les pensions no contributives per a aquest any és l’ajuda de 350
euros per a lloguer. Per a les persones que cobren pensió no
contributiva i que paguen lloguer, l’Estat ha previst una ajuda
única de 350 euros que es gestionarà des de la Direcció
d’Atenció a la Dependència.

En fons propis del Govern balear, hem de destacar el
programa Ca Vostra, amb 500.000 euros; l’acolliment familiar,
que és un programa que va destinat a porques famílies, però
pensam que és un programa a promoure, de moment per al
2008 tenim la previsió de 60.000 euros, la targeta bàsica que
per a aquest any tenim la previsió d’1.900.000 euros i
l’abonament infància a què des d’aquesta direcció s’hi dedica
1.750.000 euros.

I aquí hauríem acabat el que és la secció 24, la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Ara passarem a
l’Institut Balear de la Dona que és bastant més curtet, que és la
secció 73.

El total de pressuposts per a l’Institut Balear de la Dona és
de 3.773.000 euros. L’any 2008 serà un any de transició, estam
amb la negociació de les transferències al consell insular i, per
tant, és un any de transició en aquest sentit. El més important
per a nosaltres d’aquest institut, a part de la gestió que pugui fer
dels diferents programes que a continuació esmentaré, és que
tendrà com a objectiu prioritari l’elaboració de la Llei
d’igualtat entre homes i dones, a més a més, la creació del
Consell Assessor de la Dona que serà interinsular, i el Protocol
d’atenció a la dona maltractada físicament o sexualment que
també serà de caràcter interinsular.

De l’Institut pensam que és molt important la seva presència
a moltes conselleries, el caràcter transversal del que han de ser
les polítiques d’igualtat, que han d’afectar sanitat, educació,
treball, policia, qualsevol àmbit de la política i de la societat, i
té una feina més tal vegada política que de gestió. Tot i així
continuarem amb els programes que actualment ja estan en
marxa, el conveni amb la UIB per a estudis de gènere, el
conveni amb els casals d’acollida, l’oficina d’informació que
és de gestió directa en el cas de Mallorca i en el cas d’Eivissa,
i a Menorca és a través de conveni, celebració de dos dies
internacionals que per la importància que afecten el 50% de la
població pensam que han d’estar destacats al calendari, com
són el 25 de novembre i el 8 de març, i la participació als
abonaments infància, de 800.000 euros.

Quan vàrem comparèixer davant vostès, no sé si exactament
hi havia els mateixos diputats, però en tot cas està recollit al
Diari de Sessions, un dels objectius de la nostra conselleria era
una mica posar ordre, i per això els vàrem explicar la
importància de definir quins són els usuaris de la nostra
conselleria, a quin conjunt de ciutadans ens volíem dirigir,
pensàvem que eren les persones en situació de fragilitat, i
també aquests pressuposts responen a aquest ordre, s’han
volgut ordenar els continguts de cadascun, no només de les
direccions general, sinó també dels seus pressuposts. Destacar
la transversalitat d’aquesta conselleria en temes de formació, de
família, de dona, d’immigració i de salut i també volem ser una
conselleria que doni garanties, per això volem destacar la
importància de les dues lleis per a l’any 2008, la de serveis
socials i la d’igualtat entre homes i dones, i el compromís de
l’elaboració dels decrets de mediació, el decret de dependència
i el decret d’atenció primerenca que és un dels decrets
possiblement més necessaris per començar a ordenar l’atenció
de la dependència des que es detecta que és quan neix un
infant.

Moltes gràcies i estic a la seva disposició per qualsevol
pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar les observacions i les preguntes.
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Els portaveus volen aturar? Continuam, idò?

Pel Grup Mixt, Sra. Suárez?

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, gràcies a la Sra.
Consellera i a l’equip que l’acompanya per aquesta exposició,
a pesar de l’hora ha estat molt interessant i jo diria que molt
completa. Jo faré una sèrie d’observacions i comentaré els
aspectes que considero més rellevants i després també li faré
algunes preguntes.

Com que jo no hi era quan vostè va comparèixer, no volia
perdre l’oportunitat de donar la benvinguda a aquesta
conselleria, crec que ja era hora que direccions generals i
serveis que estaven tan dispersos i crec que fins i tot mal
colAlocats, s’hagin pogut agrupar en una conselleria i que
aquesta conselleria tingui la coherència que li pertoca per la
importància dels temes que tracta.

En segon lloc, valoram positivament l’augment
pressupostari d’aquesta conselleria, és veritat que sempre és
poc, però és apreciable l’augment que es produeix, també el pes
d’aquest pressupost dins del conjunt del pressupost d’aquest
govern, i això també dóna pistes sobre les prioritats que té
aquest govern i aquesta conselleria en particular.

I després una observació pel que fa a la presentació i
l’explicació que ha fet del pressupost, que ha estat una
explicació clara, jo diria que transparent, i espero que d’aquesta
presentació pugui sorgir una gestió eficaç i transparent, i dic
això perquè no hàgim de patir titulars de premsa com els que
hem pogut, com els que ens han ofert aquests dies com
demanar responsabilitats per lloguer d’edificis que mai no
s’han ocupat que aquesta conselleria ha hagut de denunciar que
s’havien fet durant la legislatura passada, estic parlant dels
edificis destinats a la Direcció d’Immigració. Per tant, esperam
aquesta gestió transparent i seriosa.

I després ja passam a les diferents direccions generals i a
algunes qüestions que voldria destacar. Pel que fa a la Direcció
General de Cooperació, nosaltres consideram molt positiva la
reordenació, l’assignació de pressupost que s’ha fet i volem
destacar sobretot l’augment d’aquest 25% per a les
convocatòries de programes amb les ONG. Així mateix,
esperam que aquest pla director del 2008-2011 es pugui
conèixer aviat i que segurament serà molt interessant, cosa que
no va fer tampoc el govern anterior.

Pel que fa a la Direcció General de Menors i Família, hem
vist que efectivament es produeix una pujada notable en el
pressupost i voldríem destacar dues qüestions. D’una banda
vostè parla del tema de les escoletes, jo revisant la memòria
m’ha agradat sentir l’interès per recuperar el vertader sentit de
centre educatiu que han de tenir les escoletes i no el caràcter,
diríem, assistencial que se’ls ha donat per part de l’altra força
política, del Partit Popular. I m’ha resultat molt interessant
també, i li demanaria que m’explicàs un poc més, si pot ser,
seria una de les preguntes que li faria, en relació amb
l’elaboració del decret de mediació, quins serien els plans o

com pensa vostè posar en marxa el servei de mediació. És un
tema que si pogués aprofundir un poquet més li ho agrairia.

Pel que fa a l’Oficina de defensa dels drets del menor, de tot
el que ha dit, jo em quedo, potser sigui anecdòtic, però jo crec
que no ho és, que un servei com és el del psicòleg que vostè ha
dit que des de fa anys estava pressupostat, i sembla mentida que
puguin passar deu anys, o no sé exactament quants ha dit, i que
aquest servei estigués ofert i pressupostat fins i tot, i no
s’hagués posat en marxa.

Pel que fa a la Direcció General d’Immigració, la veritat és
que el que hem pogut veure és que es fa una aposta forta i jo
diria que hi ha un canvi de tarannà, un canvi d’enfocament de
la qüestió de la immigració -i no dic problema- que marca una
diferència clara respecte de la legislatura passada. Nosaltres
coincidim en la necessitat que es faci el pacte per la immigració
amb la implicació de tots els sectors que tenen a veure amb
aquest tema, així com l’observatori per la immigració, i, ara
parlant d’un altre tipus de mediació, també valoram molt
positivament aquest increment del cent per cent en inversió en
mediadors socials. 

No fa falta que li digui, ja ho vaig fer al debat de la setmana
passada, que el fet que hi hagi un compromís entre Govern i
consell per posar en marxa a Eivissa i que tengui, a més,
projecció a Formentera, de l’Oficina de (...) immigrant, jo li
puc dir que és una necessitat urgent i que, a més, totes les
associacions fan aquesta demanda.

Passam ja a la Direcció d’Atenció a la Dependència, jo tinc
clar i a més crec que les accions que ja està duent a terme la
seva conselleria en relació amb l’aplicació de la dependència
ja, no fa falta esperar l’any que ve, és important, fa poc sortia
als diaris que ja el Govern havia reconegut el dret a la
dependència de prop de 1.600 persones, és a dir és una feina
que ja s’està fent i, pel que veig, a nivell pressupostari, aquesta
feina es pensa dur endavant i a més amb molta seriositat i
compromís pressupostari que sempre és necessari. Nosaltres
l’encoratjam que faci aquesta llei de serveis socials, que
consideram molt important. I pel que fa als programes pilot, jo
li demanaria, per la meva ignorància, i demano disculpes per
endavant, si em podria explicar o podria aprofundir un poc més
en aquest programa de competència parental, si podria dir-nos
alguna altra cosa.

Pel que fa a les residències no m’estendré molt, però sí que
crec que el compromís és clar. En el cas d’Eivissa fa falta
completar i posar en marxa les residències, el centre de dia de
Formentera que a més fa poc ha sortit que sortiria amb un
pressupost més important del que s’havia fet l’any passat,
pensam també que és un exemple del compromís en aquest
sentit.

I pel que fa a les prestacions econòmiques, dins aquest
apartat, pensam que és molt important recuperar la targeta
bàsica i l’esforç pressupostari que es fa en el tema de
prestacions econòmiques.
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I ja per acabar, perquè si no també jo avorriré les ovelles,
amb referència a l’Institut Balear de la Dona, nosaltres estam
darrera aquesta iniciativa, pensam que és molt important, seria
necessari que d’una vegada es pugui conscienciar de la
necessitat d’atendre aquest tema d’una manera transversal com
vostè ha destacat, i la llei d’igualtat també jo crec que és una
necessitat, bé tot són necessitats i sembla que tot és urgent, però
més aquesta llei que diríem que té molta importància.

Amb això, de moment, jo crec que ja em dono per satisfeta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair a la consellera i als alts càrrecs que
l’acompanyen la seva presència aquí, en aquesta hora
intempestiva, en segon terme, compartir les línies mestres que
ens ha assenyalat i ha matisat la consellera a la seva explicació.
El seu departament és un departament important perquè atén
situacions de fragilitat i aquesta atenció feta directament a
través de la mateixa conselleria i del seu personal, sigui a través
d’ajudes a altres entitats que realment tenen aquest contacte
directa amb les situacions de fragilitat, per tant tot el nostre
suport i encoratjar des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina
a dur a terme aquesta tasca que ara se’ns ha assenyalat.

Només li comentaré dos temes molt relacionats amb els
municipis. Per una banda, vostè ens ha parlat de l’augment dels
mediadors en els municipis i que aquest augment anirà a través
d’unes partides pressupostàries consignades en el pressupost,
però que la contractació anirà a càrrec de l’ajuntament. Ens
agradaria saber si el sistema es mantendrà, si els ajuntaments
pagaran la nòmina completa d’aquests mediadors o si els
ajuntaments hauran de colAlaborar econòmicament amb la
contractació d’aquests mediadors.

I en segon terme, també en relació amb els municipis, hi ha
el tema de les residències, hi va haver molts d’ajuntaments o un
grapat d’ajuntaments que varen quedar enfora de la construcció
de les residències famoses, no varen ajudar, alguns varen
considerar que era per raons polítiques que no es feien aquestes
residències als seus municipis, i ens agradaria saber si hi ha
converses amb el Govern central, si hi ha consignacions
pressupostàries, si hi ha previsions que aquests ajuntaments que
varen quedar fora d’aquestes ajudes o d’aquestes obres tan
importants de residències, podran en el futur acollir-se i
realment executar en el seu terme municipal un equipament tan
important com aquest.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. I gràcies, consellera, per la
compareixença i a tot l’equip per la seva presència en aquesta
comissió. Fa un mes o un mes i mig aproximadament hi va
haver la primera compareixença de la consellera en comissió,
en aquell cas a la Comissió d’Assumptes Socials, per retre
comptes de les línies generals del seu departament, i en aquella
ocasió ja vàrem valorar que realment el que pretenia fer aquesta
conselleria és posar ordre en coses que estaven molt disperses,
posar coherència en una cosa que no la tenia i donar la
importància a les polítiques socials, donar-los un rang de
conselleria que fins aleshores no tenia, i en aquell moment, per
part del nostre grup, vàrem dir que tot i que s’havia qüestionat
la necessitat mateixa d’aquesta conselleria, nosaltres pensam
que la tenia i jo crec que amb l’exposició del pressupost, més
encara es posa de manifest que és una conselleria plenament
necessària, plenament justificada i plenament pertinent.

Dit això, per part del nostre grup, bàsicament el que volem
expressar és la coincidència bàsica de les línies que ha
expressat la consellera, i el suport, per tant, a la seva política.

Només tres comentaris. Respecte de la qüestió de
dependència, tot el suport a aquest esforç, nosaltres entenem
perfectament i compartim que aquest ha de ser l’esforç
principal pressupostari d’aquesta conselleria, i sempre que es
parla de pressupost es diu que els recursos sempre són
insuficients i sempre n’hauria d’haver més, i nosaltres pensam
que en aquest cas és un exemple clar, en una matèria com
aquesta tot el que es faci estarà bé, però lògicament seria
necessari que hi hagués encara més recursos i en qüestions com
la que ha esmentat la consellera de pensions no contributives i
ajudes als usuaris de pensions no contributives, pensam que
disposar de recursos propis per poder complementar des de la
mateixa comunitat autònoma, per poder ajudar a les necessitats
d’aquests usuaris, tot això seria benvingut i posa de manifest
que els recursos en una àrea com la d’afers socials mai no són
suficients i sempre haurien de ser més.

Ens ha cridat l’atenció, quan parlàvem de les diferents
direccions generals, l’Oficina de defensa del menor, la seva
quantia econòmica comparada amb les altres, entenem
perfectament que aquesta no és una direcció general de gestió,
sinó bàsicament d’un altre tipus de feina, però també som
coneixedors del volum de feina que té, del volum de gent que
se li adreça i del volum de problemàtica que se li acumula. Per
tant, és un altre exemple que seria desitjable, ja sé que tot s’ha
de repartir, però seria desitjable tenir més recursos.

I en el tema de cooperació internacional, en el mateix sentit
que ha parlat la representant del Grup Mixt, aplaudir aquesta
idea que reordenar recursos perquè el gruix principal dels
recursos es destinin a transferències a les entitats, a les ONG,
nosaltres entenem que aquesta és una tasca amb la qual
l’administració autonòmica, la seva funció bàsica és de suport
a la feina de solidaritat que fa el teixit associatiu i el moviment
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ciutadà de solidaritat, per tant està bé. Sí que estam, i segur que
coincidim amb la consellera, amb la reivindicació que els
doblers generals que el Govern dedica a cooperació siguin els
màxims possibles com a expressió de la voluntat solidària i
que, en qualsevol cas, no baixi d’aquest emblemàtic 0,7 que
sempre ens hem marcat com a fita. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Com no pot ser d’altra manera,
començaré donant les gràcies a la consellera i als seus directors
generals, ja sigui per hores intempestives o pel Dijous Bo, és
important que siguin aquí.

No li faré cap pregunta, perquè ja m’ha contestat les
preguntes que tenia en ple i les que tenia actualment ja les hi
acaben de formular i tampoc no és pla de duplicar preguntes a
aquestes hores. Però sí que volíem posar de manifest una sèrie
de punts que ens han semblat importants des del nostre grup
parlamentari.

En primer lloc, coincidim en la importància que els afers
socials se situïn al nivell de conselleries com la d’Educació, la
de Sanitat o la d’Economia, i que el tractament dels assumptes
socials estiguin al nivell d’aquestes conselleries mal
anomenades importants, no?, és un tema que en major o menor
mesura ens implica a tots, els dels afers socials.

Crec que aquesta és la major mostra que és una aposta
d’aquest govern, l’àrea dels afers socials, la seva conselleria és
la sisena millor dotada, si d’aquestes excloem la de Sanitat i la
d’Educació, que són macroestructures, veim que està entre les
conselleries capdavanteres.

Són inevitables les comparacions amb el passat més recent,
ja que sabem que les competències que té aquesta conselleria
actualment estaven distribuïdes entre Presidència i la
Conselleria d’Immigració i Cooperació. L’any passat en
aquesta mateixa cambra, el diputat portaveu que donava suport
al govern anterior, afirmava que aquells pressuposts eren els
més socials de la història, i afirmava que la Conselleria de
Presidència destinava un 42% del seu pressupost als afers
socials. Vostè, en aquests moments, representa una conselleria
que destina el cent per cent del seu pressupost als afers socials.
En el pressupost del 2007, la Conselleria de Presidència i
Esports, incloent-hi l’Institut Balear de la Dona, tenia un
pressupost de 102 milions d’euros aproximadament, amb un
42% dedicat als afers socials, la qual cosa suposava una
quantitat aproximada de 43 milions, més el pressupost de la
Conselleria d’Immigració i Cooperació que era de 26,4 milions
d’euros, feia un total de 69,5 milions d’euros, que suposava un
2,4% sobre el pressupost total de la comunitat autònoma en
aquell moment.

Clar, enguany ha incrementat el pressupost de la comunitat
autònoma, en aquests moments és de 3.323 milions d’euros, i
el total destinat als afers socials és de 113 milions, comptant la
Conselleria d’Afers Socials i l’Institut Balear de la Dona, la
qual cosa implica un 3,4%, és un punt més, per tant, que l’any
passat i suposa un increment d’un 30% proporcional, és a dir
damunt el pressupost real. Per tant, aquest grup creu que un
increment del 30% és una raó suficient com per pensar que
realment es creu en la política en matèria d’afers socials.

Per altra banda, aquest any i la legislatura en general vendrà
marcada per una sèrie de transferències als consells insulars, el
desplegament de la llei de dependència o, com vostè ha
comentat, les transferències de l’Institut Balear de la Dona, que
serà el responsable de la reforma de la llei d’igualtat.

D’igual manera celebram comprovar que amb els
pressuposts aquesta comunitat es continua preocupant per la
immigració i la cooperació, perquè hi va haver un moment de
dubte, que pareixia que el fet de no tenir una conselleria
d’immigració i cooperació implicava no fer res en matèria
d’immigració i cooperació, no?, com si tots els temes
importants haguessin de tenir una conselleria, però estam
contents perquè es continuen tractant temes com la integració
social dels immigrants, la cooperació al desenvolupament, les
relacions amb les comunitats balears a l’exterior i coses com la
participació de centres i cases regionals a les Illes Balears,
canalitzats amb la Direcció General d’Immigració, per una part,
i amb la Direcció General de Cooperació per l’altra, no? Per
tant, estam contents de veure com es continuen subvencionant
projectes, com es continuen fent plans de formació de
cooperants i aquestes històries.

En línies generals, hem cregut important que el seu
pressupost contempli actuacions que ens han semblat de vital
importància com són la creació d’una xarxa de centres
assistencials a les quatre illes, la gestió de plans per a persones
majors i persones amb discapacitats, creim encertada la idea de
crear un pla global en aquest aspecte per donar coherència
interna a tot el que es fa, la dotació correcta per atendre
alumnat de 0-3 anys, com vostè ha dit és una conselleria
transversal, són importants les accions transversals en matèria
de menors i de família, així com mesures judicials i de
prevenció dels delictes, però no des del punt de vista del
problema, sinó amb una perspectiva integradora.

També creim importantíssima la seva implicació en la
protecció i defensa dels drets del menor i de la promoció d
el’autonomia personal i atenció a la dependència, com ja hem
comentat.

Jo ja li vaig dir a la seva compareixença, aquest grup confia
plenament en la capacitat d’aquesta conselleria, aquest
document està fonamental científicament, pedagògicament,
psicològicament des del punt de vista de l’educació social, i
creim que això és la funció més important d’aquesta
conselleria, la potencialitat d’aquesta conselleria.

Res més.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, president. Saludar la consellera, agrair la
seva presència una vegada més en aquesta cambra i, per
suposat, també a tot l’equip, a qui també agraïm que siguin aquí
presents, a una hora de feina comuna, normal i corrent, com són
les 5,30 de la tarda, cosa que no em sembla massa
extraordinària a no ser per a aquells que supòs que dediquen el
seu temps a l’esbarjo en aquestes hores, per la qual cosa els
felicit, perquè alguns no tenim aquesta possibilitat o aquesta
opció de fer-ho tan sovint com es veu que alguns ho fan, però
ja dic que els felicit per això i els demostr la meva profunda
enveja.

A l’àmbit de les relacions públiques diuen que no hi ha res
millor que fer-ho bé i fer-ho saber, em tem que en molts de
casos si hi ha alguna qüestió que la destaca en els seus cent i
escaig primers dies és la segona part, la de fer-ho saber,
sobretot perquè en aquest pressupost on hi ha la fotografia de
quines seran les seves actuacions en matèria de serveis socials
a la nostra comunitat autònoma, un tema efectivament molt
rellevant, veim que s’anuncien moltes de les qüestions, que li
agraïm que doni continuïtat a l’equip anterior, entre d’altres la
creació de 1.113 noves places de residència en un conjunt de
13 nous centres, però permeti’m que li digui que no són nous,
que són els que estaven fets per l’equip anterior, que estaven
organitzats i en marxa per l’equip anterior i que vostè els dóna
una absoluta continuïtat, la qual cosa ja està bé, està bé que
rectifiquin després d’aquells comentaris de moltes altres
ocasions en què es deia que s’havia fet malament i tal, i que el
Partit Popular era un desastre en àmbit de serveis socials
perquè quan altres grups parlamentaris parlen de la creació
d’una xarxa, necessàriament s’han de referir a la xarxa que ha
creat i promogut el Partit Popular en relació amb totes les
institucions locals, donant una oportunitat històrica precisament
a aquestes administracions locals que no havien tengut mai
l’oportunitat.

També li agraesc que reconegui la seva necessitat, no així
com altres que diuen que es va fer en el seu moment, varen triar
aquests centres d’una manera diríem tendenciosa o afavorint
uns ajuntaments i no uns altres atès que vostè haurà de
reconèixer que es va donar l’oportunitat a tots i a cadascun dels
municipis, i aquells que varen oferir el seu terreny, els que
varen donar oportunitat que el Govern de les Illes Balears hi
donàs suport, conjuntament amb tots i cadascun dels consells
insulars, ho varen fer, no així alguns ajuntaments que varen
mostrar la seva intenció, com pugui ser Bunyola, i al darrer
moment varen decidir per una sistemàtica encomana política
d’alguns partits aquí representants que els deien que no podia
ser que donassin un terreny a un govern presidit pel Partit
Popular, que això és cosa dolenta i no s’ha de portar a terme.

En fi, passant a altres qüestions de més càrrega i més
interessants, li diria que, en termes generals, el seu pressupost
no compleix les expectatives no només del Partit Popular, estic
convençut que no compleix les expectatives de gran part de
ciutadans de les Illes Balears i permetin que primer faci un petit

repàs per aquelles qüestions que vostè ha presentat a cadascuna
de les direccions generals, i llavors li comenti algunes coses de
més profunditat que crec que són vitals per al funcionament de
serveis socials a la nostra comunitat.

En primer lloc, dir-li que és curiós veure com tots i
cadascun dels grups polítics li lloen la política de cooperació
quan ni tan sols ha complert el 0,7, crec que és una qüestió que
ja va destacar la nostra portaveu en el seu moment, també el
nostre portaveu de pressuposts generals de la comunitat en el
seu moment, i que ens posa en una disposició d’incompliment
legislatiu del seu pressupost, li puc dir, per tant, que el seu
pressupost avui per avui és ilAlegal. Vostè em dirà que ho pensa
esmenar, jo li preguntaré on era vostè quan el Sr. Manera li va
posar menys d’un 0,7% i va mostrar que el seu compromís amb
les entitats efectivament estava a l’alçada, com diuen, del
betum.

Formació en cooperants, li demanaria per favor pressupost
específic i temàtiques específiques que pensa vostè tractar en
aquesta formació, on s’aportarà, aquí, allà?, si té un pressupost
concretament assignat i quins elements fonamentals hi pensa
recollir.

Quant a escoletes, crec que ha tengut una petita confusió,
vostè parla de l’escoleta dins el 313G, família i unitats de
convivència, i jo, si mal no vaig, estam parlant de la 313A,
centres assistencials, i és que hi ha una diferència molt
important, parlam o bé de 3.058.000 euros o bé d’1.869.000
euros, la qual cosa és una diferència prou constatable. Li
pregunt també si pensa complir aquella promesa que segons
sembla ens expressa als consells insulars relacionada amb la
transferència d’aquests centres ben igual que amb altres centres
i per què no consta a capítol 7 en lloc d’altres capítols que és
on constaria en cas que s’anassin a transferir aquests centres.

També parlava de la construcció d’un centre sociosanitari
de l’àmbit dels menors, jo l’he de felicitar per una part, era un
centre que efectivament vostè podrà veure que està reflectit a
les actes de ...

(Deficiències de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, un segon, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies. Funciona, gràcies. Li deia sobre les escoletes si les
pensa transferir, si estan com toca.

I quant a la construcció de centres, que li deia que era
important, interessant que ho veurà reflectit a les actes de les
comissions interinsulars, que era una necessitat, però amb una
diferència molt important, dins un plantejament sociosanitari
conjuntament amb l’àmbit de la salut, no puc detectar a la
Conselleria de Salut partides destinades a aquesta qüestió.
Entenc que l’esforç pressupostari sempre és de tot un govern,
però també m’entengui quan li he dit que les prioritats de la
Direcció General de Serveis Socials han de ser les seves i no
les d’una altra conselleria, com podria ser la de Salut. Quin



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 13 / 15 de novembre del 2007 203

 

grau de colAlaboració hi haurà en aquest sentit? Quin grau
d’esforç pressupostari compartit hi haurà en aquest sentit i
quina coordinació amb altres centres per tenir la captació de
tots i cada uns usuaris que pugui tenir aquest centre, que ja li
dic, va en la línia d’allò que en el seu moment proposava el
Partit Popular.

També li don la felicitació que mantengui la targeta nadó.
Va ser una iniciativa àmpliament criticada per diversos partits
polítics en el seu moment. És curiós que li donin continuïtat,
entenc que és fruit de la reflexió, quan un arriba a la realitat,
arriba al Govern i veu les coses com són i se’n dóna compte
que hi ha coses que funcionen. La targeta nadó, de fet, n’és una
d’elles.

Me parla de la presència de l’Institut a través de mediadors.
En el seu moment hi havia un programa que era compartit
també amb la Conselleria d’Educació, aquí present el seu ex-
conseller, la Conselleria de Salut, també la Conselleria
d’Immigració, els consells insulars amb un programa pilot amb
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Li deman
si aquesta presència es correspon amb aquesta línia de feina. Li
deman quin pressupost específic tendrà. I li deman també quina
previsió..., en principi justifica aquesta existència. Li deman si
estam parlant d’un programa pilot o estam parlant també d’una
instalAlació efectiva a totes les Illes Balears d’aquest servei.

Per altra banda, la integració social de la immigració. En
referència a immigració, jo he sentit en varies ocasions el tema
de desordre. Miri, jo no sé si estam parlant de desordre o no, li
puc assegurar que el que abans hi havia era una conselleria
específicament destinada a la immigració. Si vostès a això li
volen dir desordre, jo li dic priorització i entenc que vostè ha
de dir el contrari, ho respect profundament, però és curiós que
una direcció general de les vostès n’han parlat tant i ho han
comentat en tantes i diverses ocasions, ens trobem que hi ha un
95,47% d’increment de despesa de personal, un 97,43%
d’increment en despeses en béns i serveis i que l’increment de
transferències corrents i inversions reals sigui poc més que
l’IPC. Li deman la comprovació d’aquesta qüestió, li deman si
es correspon efectivament amb la política que pensen fer, que
no serà altra que gestionar els fons que destina l’Estat.

Per cert, li demanaria també que repassés totes aquelles
intervencions del seu company Miquel Rosselló, les quals
anaven destinades en moltes ocasions i amb molta vehemència
a reclamar que el Partit Popular no feia altra cosa que gestionar
els doblers que venien de l’Estat. Li pregunt, vostè fa comptes
fer el mateix? Si atenem el pressupost, desgraciadament veig
que sí.

Per altra banda també m’agradaria entrar en els pocs minuts
que em queden en una qüestió que trob especialment important.
Hi ha dues prioritats que consider imprescindibles i que no veig
ateses en el pressupost. En primer lloc no veig reflectit d’una
manera eficaç allò que fa referència a l’atenció als ajuntaments.
Estam davant d’un repte, assumir la Llei de dependència. Hi ha
un seguit de serveis que vostè sap que són compartits amb els
ajuntaments, servei d’atenció domiciliària, la gestió del pla de
prestacions bàsiques i altres qüestions relacionades amb això,
la tele-assistència. Li deman si pensa establir un programa
específic per a aquesta qüestió, per la transferència d’aquest

tipus de fons i per com es pensa fer. Vostè ha parlat que la Llei
de dependència es gestionarà conjuntament amb els consells
insulars, li deman si també es gestionarà conjuntament amb els
ajuntaments, donat que hi haurà un trasbals important quan ens
trobem en tres situacions: una, el pagament de les prestacions,
avui encara sense instrumentar sense un reglament que faci
possible aquest pagament abans de final d’any. Dos, en una
situació en què els ajuntaments han de començar a saber quina
part de la seva gent pot ser susceptible de tenir un servei
d’aquestes característiques i com rebrà tota l’ajuda perquè això
sigui possible. Pensi que els pressuposts dels ajuntaments,
efectivament són molt fràgils, com les persones que vostè tracta
i que s’atenen des de la seva conselleria, li deman que els
ajuntaments també rebin el mateix tracte de fragilitat, donada
la seva situació pressupostària.

Per altra banda, permeti’m que li digui que no crec que
aquesta comunitat autònoma atengui totes les persones
dependents, no m’ho crec. I no ho crec perquè m’agradaria que
revisés varies qüestions. La primera d’elles és el finançament
de places residencials. Veig que vostè contempla la Fundació
per a l’Atenció a la Dependència, 10.875.000 euros per
finançament de places residencials i centres de dia, la gestió
dels quals té encomanada la Fundació. Prestacions
econòmiques per a l’atenció de persones en situació de
dependència. Li deman per favor que ens expliqui si això es
correspon a la Llei de transferència de les competències als
consells insulars, o bé es correspon a la Llei de dependència
39/2006. En quins d’aquests dos casos estam i evidentment li
vull demanar respecte aquesta qüestió, quines places de
residència i centres de dia finançarà. No es transfereixen les
residències als consells insulars, per què no s’havia contemplat
això dins capítol 7, com correspondria a un altre àmbit, o de
manera específica com una transferència en tot cas entenc
perquè no hi ha data específica. Hi ha aquesta data, hi ha una
planificació en aquest sentit. Entenc que vostè, donat que ha fet
declaracions en aquesta línia, ho té contemplat i ens agradaria
simplement conèixer-ho.

Considera suficient la quantia de les prestacions per a les
persones en situació de dependència? A quantes persones pensa
atendre? Li record que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Dos minuts més si em permet tota la seva generositat, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Esgotarà el pròxim torn amb dos minuts més.

EL SR. SERRA I TORRES:

Però hi ha tres preguntes que són fonamentals i...

EL SR. PRESIDENT:

Faci les tres preguntes.

EL SR. SERRA I TORRES:

Aquest any s’ha d’atendre el grau 3, nivells 1 i 2, l’any que
ve ha d’atendre el grau 2, a partir de dia 1 de gener. Quines
previsions té en aquest sentit?

Finançament de les places residencials que contempla..., ja
dic si hi ha una partida específica per a la 14/2001, com li deia
abans. Si coincideix amb l’Estat amb les seves previsions
d’atenció al nombre de persones que li reclama el BOE allà on
venia publicat aquesta quantitat de persones? Coneix la dada
aproximada del grau 2, nivell 1 que serà d’aplicació a partir de
dia 1 de gener.

Quin considera que és el finançament que hauria d’haver
rebut la comunitat autònoma? Quin tipus de gestió es pensa fer
per a Joan Crespí? Hem vist efectivament que hi ha diverses
partides que fan referència a aquesta qüestió. Li demanaria que
també aclarís que precisament just abans de la finalització del
mandat del Partit Popular hi havia una partida per compensar
aquelles qüestions que feien referència a infraestructures. Veig
que no ho ha comentat, però en tot cas li demanaria com pensa
gestionar Joan Crespí? Si opta per una gestió pública, privada.

Per què el canvi d’ús de Son Güells. Son Güells havia de
ser un recurs específic per a persones amb Parkinson, (...) i
esclerosi múltiple. Això feia referència a tota una planificació
allà on es prioritzaven les dependències d’alzheimer per un
costat, Parkinson i altres demències que tenien una especial
incidència. Posteriorment a residències i després centres de dia.

I per últim, si pensa també... Ho deixam aquí. Serem
generosos també. Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Havíem quedat que serien dues preguntes més i han estat
cinc o sis.

EL SR. SERRA I TORRES:

Li torn agrair la seva generositat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, pot contestar.

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

Moltes gràcies a tots per les seves intervencions i per les
preguntes, supòs que entre tots facilitarem que s’aclareixin
millor els pressuposts i en conseqüència la política de serveis
socials que ha de dur a terme aquesta conselleria.

Bé, agrair especialment als qui ens han donat suport,
Eivissa pel Canvi, BLOC, Unió Mallorquina i el Partit
Socialista pel seu suport i l’impuls que ens volen donar en
aquesta conselleria. I miraré si puc aclarir els temes un per un,
si me n’oblid algun com que hi haurà contrarèplica ja el
podríem parlar.

Estam d’acord en la representant d’Eivissa pel Canvi, la
Sra. Suárez. Pensam que és molt important aquest augment del
25%, de vegades amb doblers semblants es poden fer polítiques
diferents, reconduint i refent de nou els pressuposts. El Pla
director efectivament, ja està elaborat i es presenta divendres en
el Consell de Cooperació. Serà el moment que el tendran les
ONG, administracions i a partir d’aquí hi ha tot un període en
el qual s’hi podran presentar esmenes. Sofreix un procés
semblant a allò que és un decret, ha de passar pel Consell
Consultiu i per diverses entitats. I finalment s’ha de dur al
Parlament per a la seva aprovació. A partir de divendres es pot
fer d’una forma pública.

Bonus i famílies, quan vostè parlava de les escoletes que li
donàvem més un caràcter educatiu més que assistencial. I
també contestant al Sr. Serra, tenim tota la intenció de
transferir-les, el que passa és que nosaltres volem que passin a
la Conselleria d’Educació i s’incorporin dins allò que és la
xarxa de 0-3 anys. I si després des de la Conselleria d’Educació
es vol fer una projecció cap als municipis, sigui de forma
conjunta i no de forma aïllada, per una part la Conselleria
d’Afers Socials i per altra la Conselleria d’Educació.

Sobre el Decret de mediació que em demanava la Sra.
Suárez, dir-li que en aquest moment s’ha refet el que es va
trobar inicialment que havia passat per audiència pública, però
que encara no havia estat aprovat pel Consell de Govern. En
aquest moment s’han tornat refer determinats aspectes. Tenim
prevista una reunió d’aquí a 10 dies amb jutges i fiscals perquè
facin una darrera lectura i després ja hauria de passar
segurament a una audiència pública més limitada i la intenció
és que febrer o març ja pugui estar aprovat pel Consell de
Govern. Això seria sobre el Decret de mediació.

Ha comentat el psicòleg de l’Oficina del Dret del Menor. És
una figura que està reconeguda com a necessària des de l’any
97, des de pràcticament el decret de configuració del que era
l’institut o oficina de defensa del dret del menor. Però fins l’any
2008, de fet hi ha hagut una contractació per a aquests darrers
mesos del 2007, no tendrà una garantia de continuïtat.

En els temes d’immigració, nosaltres no compartim i així ho
vàrem dir en moment de la nostra compareixença com a
presentació de la conselleria i és que a través de la Conselleria
d’Immigració es donés una atenció especial a les persones
immigrades. Nosaltres pensam que la política anterior tenia un
interès especial en mantenir aquella persona a la categoria
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d’immigrant i nosaltres tot el contrari, volem fer polítiques
d’integració i centrar-nos en el moment de l’arribada perquè la
integració sigui el més prest possible i que deixi de ser
immigrant i passi a ser un ciutadà de ple dret.

Quant als programes pilot que vostè comentava. Nosaltres
tenim la intenció a través dels ajuntaments i això que hauríem
de fer una selecció dels ajuntaments que poguessin participar
millor per les seves característiques geogràfiques i poblacionals
de quins serien els que tendrien una millor acceptació d’aquest
programa de capacitacions parentals. I treballar conjuntament
amb els ajuntaments en la implantació d’un programa que ja
s’ha experimentat a Estats Units, ho lidera la psicòloga Coral
Canfell, i que ha demostrat d’alguna manera la capacitat d’èxit
que té, de resolució de conflictes que no tenen veure amb temes
de tutela, o d’abusos, sinó que estan en una franja de situació
de risc que poden efectivament, desembocar en situacions de
major agressivitat per al menor, però que va dirigit a pares que
necessiten tot el que sigui capacitar-los cap a habitats socials i
habilitats comunicatives i d’educació. Són tallers que es fan
conjuntament amb els pares, amb presència de l’infant i amb un
monitor format especialment en aquest programa que dirigeix
les actuacions. Efectivament, el model que pugui tenir Estats
Units no és un model que puguem dur directament a Mallorca.
I aquesta adaptació ja l’ha fet la Universitat de les Illes Balears.
Per tant, ja tenim una adaptació feta, feta a través de diferents
nuclis, tan en pares que han tengut problemes de drogoaddicció
amb els infants, o pares que estan en temes de serveis socials
valorats com a persones de risc. I en els dos casos aquest
programa ha donat molts bons resultats, ha donat resultats
positius. Nosaltres el volem posar de forma experimental l’any
2008, per si efectivament és un programa que funciona i que
dóna bons resultats, incloure-lo en allò que seria el programa
de prestacions bàsiques com una prestació tècnica més que
tenguin els ajuntaments i per poder oferir grups de famílies que
estiguin en situació de risc.

En relació a les residències d’Eivissa. Efectivament, Can
Blai ja està en funcionament, Sant Jordi hem arribat fa pocs
dies a un acord amb l’empresa pel tema de la finalització
d’obres. I a Sant Antoni tenim problemes. Es va licitar amb un
pressupost teòricament molt baix, amb compromisos verbals
d’augmentar de forma progressiva aquests pressuposts. I
nosaltres ara estam en negociacions amb l’empresa
constructora.

A Formentera sap vostè que el centre de dia es va licitar per
un preu molt més baix d’allò que correspon en el mercat i això
va fer que cap empresa es presentés. I ara estam intentant, si no
és a finals de desembre, sigui a principis de gener que surti una
licitació corresponent a la realitat.

L’Institut Balear de la Dona. Coincidim amb vostès que
efectivament el tema més important per a nosaltres aquest any,
a part de tota la gestió dels programes que fa virtualment, sigui
la Llei d’igualtat. Pensam que una llei d’aquestes
característiques justifica molt bé un any de gestió de l’Institut
Balear de la Dona.

En relació al representant d’Unió Mallorquina, Sr. Melià.
Agrair-li també el reconeixement de la feina que feim des de la
conselleria. I dir-li que en referència als mediadors que li ha
preocupat pel tema municipal, és a través d’una ordre pública
allà on s’acullen tots els municipis que volen i hi ha un
cofinançament entre allò que és l’ajuntament i en aquest cas el
Govern Balear. Nosaltres ens agradaria que a finals de
legislatura els mediadors fossin uns professionals que estiguin
ben presents, com pot ser un treballador social, un treballador
familiar, al principi també era de difícil acceptació i ara ja és
imprescindible i que el mediador arribi a ser una figura
d’aquestes característiques.

Quant a les residències i també contest al Sr. Serra en
aquest sentit. A la roda de premsa que vaig presentar la (...)
vaig reconèixer l’esforç que havia fet l’antic Govern en la
construcció de les residències. Per tant, no és cap problema per
part nostra, per part d’aquesta conselleria reconèixer la feina
que fan altres si consideram que està ben feta. No compartim el
model de gestió que vostès varen fer, no el compartim.
Nosaltres volem més una gestió pública, el resultat de la gestió
privada com tot és relatiu i tenen dificultats, els de la gestió
pública també, però la gestió privada que vostès varen optar no
resol determinats problemes, ni és efectivament la solució de
tot.

En allò en què no estam d’acord amb vostè i sí coincidim
amb el Sr. Melià no va ser per criteris, o per indicadors de
planificació, sinó que va ser per criteris polítics i li podria posar
exemples. No pensam que una fórmula per dir si una residència
es necessita a un determinat municipi o a un altre determinat
municipi, sigui enviar una carta a tots els batles dient si estan
vostès disponibles per posar un terreny fantàstic i si no ho
estan, mirin mala sort. Nosaltres pensam que la planificació
s’ha de fer d’una altra manera i si és necessari a Esporles, hem
de treballar amb el municipi d’Esporles. Li puc posar exemples,
per exemple el batle d’Alcúdia. Ell va presentar dues propostes,
una d’un terreny i l’altra d’una residència que ja funciona mig
hospital i mitja residència i la raó que li varen donar al solar
que estava disposat a cedir era que estava molt a prop del
mercat dels diumenges. Això pensam que no són raons de
planificació per rebutjar determinats municipis. Per tant,
reconèixer la construcció de residències, però no coincidim en
les formes. Amb això sí coincidim amb el Sr. Melià que
pensam que la construcció de centres tan importants com són
les residències, a més tan costosos, el cost és necessari, però
s’ha de tenir en compte a nivell polític, no pot ser des d’aquests
criteris, sinó que ha de ser des dels criteris de la planificació.

Sobre aquest tema nosaltres pensam que a Eivissa i
Menorca, Menorca amb Santa Rita, la previsió que hi ha per a
Maó i Ciutadella, quedaria cobert. I a Mallorca sí que es
necessitaria per a aquesta legislatura 2 o 3 residències. Estam
estudiant la ubicació més adient, pensam que Palma sí és
necessari i després hauríem de mirar com ha quedat configurat
tot el territori de Mallorca per decidir si és una zona o l’altra.
El que sí volem potenciar perquè ens pareix fonamental són els
centres d’estades diürnes. Això sí pensam que ha de ser de
caràcter municipal, amb una presència important i massiva (...)
municipis. Per tant, els nostres esforços aniran aquesta
legislatura més a crear centres d’estades diürnes que a
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residències. Tot i que pensam que tal vegada en falten 2 o 3 a
determinats llocs.

Contestant al Sr. Llauger, representant del BLOC.
Efectivament, estam d’acord amb vostè que els recursos mai
són suficients, sempre les necessitats superen els recursos. Però
dins les nostres possibilitats jo pens que podem presentar uns
pressuposts que són raonables i són dignes. En aquest sentit
també cooperació internacional ens hagués agradat que hagués
estat millor. L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor ens
agradaria que tripliqués l’actual, no és possible, però el director
amb pocs doblers fa molt bona política i farà una bona feina.

En qualsevol cas estam treballant, per això crec que és
important assenyalar-lo, que en el tema de dependència estam
xerrant d’un apartat que és ampliable. És dels pocs que són
ampliables a nivell de comunitat autònoma i estam pendents
que hi hagi uns ingressos superiors als previstos a nivell estatal.
Per tant, per aquí podem tenir la sort que a partir de gener-
febrer puguem ampliar per a inversions estatals el tema de la
dependència, per tant, no quedaria suficient aquesta partida.

Al Sr. Coll, agrair-li la defensa que ha fet de la nostra
conselleria. Complementa en bona part la meva exposició, en
relació sobretot a la comparació d’altres pressuposts, el del
2007. I contestar-li que efectivament, per a nosaltres és
important el procés de transferències que es farà l’any 2008,
segurament serà un moment de negociació de cara que l’any
2009 es faci una transferència completa i que no només afectarà
dependència i a l’Institut de la Dona, sinó que afectarà altres
prestacions com targeta bàsica.

I contestant el Sr. Serra. Algunes coses ja les he
contestades. Les places reconèixer-li que ho varen fer, amb un
criteri diferent, però es va fer i jo pens que és una bona feina en
aquest sentit. Però no compartim els temes de la planificació.

Pressuposts ilAlegals. Som conscients que la Direcció de
Cooperació no està en el 0,7, és evident i no ho hem amagat. El
que no compartesc amb vostè és que siguin ilAlegals aquests
pressuposts. Vostè sabrà que la Llei autonòmica de cooperació
parla que s’ha de dedicar a cooperació, no posa que ha d’estar
a la Direcció General de Cooperació. Hi ha partides
d’immigració, hi ha partides de les cases balears a l’exterior
que poden considerar-se cooperació. Nosaltres podríem haver
fet una cosa... Li ho dic perquè per exemple vostès a les cases
balears exteriors varen fer una modificació de crèdit dia 12 de
gener i varen transferir doblers que estaven a la Direcció
General de Cooperació cap a les cases balears. Per tant, podem
dir que ens hem inspirat en aquest sentit de considerar
cooperació determinades cases balears...

(Remor de veus)

Deixi'm acabar. Si vostè em diu que estam satisfets,
nosaltres no estam satisfets. Nosaltres volem que Cooperació
tengui el 0,7 i no només de pressupost propi, sinó augmentar
progressivament el compromís que és d’un 0,7 total. A mi
m’agradaria que aquí destaquéssim d’això que aquí hem vengut
honestament. Nosaltres podríem fer el que s’ha fet altres anys,
pos 1 milió i busques que em falta aquí, qued molt bé davant el
Parlament i l’1 de gener faig una modificació de crèdit, fic
aquest milió cap una altra banda i em qued tan ample. Nosaltres
feim això honestament perquè ens costa enganar el Parlament
i per tant, no ho farem. I no són ilAlegals perquè efectivament,
la Llei autonòmica de cooperació parla d’un 0,7 de cooperació,
no parla que estigui a la Direcció de Cooperació. Ara li puc dir
com a Govern i com a conselleria que el nostre objectiu és que
aquest 0,7 no només sigui de fons propis, sinó que vagi en
augment.

Les escoletes estam en procés de negociació. Jo no sé si
serà l’any 2008, o l’any 2009, segurament serà l’any 2009 que
volem que s’incorporin inicialment, el debat el tenim, la
Conselleria d’Educació. Això no valgui per dir que tal vegada
siguin transferides als consells, o als municipis. Però la nostra
finalitat és que siguin dins la xarxa de creació de places
d’escoletes infantils que té aquest govern.

Centre terapèutic de menors. Efectivament és un
sociosanitari, el compromís del Govern en aquest moment és
que es construeixi des del Consorci sociosanitari per Mallorca
i per tant, per això vostè no ho ha trobat en els pressuposts de
sanitat, ho tenim a la nostra partida pressupostària perquè estam
cercant terrenys. Vostè sap, ha tengut experiència de gestió en
menors, que de vegades és molt difícil trobar un terreny, s’ha
de treballar en temes dels veïns i no sabem exactament si això
ho podem començar a construir d’aquí a 3 mesos o a l’octubre.
El que nosaltres volem és que hi participi Sanitat i Educació.
Educació ha d’incorporar professors perquè estaran dins
l’horari escolar i tenen dret a una escolarització adequada.
Sanitat posi personal i nosaltres posem tot el tema més de
caràcter social, terapèutic i educatiu. Això és un poc el projecte
funcional inicial que tenim. Ara la construcció seria a través del
Consorci sociosanitari.

Targeta nadó i bonus infància. Per a l’any 2008 les
mantenim. Nosaltres volem de cara al futur tornar a pensar una
mica tot allò que són les diferents prestacions econòmiques que
tenim des del Govern balear per al tema de protecció o atenció
a la família. Pensam que el 2009 pot ser un any adient per fer
una proposta en aquest sentit perquè ja s’hauran aclarit el tema
de les transferències en els consells, quedaran clares les
competències que tenen els consells i que té el Govern. Per
tant, serà un bon moment per fer polítiques des d’un pla que no
només siguin prestacions econòmiques, sinó que també siguin
prestacions tècniques. Però efectivament, fins que no es doni
una altra alternativa a allò que actualment existeix, no podem
prescindir de targetes, o prestacions econòmiques que dóna la
targeta nadó i el bonus infància.

Els instituts, ja ho vaig presentar i tal vegada no ho he
detallat, ho vaig presentar a la meva compareixença. Són
educadors socials que treballaran en els instituts per a la
resolució de conflictes i per a la prevenció de conflictes i també
tendran un lligam amb la comunitat. Nosaltres volem destinar
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aquest any des de la conselleria són uns 150.000 euros i amb
els 150.000 o 200.000 euros que posi Educació, podem arribar
a 10 o 15 instituts. Volem que sigui experimental per al 2008,
amb la voluntat efectivament que sigui també una prestació
tècnica que a finals de legislatura estigui present en els instituts,
almenys en els instituts més conflictius.

D’Immigració, reconèixer-li que efectivament, per a aquest
any no hem pogut aconseguir que hi hagi una partida més
important per part de la comunitat autònoma. Hi ha 1 milió i
busques, front els 5 milions que vénen de l’Estat i Immigració
ha pujat un IPC. Ja ho he contestat a la Sra. Suárez, pens que
amb els mateixos doblers es poden fer polítiques diferents i en
aquest sentit ha anat tota la reordenació de la Direcció General
d’Immigració. No pagarem doblers per a programes d’IB3, ni
pagarem limusines, ni pagarem coses d’aquestes que fan que de
vegades es rendibilitzin millor els doblers.

Després ha fet tot un seguit de preguntes de forma ràpida,
no sé si podré contestar-les totes, però en tot cas a la rèplica. En
el pressupost de la Conselleria d’Afers Socials no hi ha la
previsió d’augment de la Llei 14/2001, això es fa directament
des dels consells i Economia, no passa per la conselleria.
S’entén ja que són serveis transferits, com el servei d’ajuda a
domicili. Per tant, això s’ha de fer des de la Conselleria
d’Economia als consells insulars.

El que nosaltres hem pactat des de la Conferència Sectorial
ha estat la Llei de dependència, que fins que no hi hagi el
decret que transfereixi els serveis, perquè segons els estatuts,
els consells tenen la competència, però no tenen els serveis fins
que no hi hagi l’elaboració d’aquest decret, encara apareix a la
Conselleria d’Afers Socials. I des de la Conferència Sectorial
estam negociant i consensuant la forma de com s’ha
d’implementar. Però no apareixen els increments de la Llei
14/2001, això ha fa directament Economia amb els consells. Sí
que hi ha per exemple, els possibles augments o noves places
concertades, però no el servei d’ajuda a domicili, o altres
qüestions d’aquest tipus.

El tema que no podem arribar a tots els dependents.
Nosaltres no hem dit mai que hi podríem arribar. Nosaltres
deim i sempre que explicam la Llei de dependència, expliquem
que és una llei que va progressiva i que la pròpia llei ho
expressa. Preveu que la llei estarà implementada d’una forma
més o menys ordenada i d’una forma estable el 2015.

En aquest moment possiblement hi hagi un any en què es
produeixin desfases entre el que podem donar mentre estam
declarant drets i, a la vegada, que puguem donar els serveis,
perquè una cosa és una prestació econòmica, que es fa de forma
molt ràpida, i l’altra és, per exemple, la concessió d’una plaça
residencial o d’un centre de dia. De totes formes no ens
preocupa en el sentit pressupostari perquè, com que això és un
dret, si no són suficients els doblers efectivament s’hauran de
donar, i estan dins una partida pressupostària ampliable. Ja li
coment que el mateix govern de l’Estat té la previsió
d’augmentar per al doble el que té destinat actualment a les
diferents comunitats autònomes; el que passa és que no hi ha
cap document comptable que ho pugui avalar i no s’ha posat en
els pressupostos del 2008.

Joan Crespí. Bé, Son Güells, vegem, Son Güells. Nosaltres
vàrem prendre la decisió, efectivament, que per a persones amb
Parkinson i persones amb problemes neurodegeneratius, hauria
de ser ampliable a persones amb lesions medulAlars. Vull dir
que no és un canvi funcionals, sinó que simplement és afegir un
altre colAlectiu de persones amb discapacitat física que
quedaven excloses. Nosaltres vàrem anar a explicar a
l’Associació de Parkinson que, bé, va posar els seus emperons
a aquest tema, però per exemple el colAlectiu de persones amb
discapacitat física motivada per temes medulAlars idò estan prou
satisfets. Jo diria que no és un canvi sinó que és una ampliació,
i a més totes elles han de passar per la Llei de dependència i
pensam que tant les persones de Parkinson, o persones
neurodegeneratives o persones que tenen un altre problema
medulAlar poden tenir uns àmbits fisioterapèutics, terapèutics,
d’altre tipus, moltes semblants que no necessiten excessiva
especificitat.

Quant a Joan Crespí nosaltres volíem que fos de gestió
pública, i així ho vàrem anunciar, però aquí la realitat se’ns ha
imposat per damunt i no trobam suficients professionals que
puguin garantir una atenció de qualitat per a una atenció tan
específica com és el tema de la rehabilitació de lesionats
medulAlars. Per tant ara en aquest moment ens estam plantejant
la possibilitat de fer un concurs per a una gestió que en aquest
cas seria a través d’una gestió..., bé, d’un concurs d’una gestió
pública. En aquest moment jo li puc contestar que és una de les
opcions que ens estam plantejant, donat el grau d’especificitat
que necessita aquesta gestió i que no trobam en aquest moment
donant les garanties a través de la gestió pública.

Jo no sé si m’he deixat qualque cosa. En tot cas després...
Ah, bé, sí, el que ha dit d’immigració, que hi ha hagut un
augment d’immigració. Des de la Conselleria d’Interior se’ns
va dir que tota la gent que estava en projectes d’inversió, que
habitualment es pagaven per capítol 6, s’havia de passar a
capítol 1, perquè la situació de contractació de personal a
projectes d’inversió era una irregularitat, i per això totes les
persones o, més que les persones, les places que estaven a
capítol 6 per a projectes d’inversió s’han incorporat al capítol
1, no hi ha un increment de plantilla, sinó que allò que hi ha és
una ordenació d’aquesta plantilla, tota al capítol 1.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per torn de rèplica algunes
intervencions? Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, consellera, per totes les seves explicacions. Esper
no haver de demanar una vegada més la generositat del
president, no m’allargaré. De fet moltes d’aquestes qüestions
que hem tractat les tractarem o bé a plenari o bé a altres
comissions, i ens centrarem en qüestions que entenc d’especial
importància.
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Per a mi, si jo fos periodista avui, sap quin titular triaria
avui? Un que no és especialment greu, triaria que el Govern de
les Illes...

EL SR. PRESIDENT:

L’avís que els periodistes estan amb atenció per agafar el
titular.

(Algunes rialles)

EL SR. SERRA I TORRES:

Idò que escoltin perquè val la pena. El titular que triaria
avui és que el Govern de les Illes Balears reconeix que no pot
complir la Llei de dependència; aquest és el titular que jo triaria
avui, entre altres coses perquè es diu que s’anirà instalAlant
progressivament; d’acord, però és que la llei contempla com
s’ha d’instalAlar progressivament, i li record que el nivell 3
graus 1 i 2, el 2007; que el nivell 2 grau 1, el 2008, i vostè no
ha contemplat ni una ni altra possibilitat en el seu pressupost.
Si a això se li diu planificació, expliqui-m’ho, entre altres
qüestions precisament perquè vostè diu que ha fet una feina de
planificar, d’ordenar. Idò en això, que és el tema fonamental de
la seva conselleria, no entenc com no ha fet aquest esforç de
planificació, que entenc que seria òptim que el fes, ja dic, per
la qüestió més important de la seva conselleria. 

Pensi que és un dret, com vostè diu és un dret. Aleshores si
vostè diu que és un dret i que són partides ampliables, i que si
ara no es cobreix ja es cobrirà, qui li ha fet el vestit és el
conseller d’Hisenda. Reclami vostè a un altre partit, i entenc
que és un problema també de repartiment de forces dins el
Govern de les Illes Balears, quan no li dota la partida
fonamental de la seva conselleria. No sé si vostè ha tengut
oportunitat de llegir el BOE 114, de 12 de maig, el Reial
Decret 614/2007, on posen els preus que s’han de pagar; no sé
si ha tengut oportunitat de llegir el BOE 132, de 2 de juny del
2007, on es diu i es reconeixen 4.055 dependents en grau 3,
nivells 1 i 2, per a les Illes Balears. Fent una simple
multiplicació li sortirà que estam parlant de 41.819.328 euros,
que si actualitzam al 2% d’IPC reconegut per totes les
conselleries d’Hisenda i per tots els governs, aniríem a
42.655.714, dels quals vostè només n’ha dotat 13. Que si hi
afegim els que vénen per part de l’Estat, que a mi -i
rectifiqui’m si m’equivoc- en transferències corrents hi van
12.059.000 al subconcepte 40201, i en transferències de capital
1.020.000 euros, idò és tot el que tenim, en tot cas 26 milions
d’euros per a la dependència quan les necessitats reals són de
42.655.000 euros per a 4.055 persones que abans d’acabar
aquest any tendran el dret bé de rebre un servei, bé de rebre una
prestació. Em pareix que és una manca efectivament de
planificació, d’ordre i, si em permet, fins i tot de
responsabilitat, potser no de vostè, ja li dic, de la Conselleria
d’Hisenda, en cas que no hi hagi una dotació suficient per a un
dret de les persones en situació de dependència.

Ja no li vull parlar, idò, del grau 2, grau 2 que té aplicació
a partir d’1 de gener del 2008, i ja li dic que vostè podrà dir
que s’aplicarà escalonadament però no li queda més remei que
atendre aquesta forma escalonada d’atendre-ho que contempla
la mateixa llei, i és que vostè tendrà al voltant de 3.527

persones a atendre a partir d’1 de gener que li podran reclamar
una prestació o un servei. Si vostè atén el finançament d’aquest
nivell grau 2, que efectivament és inferior a l’altre en uns 534
euros, aproximadament, de fet depèn de cada tipus de servei -
267, 130..., en funció de cada servei i del grau-, ens anam a un
muntant que vostè necessitarà d’uns 22 milions d’euros que
tampoc no contempla el seu finançament i que tampoc no
contempla, en fi, en el seu pressupost.

Jo ja no li dic..., li estic dient que ho contempli perquè és un
dret, perquè no li queda més remei, però també li dic que
reclami a l’Estat, que no l’està dotant corresponentment i que
no l’està dotant bé. Encara he de sentir un comentari, a part
dels comentaris de donar les gràcies al Partit Popular per les
residències que ha fet, encara no li he sentit cap comentari en
aquest sentit de reclamar a l’Estat el finançament que li toca. Li
he fet una pregunta que no m’ha contestat, si està satisfeta amb
el nombre de persones reconegut per part de l’Estat i amb el
finançament que li han donat. 

No sé si també ha tengut oportunitat de mirar els
pressupostos generals d’Estat. En els pressupostos generals de
l’Estat vostè podrà comprovar que s’ha duplicat la quantitat de
les subvencions previstes l’any 2007 i les que finalment s’han
publicat el 2008, i que a vostè li corresponen 17.878.000 euros,
dels quals en rep 13. Vol dir que encara avui estam esperant la
reclamació que vostè ha de fer del 2,055% que a vostè li
correspon de la partida global dels 870 milions d’euros que ha
previst l’Estat en aquesta qüestió, quantitat que, li ho torn
repetir, maldament la multipliqui per 2, que en tot cas li
correspondria, a vostè, igualar aquests quantia de 17 milions
d’euros, per tant 17 milions més 17 milions, no arriben als 41
milions d’euros que li reclamaran des d’avui mateix, perquè
estam parlant del nivell 3 graus 1 i 2, i llavors, a partir d’1 de
gener, del grau 2 nivell 1. 

Per tant ja dic, titular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mayans...

EL SR. SERRA I TORRES:

...fonamental i trist, que el Govern de les Illes Balears
reconeix que no té els doblers per aplicar la Llei de
dependència, la qual cosa és tremendament greu.

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, gràcies, Sr. Serra. Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, per als periodistes, pàgina 2: “L’atenció a la
dependència tendrà un pressupost de 47 milions”, i no sabíem
la intervenció del Sr. Serra, per tant està per damunt de les
seves previsions. Jo no sé què li dirà vostè a la seva companya
de Madrid, la Sra. Presidenta de la comunitat autònoma, perquè
si nosaltres estam enfora de la Llei de dependència ella encara
hi està més que nosaltres; imagini’s què podrà dir vostè a la
seva...

(Intervenció inaudible)

...a la seva companya de Madrid.

Per tant nosaltres sí tenim la previsió. De la Llei de
dependència, a la Direcció de Dependència hi ha 66 milions
d’euros, dels quals 47 estan destinats a la dependència. Jo m’he
centrat a explicar 16 milions que són per a nous serveis, que
són a través de la Fundació. No he detallat tots els altres.

I després li he de dir que és vera, que hi ha 17 milions
previstos en els pressupostos de l’Estat, però que és una
previsió fins que el Parlament de l’Estat no els aprovi, i el que
nosaltres no farem, Sr. Serra, és el que feien vostès en els
pressupostos habitualment, en els pressupostos de la comunitat
autònoma, que és posar doblers que deien que venien de l’Estat
i que no venien. Fins que la Llei de pressupostos estatal no
estigui aprovada pel Parlament nosaltres no podem reclamar els
17 milions; nosaltres només tenim la previsió dels 8 de l’any
2007 i, no passi pena, que quan el dia 24 o 25 s’aprovin els
pressupostos estatals tendrem la seguretat que dins el mes de
gener tendrem el document comptable que ens digui que ens
han pujat de 8 a 17, i els podrem incorporar com un ingrés nou
dins els pressupostos de la nostra comunitat autònoma. Si és
aquest el seu problema pot dormir tranquil perquè, no es
preocupi, aquests 17 milions de l’Estat estaran en els nostres
pressupostos. 

M’ha fet vostè una pregunta, que m’ha dit com serà possible
aplicar tot el tema de les ajudes econòmiques individuals, o pel
pagament de les ajudes per residència, per centre de dia, si no
teníem cap ordre. Li he de dir que demà surt publicada, o avui
surt publicada en el BOIB una resolució que permet que això
es produeixi. Per tant dins aquest mes arribaran a les famílies
les primeres ajudes econòmiques i individuals per dependència,
que serem una de les primeres comunitats autònomes que ho
posarem en marxa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Agrair a tots els diputats el respecte i la participació a la
comissió, i l’ordre que s’ha seguit, i també la presència de la
consellera i de tot el seu equip per explicar els pressuposts.

I no havent res mes a tractar en aquesta comissió s’aixeca
la sessió.
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