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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident de la
comissió)

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, la Sra. Presidenta estarà absent els primers
vint minuts o un quart i després s’incorporarà, m’ha demanat
que comencem la comissió, si als portaveus dels grups els va bé,
supòs que sí.

Començarem idò la sessió del dia d’avui, en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions. 

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President. Miquel Àngel Coll substitueix Miquel
Gascón.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joan Boned.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Josep Carretero.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Anna Crespí.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Santi Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

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 2009 (RGE núm.
9662/08).

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració per tal d’explicar els
pressupostos de la seva conselleria per a l’any 2009. 

Assisteix l’Hble. Consellera per fer l’exposició oral
acompanyada dels següents alts càrrecs: Sr. Andreu Horrach i
Torrens, director general de Planificació i Formació Social; Sr.
Juan Manuel Rosa i González, director general d’Atenció a la
Dependència; Sr. Antoni Bennassar i Moyà, director de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor; Sra. Isabel Nora del
Castillo, secretària general; Sr. Manuel Cámara i Fernández,
director general d’Immigració; Sr. Josep Ramon Balanzat i
Torres, director general de Cooperació; Sra. Francisca Vanrell
i Amengual, directora general de Menors i Família; Sra. Lila
Thomàs i Andreu, directora de l’Institut balear de la dona; Sra.

Magdalena Moreno i Frontera, cap de gabinet i Sr. Antoni
Ballaster i Munar, cap de secretaria.

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

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

Bon dia a tots i a totes, senyors diputats i senyores
diputades. Efectivament, avui venim a donar explicacions al
Parlament dels pressupostos de la Conselleria d’Afers Social,
Promoció i Immigració. 

Com vostès saben el total del pressupost del Govern de les
Illes Balears és de 3.558 milions d’euros, això suposa un 7%
més en relació amb l’any 2008. Les característiques en les quals
s’ha elaborat aquest pressupost ha estat una inestabilitat
econòmica dels mercats financers que han derivat -com vostès
saben- en una desacceleració en el consum i la inversió privada.
Davant aquesta situació econòmica el Govern de les Illes
Balears ha fet uns pressuposts que podríem caracteritzar
d’anticíclics, que tenen quatre característiques bàsiques i que,
des de la Conselleria d’Afers Socials ho intentam aplicar: la
inversió pública per gestionar i activar l’economia, el control de
la despesa pública, el mantenir el tema de les prestacions socials
i s’ha de recórrer a l’endeutament.

En relació amb la Conselleria d’Afers Socials els he de dir
que són dues seccions, la secció 24 i la secció 73. La secció 24
té 123.917.000 euros, pràcticament 124 milions d’euros que
suposa un increment del 15,31% en relació amb la gestió de
l’any passat, amb els pressupostos de l’any passat, del 2008. Els
ingressos prevists per a aquesta secció 24 són de 27 milions
d’euros. 

La secció 73, que correspon a l’Institut de la dona, són
3.460.282 euros que inicialment els podria semblar en relació
amb els pressupostos de l’any 2008 una baixada perquè eren de
3.773.604. Inicialment -com hem dit- sembla que es produeix
una baixada pressupostària de la secció 73, però una vegada
explicat comprovarem que en realitat s’ha produït una pujada,
quan expliquem en detall la secció 73.

En total, la Conselleria d’Afers Socials gestionarà 127
milions d’euros el que representa un 3,58% del conjunt del
govern de la comunitat autònoma. 

Si em permeten, primer explicaré la secció 73 i
posteriorment la secció 24. La secció 73 correspon a l’Institut
balear de la dona com hem dit prèviament, i com hem dit abans
l’any 2008 l’Institut tenia assignats 3.773.604 euros enfront dels
3.460.282 euros actuals. Això ve explicat perquè l’Institut de la
dona no gestionarà durant l’any 2009 els 800.000 euros
destinats a l'abonament d’infància i això per dos motius. 
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Primer, perquè pensam que l'abonament d’infància s’ha de
gestionar des de la Direcció General de Menor i Família, perquè
pensam que correspon a Família i no hi ha d’haver pressupost
per a aquest tema a l’Institut de la dona, igual que tampoc no
n’hi ha d’haver a Dependència, quan expliquem la Direcció
General de Dependència entrarem en detall i després perquè
també facilita molt la gestió. De fet, l'abonament infància, en
aquest any 2008, hem tengut problemes per poder-lo treure en
terminis que nosaltres volíem que fossin més propers a principi
d’any, perquè pertany a dues seccions pressupostàries, tres
partides diferents i era complicat treure la convocatòria pública.

Per tant, agrupant-lo en una mateixa direcció i normalitzant
-perquè pensam que l'abonament infància no és un tema de
dones, sinó de família-, idò facilitam la gestió i donam un
missatge polític diferent del que tenia fins ara.

Per tant, si vostè fan una operació... de 3.733.604 euros que
teníem de l’any passat n’hi restam els 800.000 euros de
l'abonament d’infància, l’any 2008 hi hagués hagut 2.973.000
euros i aquest any 2009 tenim 3.460.282. Per tant, el que podem
dir és que hi ha una pujada real de 486.678 euros. D’aquests
486.678 euros, 90.000 corresponen a capítol 1, que són pujades
que vénen derivades de la pujada dels sous; a capítol 4 n’hi ha
380.000 i a capítol 6, 16.000 euros. El que és en polítiques, si
llevam capítol 1, tendrem pràcticament uns 390.000 euros més
que l’any passat.

Queda per tant, el pressupost de la secció 73 de la següent
forma: capítol 1, 817.662 euros; capítol 2, 268.130 euros,
capítol 4, 1.557.910 euros i capítol 6, 816.680 euros. Aquí els
serveis...es fa en serveis semblants a l’any passat, no? La
Universitat de les Illes Balears, mantindrem els estudis de
gènere d’estiu i la càtedra, l’(...) que és amb l’Ajuntament de
Palma, convenis amb el Consell de Menorca i d’Eivissa per tot
el tema dels punts d’informació de la dona, la convocatòria de
subvencions en 200.000 euros, els convenis dels casals de
llevant i de Ses Ufanes, els Servei d’atenció psicològica, el
Conveni d’equipament amb l’IBAVI, actualment tenim 12
pisos, l’INFOSEC, que és el servei d’informació sexuals als
joves, l’assistència psicològica a les víctimes de delictes
masclistes i el Punt d’informació jurídica. Després en tot cas si
els interessa amb més detall els puc explicar cada una de les
partides.

En conclusió per tant, el que podem dir a la secció 73 és que
ha pujat en 390.000 euros per temes de gestió de serveis públics
i de serveis i de polítiques d’igualtat entre homes i dones. 

La secció 24, els capítols són els següents: capítol 1, el qual
saben vostès que és despesa de personal, són 11.595.000 euros;
despeses corrents, 8.169.000 euros; el capítol 4, 80.544.000
euros, i transferències, 14.719.000 euros.

Aquesta secció 24 correspon a la Secretaria General, la qual
té un únic programa, el 313K, la Direcció General d’Integració
Social de la Immigració, la qual té un únic programa també,
313J; Direcció General de Cooperació, que té també un únic
programa, 134A; la Direcció de Dependència, que té tres
programes: el centres assistencials, protecció, acció social,
pensions i prestacions econòmiques, més els tres centres base;
la Direcció de Menor i Família, que té dos programes; la
Direcció General de l’Oficina de la Defensa dels Drets del

Menor, que té un únic programa, i la Planificació i Ordenació
Social, que té un únic programa.

Si em permeten, no seguiré l’ordre del llibre que tenen
vostès, sinó que explicaré inicialment les que tenen un sol
programa, per passar després a les que tenen dos programes que,
en tot cas, són dues direccions, la de Dependència i la de Menor
i Família.

Vostès hauran comprovat que a la Secretaria General hi ha
hagut un augment a capítol 1, i això és perquè, fonamentalment,
durant aquest any 2008 hi ha hagut la realització del Pla
d’estabilitat dels treballadors laborals, que eren tota una sèrie de
treballadors que estaven contractats laborals, normalment per
capítol 6, per projectes d’inversió, i que l’anterior Govern va
negociar amb els sindicats un pla d’estabilitat laboral. Això ha
fet que moltes persones que estaven destinades al capítol 1 de
cada direcció general hagi passat a la Secretaria General, que
vostès saben que és la que té agrupats tots els centres bases, ai,
perdonau, tots els llocs base. Mentre que les direccions
cadascuna té els seus llocs específics.

També hi ha hagut una pujada en el capítol 2, hem passat
d’1.304.000 a 2.343.000 i això ha estat perquè, efectivament,
vostès saben que la Conselleria d’Afers Socials comparteix
l’edifici amb la Conselleria d’Esports i compartíem molts dels
temes que eren comuns, vull dir seguretat, neteja, i aquest any
confiam que l’1 de gener la Conselleria d’Esports es traslladi a
un altre edifici i per tant totes aquestes despeses han d’estar
computades a la nostra pròpia conselleria. Aquesta és
l’explicació de la pujada del capítol 1 i del capítol 2.

En relació amb el programa 313J, que correspon a la
Direcció d’Integració Social de la Immigració, explicar que hi
ha hagut un augment de 214.000 euros que correspon
bàsicament al capítol 7, perdonin, al capítol 4, el qual va
destinat a ordres de subvenció dirigides als ajuntaments. Vostès
veuran també, com he dit, que intentam fer un esforç de
contenció i de manco despesa corrent, també se n’hauran temut
que el capítol 2 tenia una pujada en relació amb el 2008, de
209.000 euros hem passat a 368.000 euros; això és perquè la
nova Llei de contractes estatal, accions que de vegades es
realitzaven per convenis d’inversió, a través del capítol 6, ara és
impossible, perquè els interventors ens diuen que tot ha de ser
via contracte. I per tant, programes que abans eren al capítol 6,
forçosament els hem passat a capítol 2, com és, per exemple, la
gestió del Casal d’Immigrants, que eren 62.000 euros;
Prohabitatge Eivissa, que eren 65.000, i seguiment i formació
dels mediadors culturals, que eren 60.000 euros, això ha fet que
el capítol 2 augmentàs, vull dir, no és que nosaltres haguem
augmentat la despesa corrent sinó que hem hagut de fer un
desplaçament pressupostari del capítol 6 al capítol 2.
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Després, vostès veuran que en el capítol 4 és on hi ha hagut
la pujada més important, que hem passat a 784.000 euros més,
però que també hauran observat que això suposa una baixada en
el capítol 6 de més o manco 742.000. El capítol 6 baixa perquè
part d’aquest capítol 6 passa al capítol 4 i després el que els he
explicat abans, que passa al capítol 2.

Aquests 214.000 euros que són la pujada real de la Direcció
d’Immigració, els dedicam íntegrament a les contractacions de
mediadors o programes que interessin als ajuntaments;
concretament a l’ordre de subvencions d’entitats locals. Això ha
estat una progressió, a l’any 2007 hi havia 400.000 euros, l’any
2008 n’hi ha hagut 800.000 i a l’any 2009 n’hi haurà 1 milió.

Respecte de la resta de partides es manté el conveni amb els
consells, amb Mallorca, 950.000 euros, que es finança el Centre
Norai i el Centre Turmeda, l’oficina d’informació i servei de
mediació específic; amb Menorca, 310.000 euros, en què també
es finança la xarxa d’oficines, la mediació d’habitatge i
assessorament a dones, assessorament sociolaboral; a Eivissa,
també 300.000 euros, que es finança la xarxa d’oficines
d’immigrants i assessorament a dones immigrants; Formentera,
que ja l’any passat, per primera vegada, es va fer aquest
conveni, es manté amb 45.000 euros.

Després veuran vostès que es fan una sèrie de nominatives
ja concretes, per facilitar la gestió al principi del 2009. Amb el
Servei de Salut, que ja s’especifiquen 454.000 euros, que això
s’utilitza per als mediadors a centres sanitaris i a centres
hospitalaris i per a la traducció simultània que es va provar
durant l’any 2008 i que la veritat ha estat un èxit i que es
reclama cada vegada més. Al COFUC s’hi inverteixen 350.000
euros i a la Universitat 40.000.

Després també veuran, a capítol 48, es destinen dels doblers
que hi ha, 700.000 euros per a associacions, perquè facin
programes d’integració; es mantenen els 245.000 euros del
programa MENA i també es fa un conveni amb la UNED per a
tot el tema de la formació dels mediadors.

En el tema de cooperació, que és el 134A, podem dir que el
mateix que ha succeït a l’Institut de la Dona, inicialment pot
semblar una baixada en relació amb l’any passat, però si em
permeten també explicar-ho veuran que no és així. La baixada
vostès hauran observat que és al capítol 1, hem baixat de
808.000 euros a 349.000, això és per l’explicació que hem donat
de la Secretaria General. La Direcció de Cooperació és una de
les direccions més afectades amb el tema del PEL, aquest
programa d’estabilitat laboral, conegut com a PEL, i aquests
doblers han anat íntegrament a Secretaria General perquè
ocupen llocs base, però és gent que, efectivament, està destinada
a Cooperació. Eren doblers que hi eren en el 2006, en el 2007,
en el 2008 a capítol 1, però ara són a Secretaria, però fan feina
a Cooperació.

Veuran que el capítol 2 es manté, manteniment els 217.000
euros. En el capítol 4 hi ha un augment d’1.800.000 euros,
passam de 8.602.000 a 10.465.000, que correspon a una baixada
en el capítol 6, de 2.395.000 a 530.000; això és perquè cada
vegada més volem destinar doblers a les ONG, a la convocatòria
general, i tenir-ho a capítol 6 suposa fer modificacions de crèdit
inicials a principi d’any, per tant ens estimam més posar-ho a
capítol 4, la qual cosa facilitaria la gestió.

I veuran vostès que la pujada real és al capítol 7, en què
passam de 4.902.000 a 5.222.000, això suposa una pujada de
320.000 euros.

Les convocatòries bàsicament seran, són convocatòries
públiques, però en tot cas serien ordres de subvenció; són
350.000 euros per a cooperants, on mantenim les del 2008. Les
d’emergències pujam, posam 300.000 euros a capítol 6 i
355.000 euros a capítol 7, pensam que el tema d’emergències
cada vegada hi ha més necessitat, el tema del canvi climàtic
afecta sobretot els països del sud, que són els països que estan
encara en vies de desenvolupament i necessitam tenir una major
inversió en aquest capítol.

La convocatòria general, que és la convocatòria que va
destinada a les ONG per als projectes anuals, augmenta de
3.250.000 a 7.250.000; de capítol 4 hi ha 3.800.000 i de capítol
7, 3.900.000. I després mantenim també en el capítol 4 una
convocatòria de 600.000 euros per als temes de sensibilització.

Hem de dir que des de la Conselleria d’Afers Socials i
Cooperació no hem pogut complir amb el pla director, que
volíem que fos una pujada superior, però en política s’han de
prendre decisions i prioritats i no hem pogut destinar aquests
doblers, els hem hagut de destinar a temes de dependència i als
temes d’urgent necessitat per a la nostra comunitat autònoma,
per a temes d’emergència, perquè estam, com hem dit abans, en
una situació de crisi econòmica i les baixades d’ingressos en
aquesta comunitat autònoma han estat significatives. Això no
vol dir que hi renunciem, l’any 2010 pensam que serà millor, a
veure si podem, efectivament, complir amb aquest pla director,
i en tot cas seria el 2001, però hem de reconèixer que bé, que és
una partida de la qual no podem estar orgullosos, però sí que
pensam que hem pres la decisió adequada en aquest moment.

Hem de dir també que des de la Direcció de Cooperació hi
ha tota una sèrie de convenis, ja concretament tancats, com
convenis per al codesenvolupament, juntament amb la Direcció
d’Immigració pels temes d’immigrants que estan en una situació
administrativament irregular, convenis amb la República
Dominicana, amb Cuba, amb tot el tema del poble saharià, amb
UNICEF, ... tenim tota una sèrie de convenis que si els
interessen els els puc relatar amb més detall.

Oficina de defensa del dret del menor, també és una direcció
general, amb un únic programa, 313F, que ha tengut un augment
de 24.000 euros que destinam íntegrament a capítol 2, perquè la
seva funció, bàsicament, és de difusió, de defensa, de
supervisió, i passam de 291.000 euros a 315.000 euros. Aquí
farem la mateixa política que hem fet aquest any, que pensam
que compleix amb les funcions d’aquesta direcció, que és vetllar
per la protecció dels drets del menor, gestionar queixes i
greuges sobre situacions de menors i difondre els seus drets.
Podem anunciar que ja tenim preparats tres congressos, que
pensam que són importants, perquè afecten situacions noves o
que preocupen sobretot pares i infants, com són els menors i les
noves tecnologies, l’ús i de vegades no accés, també ens
preocupa el no accés dels menors a les noves tecnologies,
perquè pot crear diferències socials importants, el mal ús que en
puguin fer els menors, quines recomanacions poden fer els
pares, drets sociosanitaris del menor, aquest es va celebrar l’any
passat, seria el segon congrés que va tenir molt d’èxit i es va
aconsellar el seu seguiment, temes que ens preocupen com són
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situacions de transfusió de sang per exemple per un tema
religiós a menors de 14 anys, qui té autoritat; temes
d’avortaments, una nina de 15 o 16 anys que els pares volen
avortar i ella no o a l’inrevés, per tant són temes que s’han de
debatre socialment i s’han de poder crear aquests espais; i
menor i família, que ara el mes de novembre hi estan vostès
convidats, es fa el primer sobre el tema de separacions, menors,
família i separacions; i per a l’any que ve volíem continuar amb
aquest.

Continuarem amb el conveni de la UIB, de xarxa segura,
estam en l’elaboració de dos tríptics que ens semblen molt
importants, l’anorèxia i la bulímia, com un tema que apareix de
forma important a la nostra societat, i els piercings i els
tatuatges, que també és motiu de vegades de discussió familiar.

Manteniment també de l’observatori de l’ús de l’Internet, és
un observatori que es va crear aquest any i properament en
podrem donar resultats i que ha donat molt bon resultat. A
través de la feina d’aquest observatori s’han pogut realitzar ja
tres denúncies en relació amb una mala utilització dels sistemes
de noves tecnologies.

Així, a l’Oficina de defensa del dret del menor tenim a
capítol 1, 110.630 euros; capítol 2, 126.611 euros; i capítol 6,
78.000 euros.

Planificació i ordenació social, que és el 313I, és la primera
vegada que es pressuposta aquesta direcció que ha estat creada
l’any 2008, el total d’aquesta direcció és de 9.920.000 euros, el
capítol 1 són 194.716; el capítol 2, 56.500; el capítol 4,
9.578.000; i el capítol 6, 90.000. D’aquí, perquè vostès vegin,
aquesta direcció té una funció sobretot de planificació i tot el
tema de la normativa que progressivament la conselleria
realitza, però també gestiona el Pla de prestacions bàsiques, la
renda mínima d’inserció, el Pla d’emergència i el Conveni amb
la UIB que en aquest moment tenim tot el desenvolupament del
programa de capacitat parental, que ja li vàrem explicar l’any
passat que teníem dos anys d’experimentació, 2008-2009, que
dóna també bons resultats; l’observatori social, tota l’elaboració
i la garantia de postgraus, cursos de formació i de postgraus. 

A través d’aquesta direcció també tenim els convenis amb
la UNED, que treballam sobretot en presó, en temes de
formació en presó per a la reinserció, facilitació de la reinserció
social i laboral de les persones que es troben en aquest moment
a la presó.

La Direcció General de Menors i Família, que té dos
programes, el 313C i el 313G. En aquesta direcció hem realitzat
també una sèrie de canvis en relació amb els pressuposts del
2008, dos importants que vostès també hauran observat. Primer,
la transferència de les tres escoletes infantils a la Conselleria
d’Educació, també amb la mateixa intenció de normalitzar, que
aquestes tres escoletes no tenguin la característica de
l’assistencial, sinó que estiguin dins la xarxa d’educació i, per
tant, el 1.963.000 euros destinats l’any passat aquí, ja no
apareixen a la secció 24, sinó que ja s’han incorporat a la
Conselleria d’Educació. I després també s’incorporen per
primera vegada la totalitat dels pressuposts dels programes
d’abonaments infància que la mateixa direcció tenia 200.000
euros, des de l’Institut de la Dona se li incorporen aquí 750.000
o 800.000, i des de la Direcció de Dependència, 800.000 euros,
en total l’abonament infància són 1.800.000 euros.

Per tant, la suma dels dos programes de la Direcció General
de Menor i Família és de 13.403.840 davant els 10.775.288.

Podem dir, com a objectius nous de l’any 2009, un que ja he
comentat, gestionar la totalitat del programa d’abonament
infància i després la creació de nous serveis, per a nosaltres és
molt important tenir l’any 2009 ja en funcionament el protocol
de detecció de maltractaments infantils i especialment tot aquell
referit a abusos sexuals infantils que ja saben vostès que és um
dels maltractaments que fa més mal emocional als menors que
els pateixen. A aquest programa hi destinam 400.000 euros.
Convenis nous amb els consells, perquè sabem que posar en
funcionament aquest nou protocol crearà una demanda, crearà
més demanda als consells insulars que són l’administració
competent en temes de tutela i es faran tres convenis perquè es
puguin incorporar o incrementar la plantilla dels professionals
de valoració de cadascun dels consells, dos aniran destinats al
Consell de Mallorca, un al Consell d’Eivissa i Formentera,
perquè en aquest cas encara treballen conjuntament, i un al
Consell de Menorca. L’objectiu d’això és que efectivament amb
aquesta incorporació dels professionals, els consells valorin si
un menor ha estat abusat o maltractat i en el cas que sigui així
i sigui tutelat continuarà amb el seu procés habitual, i si no està
tutelat, es derivarà de nou a la Direcció General de Menorca i
Família on hi haurà creada una unitat de tractament amb dos
psicòlegs de caràcter interinsular, perquè en aquest moment ens
trobàvem amb la paradoxa que moltes vegades els nins tutelats
tenien assistència específica i, en canvi, els nins no tutelats, no
en tenien per a temes d’abusos. I amb això pensam que cobrim
una necessitat de la nostra comunitat, perquè si no entràvem
dins la xarxa de salut pública, amb terminis amples per ser
atesos i, a més a més, no especialitzats. Per tant, els nins que des
dels consells insulars valorin que no han d’estar tutelats,
passaran a la unitat de tractament.

Després destinarem 100.000 euros per formació permanent
per al conjunt de professionals que fan feina amb menors i que
poden detectar aquests maltractaments i sobretot aquests abusos,
anirà dirigit des de policies municipals, educadors, professors,
treballadors socials, pediatres, infermers, ...
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Si dins el 2008 el tema dels educadors en els instituts estava
a Planificació, aquest any ja s’incorpora a la Direcció General
de Menor i Família, i també tenim la previsió durant l’any de
crear un centre de dia on destinam 150.000 euros i també s’ha
millorat el punt de troba ampliant en un dia la possibilitat
d’atendre aquest servei. Saben vostès que n’hi havia dos i ja des
de fa uns mesos hi ha un dia més i volem mantenir-lo.

Es manté la Targeta nadó, amb 250.000 euros. Continuam
amb el manteniment de les escoletes, capítols 4 i 7,
aproximadament amb un total d’1.300.000 euros entre aquests
dos capítols. Es fan els convenis per a atenció a les famílies
desfavorides, sobretot amb els consells, de 348.000 euros que es
destinen bàsicament a educadors, i es mantenen les ordres de
subvenció per a entitats que fan feina en temes de menor i
família.

Finalment, la Direcció General d’Atenció a la Dependència.
D’aquí vull destacar dos temes, un repetitiu, que s’han eliminat
dels pressuposts 750.000 euros del programa d’abonament
infància i que hi ha una reducció en tot el que abans o aquest
any 2008 hi havia que era de planificació, l’any 2008, tot el que
els he comentat de la Direcció General de Planificació era a la
Direcció General d’Atenció a la Dependència, i aquest any és a
la Direcció de Planificació; per tant, hi ha 750.000 euros i 9
milions menys que computen. Per tant, podem dir que hi ha
hagut una pujada real en aquesta direcció general de 12 milions
d’euros que, com vostès veuran, es destinen íntegrament a
l’atenció a la dependència que és de caràcter ampliable. Tots els
punts d’atenció a la dependència seran de caràcter ampliable
perquè, efectivament, és una llei que evoluciona de forma de
vegades difícil de poder planificar.

Bé, en el 313A hi ha els centres assistencials que bàsicament
són els consorcis, el Consorci de Mallorca, entre capítol 6 i
capítol 4 són 5.635.598, capítol 7, disculpin, 4 i 7; a Eivissa,
2.814.992; i a Menorca, 1.664.162. 

Per a inversió de nova construcció hi ha 4.866.827, a capítol
6, i a capítol 7, 711.760. Hem de dir que per a nosaltres les
construccions prioritàries són els centres d’estades diürnes, els
de Formentera i sobretot del municipi de Palma, el centre de
Ciutadella de Menorca i el centre terapèutic de menors que
s’iniciarà des del Consorci de Mallorca.

El programa 313D, protecció i acció social, passam de
30.616.000 euros de l’any 2008 a 35.526.000 euros, hem de dir
que aquesta direcció general d’Atenció a la Dependència que
gestiona un total de 67 milions d’euros, suposa el 54% de la
conselleria.

Com els deia, el programa 313D, de protecció i acció social,
veurem vostès també que hi ha hagut un augment de capítol 2,
que té una explicació, hem passat de 2.174.000 euros a 4
milions d’euros, i això és a causa que hi ha 1.464.611 euros de
gestió de Joan Crespí. Joan Crespí, ja s’ha publicat el concurs,
confiam que dins el mes de novembre, si no hi ha cap novetat,
es pugui ja assignar l’empresa que ho gestionarà, i això és
capítol 2, però no és el capítol 2 per a un nou servei. I després
hi ha 1.864.692 de places concertades que també han suposat un
augment en relació amb l’any 2008, i això també repercuteix al
capítol 2. Vostès veuran en el detall de la gestió de capítol 2 que

les despeses corrents que no tenen a veure amb serveis,
efectivament, estan molt acotades.

Al capítol 4, passam de 25.261.000 a 29.398.000 euros,
pràcticament puja en l’atenció a la dependència. La Fundació
d’atenció a la dependència passa a rebre 20.296.000 euros
enfront dels 16.695.000 euros que rebia l’any passat, això va
dirigir a residències, al pagament de places residencials,
pagament de centres d’estades diürnes i temes de personal.
D’aquí també es pagarà una convocatòria d’ordres de subvenció
per a tota una sèrie d’entitats que no tenen places concertades
però que donen serveis, que habitualment o amb el govern
anterior es feia a través de conveni, aquest any ho hem fet a
través d’una ordre pública, i l’any que ve també es farà a través
d’aquesta ordre pública, a la qual destinam uns 2 milions.

Per a cuidadors familiars, hi ha 548.000 euros, és tota una
sèrie de programes per tenir cura del curador; i després, als
consells insulars, veuran que també hi ha unes partides de
capítol 4 per al pagament de residències de gestió pròpia dels
consells insulars, com Can Blai i Santa Rita. També en aquest
programa 313D de protecció i acció social hi ha el Pla 20 i el
Pla 7 i mig que es coneix, el Pla 20 sobretot és per a centres
d’estades diürnes amb ajuntaments, i el Pla 7 i mig era per a
temes de nova construcció amb entitats sense ànim de lucre.

I després, finalment, el 314A, que són pensions i prestacions
econòmiques, que el total de l’any 2009 són 13.473.511. Aquí
són tres conceptes fonamentals els que s’executen. 900.000
euros del Consorci PROP, de Son Castelló, és un nou centre
residencial que s’ha normalitzat durant el 2008 i que està
destinat a un colAlectiu de persones amb discapacitat
intelAlectual, però que per motius neurològics tenen una alta
agressivitat; ho hem normalitzat durant aquest any, es gestiona
des del consorci PROP i el cost real és de 900.000 euros. Aquí
trobaran les places d’estades diürnes dels ajuntaments, crec que
ja ho vaig comentar a una compareixença o a una interpelAlació,
i intentam que la dependència sigui un motor per afavorir o
estructurar els ajuntaments i pensam que els ajuntaments, el cost
de la dependència ha de ser el més baix possible i tendent a zero
euros, si és possible. Nosaltres, a través del pla de concertació
de places de centres de dia amb els ajuntaments, el que volem
és que els ajuntaments destinin el nombre de places que ells
desitgin a les places concertades de dependència, i nosaltres, a
través d’aquestes places, pagarem el cost real que en aquest
moment és d’uns 40 euros; entre el que pagui l’usuari i el que
pagui l’administració pública, en aquest cas el Govern, i quan
sigui dels consells insulars, els consells insulars, pagaríem
aquests 40 euros que li costa a l’ajuntament. Això vol dir que els
doblers que en aquests moments destinen els ajuntaments als
centres de dia, que moltes vegades són 200.000 euros i per a
algun ajuntament resulta molt costós, no els hauran de pagar, i
són doblers que nosaltres volem que es destinin a altres temes
dels serveis socials dels quals són competència.
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I després veuran la pujada important, passam de 4.793.000
euros d’ajudes econòmiques del 2008, a 8.630.649 del 2009. Hi
ha 1.800.000 euros per a Targeta bàsica, i la resta són
prestacions de dependència.

Vull insistir que efectivament, i vostès també ho podran
comprovar, que aquesta direcció general de dependència i tots
els capítols que van dirigits a aquest tema són ampliables segons
les necessitats que es vagin detectant i generant per les
solAlicituds dels ciutadans.

Ja he acabat la primera exposició i ja contestaré les
preguntes que vulguin formular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
la suspensió o no.

Continuam, idò. Per a intervencions, el Grup Mixt no hi és;
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr.
Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí gràcies, Sr. President. Faré una intervenció breu i de
suport a la tasca de la conselleria i d’aquest pressupost que avui
es presenten en comissió. Donam la benvinguda a la consellera
i a tot l’equip. I respecte dels meus comentaris als pressuposts
de la seva conselleria, el primer de tot seria felicitar-la per
aquest augment global que s’ha aconseguit, aquest augment
global que lògicament des de les persones que estan a la
conselleria, segur que el senten com a petit en relació a les
necessitats que tenen. Però nosaltres sí que com a grup polític
voldríem destacar el fet que la Conselleria d’Afers Socials en
percentatge pugi per damunt del conjunt del pressupost de la
comunitat autònoma, és un símptoma positiu del compromís del
Govern amb els sectors més desfavorits. I jo crec que s’ha de
recalcar en aquest moment de crisi. En aquest moment de crisi
econòmica ha sortit molt aquesta discussió, aquest debat sobre
si allò que ha de fer un govern és donar suport als sectors
productius perquè generin activitat i donar suport a l’activitat
econòmica com la manera de solucionar la crisi, o bé adreçar-se
a palAliar les necessitats dels més desfavorits. Nosaltres entenem
que el Govern mitjançant aquest pressupost mira de fer les dues
coses, que és el correcte. Però l’esforç que es fa en Afers
Socials es tradueix en aquest augment i per a nosaltres també és
una opció correcta i signe d’un govern compromès amb les
necessitats socials i signe d’un govern progressista.

De manera molt especial, com és obvi, la consellera ja ha
explicat que tota la qüestió sobre dependència suposa més de la
meitat d’aquest pressupost. Per tant, és el primer que valoram i
ho destacam. Aquesta necessitat d’atendre la dependència,
d’una banda ve del fet que s’ha de complir una llei, una llei que
crea uns drets, unes expectatives i una demanda, que s’ha de
respondre. Però nosaltres entenem que la celeritat i la diligència
amb què el Govern està afrontant aquesta qüestió torna a ser una
mostra del compromís d’aquest govern amb aquells que estan
en aquesta situació de necessitat.

Tot el procés, i ja ha sortit altres vegades en plenari o en
comissió, d’atendre totes les necessitats que hi ha al voltant de
la Llei de dependència, de valoracions, de programes
individuals, etc., nosaltres som conscients que s’hi ha fet molta
feina, que s’hi està fent una bona feina, i per això, en aquest
capítol, el que volem donar és la felicitació i l’encoratjament a
continuar per aquest camí. La consellera diu que aquestes
quantitats són ampliables en funció de les necessitats. Nosaltres
ho entenem, no pot ser d’una altra manera. 

Però respecte del finançament de la Llei de dependència -
voldríem fer un comentari final que molts altres aspectes, però
d’aquest d’una manera singular-, torn a posar de manifest les
mancances del finançament general de la comunitat autònoma,
per això nosaltres animam tant la consellera com el conjunt del
Govern a ser reivindicatius per a la millora del finançament
d’aquesta comunitat autònoma, en la qüestió de la Llei de
dependència en especial i també en general amb el finançament
de la comunitat autònoma i en inversions. Però en aquesta
matèria de dependència, pensam que s’obliga les comunitats
autònomes a un esforç molt important i tot allò que pogués venir
de millora del suport econòmic del Govern central seria molt
benvingut i crec que seria més que necessari.

Poca cosa més, només algun comentari. Ara fa un any, quan
hi va haver l’altra presentació del pressupost, hi havia tota una
altra polèmica sobre com s’havien d’estructurar les direccions
generals. Jo crec que aquests pressuposts que ara es presenten
posen de manifest l’encert de la creació d’aquesta Direcció
General de Planificació i Formació dels Serveis Socials, les
tasques que se li encomanen justifiquen plenament que hi hagi
aquesta direcció general. S’estructura millor la feina i a més, el
fet que s’hagi creat aquest càrrec, sense que això costi més
perquè s’aprofita un càrrec anterior de justificació més difícil,
també és una mostra de política d’austeritat i d’eficàcia en la
utilització de recursos.

Tot el pressupost de la conselleria transmet, crec, una
capacitat de fer coses amb pocs recursos. En aquest sentit jo
crec que això s’aplica al conjunt de la conselleria, però per
posar un exemple, quan es parlava de l’Oficina de Defensa del
Menor, se’ns ha enumerat una llista molt llarga de tasques i tot
això es fa amb 300.000 euros. Jo crec que això és una bona
mostra d’aquest esforç d’optimitzar al màxim els recursos, això
és un exemple, però és extensible al conjunt de la conselleria.

En matèria de cooperació, el nostre compromís, entenem, és
aquest de la conselleria, les previsions del Pla director. Té tot el
nostre suport perquè en exercicis posteriors hi hagi el ple
compliment de les previsions del Pla director. Aquest és un
moment difícil, però fins i tot en aquest moment difícil nosaltres
veim que és difícil comparar xifres, perquè hi ha canvis de
personal que van designats d’una banda a l’altra. Per exemple,
aquesta referència que ha fet a l’augment important de les
quantitats que es dediquen a les convocatòries de projectes i que
en definitiva són allò substantiu de la feina que es fa des de
Cooperació. Jo crec que també són indicadores d’un compromís
que valoram en aquesta matèria.
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Igualment en Immigració. A Immigració les necessitats són
immenses i pensam que en aquest exercici la qüestió de la
dependència ha estat la gran urgència del moment, però en anys
posteriors el que pugui ser beneficiari dels esforços haurà de ser
també una matèria com immigració on les necessitats són molt
grans. En qualsevol cas en el capítol d’Immigració donar suport
a aquesta òptica d’allò que es pot augmentar, destinar-ho a
colAlaborar amb els municipis, que moltes vegades són els que
tenen necessitats molt urgents per afrontar tot allò que té a veure
amb la immigració.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com sempre, començarem
donant les gràcies a la consellera i al seu extens equip per ser
aquí, per comparèixer una vegada més. 

El nostre grup parlamentari considera positiu el pressupost
assignat a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, si no ens fallen els comptes el pressupost de la
conselleria per al 2009 ha augmentat en més d’un 15% respecte
del de 2008, per tant, és aproximadament 8 punts superior a la
mitjana del pressupost de la comunitat. Si l’any passat el
pressupost total era de 107 milions, aquest any és de 124. I si
l’any passat el percentatge relatiu al total era del 3,4, enguany
és del 3,6%. Per tant, si l’any passat aquí mateix li dèiem que
estàvem satisfets, enguany li direm que estam més satisfets
encara.

Per comprovar la magnitud d’aquesta xifra basta repassar el
pressupost de l’any 2007 on la quantitat pressupostada era de 69
milions i un percentatge relatiu al total del 2,4%. Per tant, estam
parlant d’un augment de més d’un 1% en dos anys. És important
perquè parlam d’una conselleria que centra la seva activitat a
reduir l’impacte sobre els colAlectius més fràgils de la nostra
societat, que en un moment econòmicament delicat, cobren més
rellevància perquè va dirigida a colAlectius com immigrants,
menors, discapacitats o dependents, per citar-ne uns quants. Per
tant, parlam d’un pressupost que forma part íntegrament del
66% de la despesa que aquest govern destina a política social,
amb tot allò que això suposa en el moment que estam vivint.

Gran part d’aquest pressupost és dedica a l’aplicació de la
Llei d’autonomia personal. Consideram que la quantitat és bona,
tenint en compte els recursos, comptant que s’hi destina
aproximadament un 50% del pressupost de la conselleria, però
difícilment podrem dir que sigui una assignació que permeti
desenvolupar aquest nou dret adquirit amb comoditat. En aquest
sentit, ens sembla correcte garantir la formació i l’assistència als
cuidadors en casos de dependència severa, especialment no hem
de perdre de vista que allò que recull l’esperit de la llei i allò
que ha de ser el nostre horitzó és que l’assistència, en cas que el
dependent i la família ho acceptin, es realitzi a centres
especialitzats. És a dir, que no sigui un luxe obtenir una plaça a
un centre especialitzat.

És per aquest motiu que la volem animar a continuar amb
l’estabilització d’una xarxa de centres especialitzats pública i no
semiprivada, perquè aquesta opció es converteixi en una
inversió del Govern a llarg termini i no en una despesa, sempre
en la mesura de les possibilitats tècniques i econòmiques. Tenim
l’exemple recent de les residències de Sant Miquel i de Son
Oms..., la del carrer dels Oms.

(Rialles i remor de veus)

Ha estat una desviació d’actualitat.

Tornant al tema d’Afers Socials, crec que tots estarem
d’acord a sistematitzar aquesta aplicació per fer-la eficient i, de
fet, ja es reflecteix a la memòria del pressupost, la importància
d’aplicar el segon i el tercer nivell de descentralització, això és
als consells insulars i als ajuntaments, tenint en compte que en
aquests moments la tramitació de solAlicituds es realitza a la
Direcció General d’Atenció a la Dependència i la valoració
d’aquestes solAlicituds la fa la Fundació Balear d’Atenció a la
Dependència.

Nosaltres volem fer constar la coincidència amb vostè sobre
la necessitat d’agilitar aquest procés, fent participar activament
les entitats locals, tenint en compte que aquesta ha de ser una
adaptació progressiva, però això no li manca importància.
Nosaltres veim amb bons ulls els acords que es puguin assolir
també amb les mancomunitats, com és el cas de la
Mancomunitat del Pla de Mallorca, amb 14 municipis que per
si mateixos no poden suportar aquestes càrregues econòmiques
i que ja tenen mancomunats segons quins serveis, el cas de
serveis socials i d’aquesta manera poden garantir determinats
serveis. De la mateixa manera li volem donar l’enhorabona per
l’aposta clara que fa a l’hora de potenciar tot tipus de serveis
municipals. 

I per altra banda, breument, expressar el nostre acord en la
política de cooperació en el desenvolupament, instrumentada
per la Direcció General de Cooperació i per l’Agència de
Cooperació, però que compta amb tot el tercer sector implicat,
com és el cas de la creació de la Comissió Interdepartamental o
del Consell de Cooperació. Així com l’esforç que fan per
garantir la formació dels treballadors, tant des de la direcció
general, com des de l’Agència de Cooperació de les Illes
Balears.

Per acabar dos temes. Seran per donar-li l’enhorabona,
primer per les mesures planificades com ara la integració social
dels immigrants a les Illes Balears. En aquest cas consideram
encertada l’estructura que s’ha establert de mediadors
interculturals a nivell municipal. I ja per acabar l’enhorabona
per haver tornat a situar la gestió de l’abonament infància a
l’àrea allà on li pertocava i que és (...). Era curiós que fins ara
l’Institut Balear de la Dona considerés l’educació com un tema
exclusiu de la dona.

Moltes gràcies.
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(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donar la benvinguda a la Sra.
Consellera, com han fet la resta de grups i a tot el seu equip aquí
present donant suport a un pressupost que es presenta avui i que
creim que és especialment transcendent, el de l’àmbit dels
serveis social, precisament per allò que vostè comentava al
principi i que era la situació econòmica i la situació que travessa
la nostra comunitat autònoma molt especialment, encapçalant
xifres molt rellevants d’atur a nivell d’Espanya i que fa que aquí
també s’hagin de prendre mesures contundents i oportunes, tal
vegada excedeixen les seves competències en aquest moment,
però sense cap dubte hi poden colAlaborar.

El Grup Popular més que entrar a cada una de les xifres, que
tots coneixem i tots tenim publicades i tal vegada podríem
avorrir a les persones que ens escolten, sense ànim d’entrar en
aquest nivell de detall, estic convençut que tindrem oportunitat
de debatre al llarg de tot l’any en el Parlament, amb totes les
intervencions que puguin fer tant per part del Grup Popular com
per a la resta de grups parlamentaris i ben segur també, amb les
iniciatives que pugui tenir el Govern. M’agradaria que avui el
debat i l’exposició de la conselleria hagués estat molt més
centrada en aquells objectius que considera fonamentals donada
aquesta circumstància, aquells objectius que considera que han
de moure els serveis socials cap una millora considerable, tenint
en compte la Llei de dependència, una futura llei de serveis
socials i que nosaltres hem dit en diverses ocasions que estàvem
disposats a pactar i arribar a acords, sempre amb la dotació
econòmica i pressupostària pertinent i mitjançant accions que
estiguin d’acord amb les nostres línies d’actuació. També crec
que estaríem en el bon camí si parléssim d’objectius
fonamentals, com pugui ser el de suport a l’administració local,
que maldament a les intervencions anterior s’ha comentat que
era patent, m’agradaria qüestionar i després hi entraré en detall,
també, per suposat, quin ha de ser el paper dels consells
insulars.

I ja passant tema per tema. Miri, jo li proposaria quatre
objectius fonamentals, d’un absolut respecte a totes i cada una
de les mesures que es proposen en el pressupost i ja he dit que
hi entrarem en detall al llarg de l’any. Enfortir l’aplicació de la
Llei de dependència en tres capítols específics: infraestructures,
dotació de personal per a la valoració i el tema de prestacions.
Jo sé que vostè té dins el cap ara mateix que els doblers no li
basten i no li basten, ho sabem. Si l’any passat estàvem parlant
que teníem una dotació de 26 milions i n’havíem de menester
42, ara amb l’aplicació dels nous nivells de dependència
hauríem d’estar al voltant de 55 i estam entorn a 40. D’això en
som tots conscients. Vostè em dirà possiblement que és una
circumstància no només particular de les Illes Balears, sinó
comuna a la resta d’Espanya. Digui’m dia i hora perquè vostè
i jo pactem una proposició no de llei en el Parlament de les Illes
Balears per demanar allò que ens pertoca al Govern de l’Estat.
Digui’m dia i hora i tendrà al seu costat el Partit Popular perquè

això sigui possible i perquè demanem allò que també sigui
possible a nivell de l’Estat, tenint les circumstàncies que tenim.

Però avui, més que mai, aquesta és la feina que hem de fer
des del Parlament de les Illes Balears i aquesta és la feina que
vostè i jo hauríem de fer com oposició i com a Govern per
reclamar allò que ens pertoqui i li ho pos fàcil. Ens tendrà al seu
costat per fer aquesta feina. I és que a vostè no li basten els
doblers per a la dependència i ha de fer els invents típics del
repartiment del pobre, intentar posar aquí i allà per tapar el
forat. Però amb un efecte molt greu, jo diria que perniciós i és
allò que està succeint avui. Té més de 45 dies de retard en
l’assignació d’un nivell de dependència i té un retard
considerable a l’assignació d’una prestació o d’un recurs. Jo
entenc que en ocasions no es pot donar allò que no es té, però és
que la Llei de dependència si alguna acusació li feia el Partit
Popular en el seu moment era que ja ens hi trobaríem el dia que
no tenguéssim els doblers per aplicar-la. I ja hi som.

Per tant, li deman que faci l’esforç possible per arribar a
aquestes quantitats que han de fer possible també que les
ilAlusions d’aquelles persones que se’ls va dir aquell dia, molt
particularment, que els seus problemes de dependència estarien
solucionats i que avui no hi estan, estiguin solucionats. Li vull
recordar també que el Partit Socialista quan es presentava a les
eleccions generals no fa massa deia que la dependència era una
solució que havia fet possible l’Estat. Estic convençut que vostè
i jo pensam que no s’han solucionat els problemes. I no vull
posar en dubte que és una llei positiva, una llei que obre
expectatives interessants, però que avui per avui no s’han
confirmat i avui per avui a la nostra comunitat autònoma
pateixen d’una greu manca d’acord i de possibilitats de les
persones que estan patint totes i cada una de les circumstàncies.

M’agradaria també tenir un pressupost avui que hi hagués
una aposta clara per les infraestructures que ens fan falta. Vostè
va prometre que l’any 2008-2009 estarien en marxa i en
funcionament les obres per poder tenir vint centres de dia i una
residència a Palma. No hem vist res de tot això, ni tan sols un.
És que no hi ha hagut una sola licitació pública. Ens preocupa
que estigui reflectit en el pressupost no només el fet que es
creïn, sinó que a més després es puguin gestionar. En el seu
pressupost no hi ha indicadors que això sigui possible. I si
m’equivoc, li deman que em rectifiqui.

Per allò que fa referència a la dotació de personal quant a la
Llei de la dependència, a mi m’agradaria que m’expliqués una
qüestió. Hi ha un important augment en capítol 1 a la Fundació
Balear de la Dependència, estam parlant de 10 milions d’euros,
és una quantitat considerable. No sé si això es correspon amb
allò que deia la Llei de dependència, que en el futur es dotaria
de recursos per a personal a les diferents administracions locals.
No sé si va en aquesta línia. Li demanaria una explicació en
aquest sentit. I si va en aquesta línia, en lloc de donar-se
recursos humans a aquestes persones, el que li demanaria és que
doni els doblers. Els ajuntaments saben com gestionar, ja són
grans i hauríem de tenir un objectiu comú vostè i jo i és que els
ajuntaments, les administracions locals cada dia poguessin
donar resposta a les seves necessitats. Aquest objectiu tampoc
no queda reflectit en aquests pressuposts i crec que és una línia
de treball que sense cap dubte hem de començar a descobrir.
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L’altra qüestió, deixant de banda la Llei de dependència,
podríem entrar en moltes altres qüestions però el temps ens ve
damunt i la presidenta no em deixarà més que els deu minuts
que em pertoquen i tal vegada amb la gràcia d’algun minut més.
Hi ha un altre objectiu que consider fonamental, el pressupost
que vostè presenta avui crec que no respon a allò que vostè ha
promès quant a la Llei de serveis socials, llei que li demanaria
una dada molt important, quins doblers hi ha de més, a part
d’allò que ja hi havia en els anteriors pressuposts? Aquí hi ha
una qüestió amb la qual podem jugar, però no arribarem a bon
terme. Si vostè el que em vol dir és que mitjançant la Llei de
serveis socials ja hi havia un seguit de prestacions que es
donaven i ara s’ordenen, tal vegada estarem d’acord, cap
problema. Allò que li estic dient és una altra cosa més, si vostè
vol una aplicació de la Llei de serveis socials com pertoca,
quina dotació pressupostària extra per damunt de la que ja li ve
donada per qüestions com la renda mínima d’inserció, el pla de
prestacions bàsiques i un seguit de qüestions que tots coneixem,
pel fet que vostè aprovarà una llei que és la Llei de serveis
socials, crec que hem de quantificar aquesta qüestió per valorar
si efectivament la predisposició del Govern va en la línia que el
Partit Popular també li agradaria, i ja dic, estaria disposat arribar
als acords oportuns. La meva opinió és que no en té, que no està
reflectida com pertoca aquesta qüestió a la llei i que vostè
actualment no té partides per aplicar aquesta llei clarament, però
li demanaria aquesta informació que potser ens aclarirà a tots
amb quins termes hem de continuar treballant en el futur.

L’altra qüestió fonamental és, com deia vostè mateixa, la
situació que tenim, el context social i econòmic que tenim
actualment que, sense cap dubte, és rellevant. Vostè ha parlat de
cures palAliatives, i li record que les cures palAliatives, no ho ha
dit explícitament així, però ha parlat de cures palAliatives
socials, intent interpretar les seves paraules quan fa referència
a donar suport a persones que tenen una situació concreta i li
pagam, per dir alguna cosa, 3.000 euros, com vostè ha dit a la
premsa. Això és una cura palAliativa, però li record que aquestes
cures al final tenen relació amb persones que no continuen amb
la seva vida. Jo crec que hem de promoure que recuperem
persones, recuperem activitat, i això està relacionat amb el
suport als sectors productius que entenc que no s’ha de fer
directament des de Serveis Socials, però que sí es pot conveniar
amb Serveis Socials, m’agradaria haver vist en aquest
pressupost algun tipus d’acord i línia de treball concreta amb la
Conselleria de Treball, no l’he vist i em preocupa.

Si avui la política que pretén el Govern de les Illes Balears
és pagar 3.000 euros a una persona perquè subsisteixi dos mesos
mes, no arreglaran el problema; és preferible, i li ho dic des de
l’absolut convenciment, que donem aquests 3.000 euros a un
empresari que fai una aposta empresarial concreta per contractar
ics senyors, i que això faci possible que aquesta persona
recuperi una activitat, que no només pugui pagar la hipoteca,
sinó que tengui la confiança suficient per poder consumir i
restablir el consum de la nostra comunitat autònoma i, per
suposat, restablir una situació econòmica que té moltes
qüestions millorables a la situació actual, sense cap dubte, però
hem de posar fil a l’agulla si efectivament volem anar per
aquesta línia. I els pressuposts que vostè ens presenta, entenc,
que no hi van. I li ho dic, em preocupa.

Una altra qüestió fonamental que té relació amb la Llei de
serveis socials, però també amb el que vostè ens proposa avui
per avui com a pressupost de serveis socials, que és el suport a
l’administració local. Vostè ha presentat una sèrie de partides,
algunes pugen i algunes baixen, vostè ha tengut tendència a
presentar les que pugen, com és evident i lògic, jo li podria
esmentar una sèrie de partides que baixen, podríem entrar en
detall, però són moltes les qüestions. Jo li dic que els
ajuntaments surten perdent en moltes qüestions, vostè
m’argumentarà el contrari, n’estic convençut, però miri, si en
aquesta comunitat autònoma no ens plantejam seriosament una
segona descentralització de serveis socials, podem tapar el forat
amb tantes partides com vostè em digui, i podríem trobar vostè
i jo partides per rebatre això, vostè a favor i jo en contra. No
vull entrar en aquest joc perquè avorriríem a totes les persones
que ens escolten i crec que no s’ho mereixen, especialment
aquelles que no només són a aquest debat, sinó a tots els debats
relacionats amb els pressuposts. Però miri, li puc assegurar que
si això no es planteja seriosament i no es comença a reflectir als
pressuposts, no anam per bon camí.

Aleshores, en resum i en definitiva, jo crec que tenim
aquests grans reptes damunt la taula que no s’evidencies en el
seu pressupost, i crec que vostè en aquest moment està limitada
per una llei de dependència que no compta amb els recursos
oportuns, on no hi ha una aposta real per part de l’Estat, però
tampoc per part d’aquesta comunitat autònoma, en primer lloc
reconeixent quantes persones són les que necessiten el suport
que pertoca. Miri, a la seva època, el Partit Popular parlava de
50.000 persones. Aquí, en aquest parlament se’n va riure un
parell, d’aquesta quantitat, però avui estic convençut que ja ens
hi atracam i encara no he sentit la reacció contrària de dotar-la
pressupostàriament com pertoca. A l’Estat es parlava de 27.000
persones, ja veu vostè la distància entre la seva realitat, la que
vostè pateix com a consellera, però segur la que pateixen totes
les persones que són allà fora.

I la segona qüestió, la Llei de serveis socials, crec que ha
d’estar reflectit, i aquí és on tenim l’oportunitat històrica,
important, rellevant, que hi hagi l’aporta pels ajuntaments que
li reclam i que crec que és oportuna i necessària, no he vist ni
tan sols una altra qüestió a què vostè es va comprometre, i és
que va parlar d’una cessió cal als consells insulars dels actuals
recursos de residències i d’altres. Si hi és, li deman per favor
que m’ho indiqui, perquè potser se’ns ha passat per alt i la
felicitarem en aquest sentit si això és així, però en tot cas estarà
mancat si no parlam d’un finançament com pertoca als
ajuntaments.
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I per últim i com a resum final, miri, crec que és important
que hi hagi partides concretes que tenguin efecte específic sobre
diverses situacions socials que tenim. Parlàvem del tema de la
immigració, vostè ha decidit que hi hagi temes relacionats amb
la immigració i persones dins aquest àmbit que baixin, ho ha
comentat abans; jo li demanaria que fes l’aporta just contrària,
és a dir, en aquest moment crec que hi ha colAlectius febles que
vostè ha esmentat que requereixen aquests suport que ha de ser
a través de l’administració local, en això hi estam d’acord, però
creim que hi ha d’haver una aporta clara, no ens basta que es
faci una jornada sobre el tema, com es va fer recentment, la
jornada està molt bé que es faci, és molt interessant, sense cap
dubte la podem decorar tant com sigui necessari, però jo li
demanaria una aposta clara, claríssima, en aquest sentit, una
aporta potser més entusiasta i amb una major voluntat
quantitativa, i estam parlant de doblers a l’hora de dotar-ho
corresponentment. I les problemàtiques estan identificades, hi
ha municipis concrets de les Illes Balears que pateixen aquesta
problemàtica, no he vist als pressuposts un suport específic
sobre aquesta qüestió, si no és així, li deman que em rectifiqui
i potser arribarem també a acords importants en aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em queden moltes qüestions més,
però estic convençut que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

He estat generosa amb el temps, però ara ja correspondria
contestar la Sra. Consellera a les diferents qüestions plantejades.
Quan vulgui.

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

Gràcies a tots, en aquest cas tots, perquè no hi ha hagut cap
dona que hagi intervengut. En primer lloc agrair al Sr. Llauger,
al Sr. Coll i també al Sr. Serra els seus plantejament de suport,
especialment aquests que són d’ànims, perquè de vegades en
això de la gestió és necessari animar.

Sr. Llauger, efectivament, jo crec que l’aposta d’aquest
govern pels temes de polítiques de benestar social de caràcter
ample, sanitat, educació i afers socials, queda clarament
reflectida en el tema pressupostari, per tant, és efectivament un
moment en què no només ha de ser promoció turística, sinó
també pensar en els ciutadans que tenen els problemes
quotidians, també (...) És una forma molt clara per part d’aquest
govern. I els pressuposts de la conselleria responen a un dels
aspectes d’aquest pressupost anticíclic que s’ha elaborat del
manteniment de les prestacions socials.

Efectivament, i això ho puc contestar de la mateixa manera
a les tres persones que m’han respost, la Llei de dependència és
una llei que està mal finançada per part de l’Estat, amb això li
diria, Sr. Serra, que fins i tot en el debat de l’estat de
l’autonomia hi va haver una proposta en aquest sentit i es va
aprovar per unanimitat, de reclamar a l’Estat un millor i major
finançament per part de l’Estat en temes de dependència. Per
tant en això podem estar totalment d’acord, no? I això suposa un
sobreesforç per part de les comunitats autònomes, és veritat i ho
han reconegut els tres portaveus dels diferents grups, i així és.
I els he de dir que en això podem ser realistes, però també som
molt crítics, no?, jo crec, i no sé si altra vegada ha passat en
aquesta comunitat autònoma, amb un govern, diguem, amic a
nivell estatal, que s’hagi votat en contra en el consell sectorial,
precisament perquè no hi havia un reconeixement de temes molt
importants del finançament d’aquesta comunitat autònoma, com
el tema de la insularitat i el tema del territori. Aquesta
conselleria ha votat en contra en els consells sectorials sobre
aquests temes, perquè pensàvem que no es defensaven com
tocava els temes del finançament específic que ha de merèixer
aquesta comunitat autònoma. Per tant, sí que som realistes, però
també molt reivindicatius amb l’Estat respecte d’aquests temes.
I he de dir que coincidim totes les comunitats autònomes, no és
cap novetat, coincideixen les que gestiona el Partit Popular, les
que gestiona el Partit Socialista i coincidim les que gestionam
altres que no som ni el Partit Popular ni el Partit Socialista.

En temes que ha comentat vostè, Sr. Llauger, d’anys
posteriors, infància i immigració. Miri, nosaltres tenim una
planificació del que pot ser la legislatura, l’any 2008 i l’any
2009 havien de ser de la dependència, havíem d’estructurar la
dependència, l’havíem de consolidar, havíem de transferir tot el
que consolidem als consells insulars i als ajuntaments, i
efectivament els anys 2010 i 2011 apostam pel tema de família,
que en aquesta comunitat autònoma el tema de família necessita
treballar molt, perquè està realment abandonat, i el tema
d’immigració, que seran les competències més clares que es
quedarà el Govern, família i infància, perquè de vegades es té
pensat que això, com que els consells insulars tenen la
responsabilitat de la protecció a la infància, s’oblida que és la
protecció a la infància tutelada, però el que és la protecció a la
infància en un sentit general, continua sent competència del
Govern de les Illes i del conjunt de les administracions
públiques. Per tant, sí que tenim, dins la planificació de la
legislatura, que 2008-2009, dependència, perquè és una llei molt
important que marca una fita i una diferència en relació amb els
serveis socials, i que després farem ja projectes més concrets
d’infància i d’immigració.

Al Sr. Coll, el mateix, agrair-li el reconeixement i els ànims.
Efectivament treballam nosaltres amb colAlectius més fràgils,
més vulnerables, però també volem donar la idea que
vulnerables ho podem ser tots en qualsevol moment i que el
millor que podem fer per als serveis socials és normalitzar-los,
per això aquesta llei de serveis socials on em detendré una mica
quan comenti els suggeriments del Sr. Serra. Qualsevol de
nosaltres pot estar en una situació de vulnerabilitat en un
moment determinat per una malaltia, per una discapacitat
sobrevinguda, per una situació d’un fill, etc., per tant, en la
normalització en què hem d’insistir des de la Conselleria
d’Afers Socials és que això ha de ser un dret de caràcter
normalitzador i universal.
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Li he de dir que, efectivament, nosaltres estam d’acord amb
el que vostè ha plantejat i ho volem aplicar al fet que la Llei de
dependència ha de ser de serveis especialitzats i professionals,
i que actualment la tendència és a donar més ajudes
econòmiques. I això per un motiu central, perquè treballam amb
la generació de persones, sobretot persones majors, que són el
65% o el 70% dels dependents, que tenen més de 80 anys i que
encara no tenen per anar a una residència o a un centre de dia,
encara no ho viuen com un servei públic i un servei adreçat a la
comunitat, sinó com una pèrdua familiar i, per tant, s’estimen
més l’ajuda econòmica i els seus familiars també. I hem de dir
que en aquest moment de crisi, també l’ajuda econòmica de la
dependència és una ajuda econòmica per a la família, perquè
deixen de pagar el 75% de la residència, el 40% del centre de
dia de la seva pensió i, a més a més, reben una ajuda econòmica.

Però sobretot això que pensam que és estructural, respon que
la gent encara no viu els serveis de residència i de centres de dia
com uns serveis públics i comunitaris i s’estima més l’ajuda
econòmica. Però la nostra intenció és professionalitzar la Llei
de dependència, vostè veurà que per a residències, centres de
dia, hi ha més de 22 milions i, en canvi, per prestacions
econòmiques només hi ha 8 milions, que de vegades hem de fer
modificacions de crèdits durant l’any perquè no podem
aconseguir aquesta fita.

En relació amb els consells insulars, com també ha comentat
el Sr. Serra, i els municipis, nosaltres apostam clarament per
una segona transferència, i la Llei de serveis socials
possiblement es pot millorar, però jo crec que està clarament
determinada o que és la nostra voluntat que així quedi.

La Llei de serveis socials parla clarament de la necessitat de
fer una segona transferència als municipis, i nosaltres durant
aquest any i mesos que duim al Govern, crec que hem mostrat
clarament la nostra intenció que els municipis quedin reforçats
durant aquesta legislatura, primer per una llei que esperem que
tengui la majoria parlamentària suficient i si és possible total,
per poder-la executar, i després perquè hem arribat a una sèrie
d’acord, que jo crec que ja els hem comentat. Els 50 treballadors
socials que en aquest moment fan els programes individuals
d’atenció a la família aniran als ajuntaments, aquesta és una
forma directa de reforçar l’atenció municipal a través de la Llei
de dependència, en aquests moments les solAlicituds són molt
nombroses, però això es regularitzarà. I el programa d’atenció
individual arribarà un moment que no s’haurà de realitzar d’una
forma tan massiva com ara, i en un any, l’any que ve, tenim
pactat que es reforci tot el que és l’atenció primària de serveis
municipals amb 50 treballadors. Jo pens que això és molt
important.

També el que els he comentat, intentar que els ajuntaments
no hagin de pagar el cost que actualment paguen per a centres
d’estades diürnes. Això suposa que els ajuntaments tendran
entre 150 i 350.000 euros que podran destinar a altres tasques de
serveis socials, perquè des del Govern de les Illes Balears es
pagaran els centres d’estades diürnes. I moltes d’aquestes coses
tal vegada no es poden posar als pressuposts perquè són acords
polítics que queden reflectits en mesures pressupostàries, però
que no hi ha la lletra qualitativa d’aquests temes. I també molts
dels reforços d’atenció primària, se sap, Sr. Serra, que passen
pels consells, que nosaltres som interlocutors amb els consells,
o que ho hem d’arribar a ser, i després els consells amb els
municipis, tot i que en aquest moment, efectivament, es
desenvolupa l’Estatut i de vegades treballam o els municipis
treballen amb les dues administracions. Però el que hem
d’arribar a aconseguir és que els interlocutors dels municipis
siguin els consells insulars. 

I després també hem arribat a acords, hem arribat a acords
que vostè comentava en relació amb els consells insulars. Estam
a punt de signar ja les fases diferents a les quals es transferiran
les diferents residències, i per a l’any 2009, els valoradors
dependran dels consells insulars, vull dir que ja no esperarem el
decret de transferències que estableix l’Estatut, sinó que ho
avançarem. Els treballadors socials que fan PIAS aniran als
ajuntaments i els valoradors aniran als consells insulars i
conjuntament amb les residències.

Després, Sr. Coll, li he de dir que, efectivament, l’aporta per
als mediadors de treball amb immigració ha estat una aposta
seriosa en aquest any 2008, s’han pogut augmentar 22
mediadors entre sanitat i atenció municipal, i també contestant
a la darrera pregunta del Sr. Serra, jo crec que sí, que hem fet un
esforç, hem passat de 400.000 euros l’any 2007, 800.000 euros
l’any 2008, i 1 milió d’euros l’any 2009 per al tema de
mediadors i immigració en els municipis, per tant és una
progressió important que és dins les nostres possibilitats.

Sr. Serra, vostè diu “podem estar d’acord en part del seu
discurs amb matisos”, sens dubte. L’objectiu de la conselleria,
i quan una conselleria destina el 50 o el 52% del seu pressupost
al desenvolupament d’una llei, jo pens que envia un missatge
molt clar; el 52% dels nostres pressuposts va a la Llei de
dependència, nosaltres l’hem d’estabilitzar, hem de crear
l’estructura mínima i l’hem de garantir.

Hem de crear les infraestructures, ja hem arribat a una nova
cessió amb l’Estat, l’Estat és una administració com nosaltres,
que de vegades és complicada, molt garantista, però de vegades
poc ràpida, i hi hem arribat a un acord d’inversions anuals que
aquest any, 2008, firmarem en 3.800.000 euros, em sembla, eh?,
és a dir, nosaltres ja hem produït aquestes despeses i ens
vendran de l’Estat aquests 3.800.000 euros que gestionarem
durant l’any 2009, i l’any 2009 també farem un nou conveni per
un valor entre 4 milions i 5 milions, i així fins a l’any 2012. I
això serà bàsicament pel que ja hem comentat diverses vegades,
creació de centres d’estades diürnes, que és el servei que més
manca a la nostra comunitat autònoma i una nova residència a
Palma.
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Personal per desenvolupar la Llei de dependència, nosaltres
pensam que quan arriben a aquests 50 treballadors socials que
fan PIAS, més els 16 valoradors més l’equip administratiu que
tenim, tendrem suficient personal com per tenir una ràtio
adequada.

Prestacions econòmiques. Vostè reclama més prestacions
econòmiques. Les prestacions econòmiques, ja li ho he dit
abans, s’han d’aplicar de forma extraordinària, tot i que en
aquests moments treballam amb un sector de població que s’ho
estima més, però nosaltres hem d’intentar, més que augmentar
aquestes prestacions, crear centres d’estades diürnes i les places
residencials necessàries perquè es pugui professionalitzar
l’atenció de la dependència de la mateixa manera que està
professionalitzada la de sanitat o la d’educació, o almenys des
d’una concepció d’esquerres i pública, com la nostra, ens
estimam més que hi hagi un servei públic professionalitzat que
possibilitats d’ajudes econòmiques individuals a les famílies
perquè puguin pagar serveis privats.

En relació amb l’augment de capítol 1 de la Fundació,
respondre això, que des de finals del 2007, sobretot principis del
2008, hem incrementat la plantilla dels treballadors socials que
fan els PIAS, crec que arribam a un 40, en aquest moment, 45,
més els valoradors, més tots els tècnics, i l’increment de la
plantilla també ve explicat per la incorporació a la plantilla de
les dues residències que vàrem haver de recuperar per mala
gestió o per una baixa qualitat, les de Sant Miquel i del carrer
d’Oms, que han passat a ser plantilla de la comunitat autònoma
i, per tant, varen augmentar el capítol 1, hi ha una reducció del
capítol 2 que no es veu aquest any perquè hi haurà noves
residències, però han passat a capítol 2, capítol 1.

Quant a la iniciativa parlamentària dir-li que això ja es va
aprovar en el darrer debat de l’estat de l’autonomia i que, a més,
crec que va ser una moció que varen presentar tots els grups
parlamentaris, vull dir que en això hi estam d’acord, si vostè
efectivament en vol fer una altra, crec que no hi haurà cap
problema per suportar-ho, en el sentit de reclamar més inversió
en infraestructura i per a manteniment o per a desenvolupament
de la Llei de dependència.

Les infraestructures crec que ja li he comentat, són convenis
que seran de caràcter anual, nosaltres hem tengut una
negociació amb l’Estat, però nosaltres volíem un conveni de
caràcter plurianual per a tota una legislatura, per a quatre anys.
No ha estat possible i farem convenis de caràcter anual amb la
mateixa quantitat que els vaig comentar, la qual cosa, bé,
dificulta la gestió però els doblers hi seran i podrem,
efectivament, fer tota la inversió que teníem prevista
inicialment.

Quant a la Llei de serveis socials. Vostè diu que no és en el
pressuposts; no és en els pressuposts perquè, vostè és
coneixedor del text de serveis socials, i nosaltres apostam per la
cartera de serveis socials; nosaltres sabem que el debat
important en aquest tema serà la cartera de serveis socials, els
quals no es comprometen dins la pròpia llei en què un màxim de
18 mesos estigui. Això és el vertader debat, no crec tant polític
com econòmic. Quins han de ser serveis que han de ser de
caràcter universal i per exemple reclamables i quins han de ser
els serveis que puguin dependre de capacitats pressupostàries.
Per tant, nosaltres pensam que a l’any 2010 sí que hi haurà un

reflex d’aquesta llei, però de moment ni dins el 2009 no hi ha
perquè haver-hi un reflex d’aquesta llei, i si m’apura seria a
finals del 2010, però en tot cas dins el 2010.

Estic d’acord amb vostè que si d’aquesta llei aconseguim, o
d’aquesta cartera dels serveis socials no només aconseguim
ordenar temes de serveis socials, sinó garantir temes de serveis
socials, serà molt important. I són partides que ja són en el
pressupost, en aquest moment si un batle decideix eliminar el
servei d’atenció primària ho pot fer i no hi haurà cap ciutadà
que ho pugui reclamar, si en aquesta llei diem que això és
d’obligat compliment, els doblers ja hi són, són en els
municipis, són en els consells, són en el Govern, hem fet una
passa de gegant en aquest sentit. Per tant, no és només nous
serveis que puguem constituir sinó els serveis que ara es
presten, prestacions tècniques, serveis tècnics, etcètera, de
caràcter voluntariat o voluntariós es puguin concretar en lleis.
I no suposarà un increment pressupostari, en molts casos sí,
però sí que serà una estabilitat d’aquest tipus de serveis.

Vostè diu cures palAliatives. Una mica, seguint el símil, vostè
es refereix als 3.000 euros, més que cures palAliatives això són
vacunes o tractaments d’urgència, sí, vacunes; perquè una
família que està normalitzada no passa a una situació de major
fragilitat, no és pagar els 3.000 euros com vostè ha dit, és
garantir que aquesta família, que es troba en una situació de
crisi, tal vegada evitant-li un desnonament evitam que aquesta
família entri dins un procés de marginació, és més aviat una
vacuna que una palAliativa. I a més diem que és per a l’any 2009
estrictament.

I després la lògica que volem entrar en la Llei de serveis
socials; vull dir, efectivament, que temes tan importants com
garantir la ingesta d’aliments, l’allotjament, que no és habitatge,
temes d’això, quedin garantits per llei. En el segle XXI tenim
garantit que a una persona se la pot operar a cor obert,
independentment del que costi això, faltaria més, i no tenim
garantit que un nin no passi fam a la nostra comunitat
autònoma, quan està passant. La lògica de la Llei de serveis
socials va en aquest sentit i serà un avanç quan efectivament
aquesta cartera de serveis socials estigui elaborada i aprovada.

La Conselleria de Treball, totalment d’acord, hem de fer
efectivament treball conjunt, de fet ja tenim grups de feina per
al tema de la renda mínima d’inserció. Començam treball amb
ells i amb el tema d’immigració, crec que d’aquí a un parell de
mesos podrem veure resultats.

Amb el que no estic d’acord amb vostè és en el tema de
55.000 persones dependents; nosaltres les xifram entre 27 i
30.000. És ver que a la nostra comunitat autònoma hi ha 55.000
persones amb discapacitat, però són conceptes diferents, ens
hem trobat que persones que tal vegada tenen un 90% o un 80%
d’un grau de discapacitat, una persona cega quan fa la
solAlicitud, etcètera, fa la valoració de dependència, i no és
dependent perquè és molt autònoma per si mateixa. Per tant,
nosaltres, amb les dades que tenim estam per damunt del que
podria l’estat, que són uns 27.000, però no més enllà d’uns
30.000, vull dir que són conceptes diferents.
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Crec que he contestat una mica totes les preguntes, en
qualsevol cas, en el segon torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspondria ara un torn
de rèplica per part dels grups parlamentaris que vulguin
intervenir.

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, també agrair-li els
seus comentaris i sobretot el tarannà de la seva resposta, que va
encaminada a qualque cosa positiva, que era el tarannà de la
nostra intervenció també, d’arribar a acords en allò que sigui
oportú, sobretot especialment en les circumstàncies que estam
i tenint en compte especialment la matèria de la seva
conselleria.

Així i tot, també li agraesc que reconegui públicament que
no basten els doblers quant a la Llei de dependència, és que li
vull recordar els comentaris d’aquesta mateixa compareixença
de l’any passat, on vostè literalment va dir que no faltarien mai
els doblers per a la dependència. No dic que no hagin de faltar,
és que ja falten, i falten perquè hi ha una mala dotació per part
de l’Estat, hi ha una mala distribució econòmica de la dotació i
al final recau l’esforç sobre les comunitats autònomes i els
ajuntaments i això fa que un sistema que es va crear amb molt
bona intenció finalment no estigui en el camí que pertoca.

La nostra por és que es traslladi això mateix a la Llei de
serveis socials. Vostè anuncia, no vull dir alegrament, però
creant una expectativa, això sí, que es fa una llei de serveis
socials per assegurar roba, allotjament, diferent de l’habitatge,
i alimentació a totes les persones de la nostra comunitat
autònoma; però no tenim avui una memòria econòmica que
quantifiqui aquesta necessitat. Em preocupa aquesta qüestió
perquè no m’agradaria caure en la mateixa temptació que la Llei
de dependència, que el mundo es fantástico y maravilloso, fins
al dia que es demostra que no ho és; ja ha passat amb la Llei de
dependència, no m’agradaria que passàs o no ens agradaria que
passàs aquesta mateixa circumstància amb la Llei de serveis
socials, una llei que es fa amb tota l’estima del món, però que,
sense cap dubte, avui per avui no sabem què costarà. I no ho
sabem en el pressupost del 2009, i vostè ens anuncia que això
fins al 2010 tampoc no serà una qüestió que hi posem feina a
l’obra, especialment també perquè no comptam avui per avui
amb el que vostè ha dit, i coincidesc amb vostè que és
fonamental, la cartera de serveis.

Per tant, dir que la llei de serveis socials farà possible roba,
allotjament i alimentació, doncs encara no ho sabem, primera
qüestió, perquè no hi ha els serveis que han d’assegurar això
encara avui a cap document que estigui definitivament, no vull
dir aprovat, proposat.

Segona qüestió, no tenim la previsió econòmica de què pot
costar. Em preocupa.

Tercera qüestió, ho anunciam amb molt de temps, cream una
expectativa, però en el 2009 no tendrem res i crec que és
important que els ciutadans de les Illes Balears sàpiguen que en
el 2009 no tendran res d’aquesta qüestió, i no és que passi res,
és que això du temps, ho tenc claríssim. Però a mi em
preocupen les declaracions que de vegades es fan perquè es
creen expectatives, ben igual que passa amb la Llei de
dependència i que ho patim avui, i aquesta és una qüestió crec
que de rigor i d’una certa curiositat que requereix la tasca que
vostè desenvolupa i que requereix també del control
parlamentari que li efectuam en aquest moment just per
demanar-li que sigui prudent en aquest sentit, i que compti amb
nosaltres tant com sigui necessari per fer-ho possible, no hi ha
cap problema, però que sigui prudent en aquest sentit, perquè
cream expectatives irreals, expectatives dels mateixos mitjans
de comunicació que l’altre dia, a un comentari a uns mitjans de
comunicació, deia: i com és que no està d’acord amb aquest
tema? No, no és que no hi estiguem d’acord, però és que hem de
ser realistes i això estam convençuts que el 2009 no serà
possible. A nosaltres ens dit que sí; doncs, no ho sé, ja, està clar,
però parlem sempre en termes del que correspon i tal.

D’acord amb la segona transferència als municipis, posem-
hi mans a l’obra, just això, posem-hi mans a l’obra. Jo sé que
vostè té una limitació que són els consells insulars, jo n’he estat
responsable d’aquest tema i vostè ho sap, i vostè hi participava,
precisament perquè fèiem feina junts en aquesta qüestió; però
és que nosaltres veim que no anam pel bon camí quan veim
dotacions de personal, per un costat, al personal, veim dotacions
de personal igualment als consells insulars per aquestes
qüestions i molt especialment el de Mallorca, i no es recupera
una fórmula que hi havia plantejada en el seu moment que era
unir esforços en un mateix organisme per fer aquella mateixa
tasca. Miri, és que avui per avui el consell insular crea també
valoradors i contracta valoradors i contracta persones que
desenvoluparan aquesta feina, i vostè també. Miri, jo li propòs
una forma molt més fàcil i que en el temps que estam no estaria
gens malament, que seria utilitzar les mateixes sinèrgies que
tenim uns i altres, i hi ha una cosa que es diu Fundació de la
dependència que estava creada per a això; cedim el personal
dels consells a aquesta fundació, cedim el personal de la
comunitat autònoma a aquesta fundació, es cohesionin els
equips i facin la feina que correspongui, veuria com li costa més
barat, just per això. Ni és de més una mesura d’estalvi en aquest
sentit i una mesura d’eficàcia i d’eficiència també en aquest
sentit.

Centre d’estades diürnes. Aquí també s’ha parlat i torn al
mateix comentari d’abans, del tema de les declaracions, que es
podria comptar amb un conveni de 52 milions d’euros, però
clar, fins al 2012. Vostè em diu que l’any que ve, han concretat
la xifra, no gens ni mica malament, 3.800.000 euros per a l’any
que ve, però jo no sé si això donarà per fer els 20 centres de dies
i la residència que vostè ha promès. Donava la sensació que
havia de ser una qüestió estrictament immediata, veim que no
és immediata; per tant, crec que patim en aquesta comunitat
autònoma d'alentiment a les accions que duem a terme.
Permeti’m que li digui, consellera, que no només és una qüestió
de tenir la dotació econòmica, que ja em preocupa i veig que en
molts casos no hi és, sinó que parlam d’un tema de terminis.
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Miri, jo no vull comparar-me, perquè les comparacions són
odioses i segur que vostè em dirà que té defectes l’actuació que
vaig a dir, però aquesta comunitat autònoma va ser capaç de
generar 20 centres residencials nous en una legislatura;
m’agradaria veure el mateix de la seva legislatura i crec que no
anam en aquest bon camí. I això és el que ha d’evitar que vostè
hagi de dotar corresponent la qüestió de les prestacions; vostè
no vol donar prestacions, hi estic d’acord amb vostè, és millor
donar un recurs, de fet la llei diu que, si em permet l’expressió
de nou, la prestació és una cura palAliativa quan no hi ha el
recurs, però és que no anam en el bon camí de donar el recurs,
i mentrestant haurem de donar alguna cosa.

Sra. Presidenta, li puc assegurar que amb un segon acab.

No anam en el bon camí de donar aquest recurs, perquè avui
per avui hauríem d’estar donant prestacions, perquè és un dret
dels ciutadans; però si arribam tard a la valoració, si arribam
tard a signar el recurs o la prestació i per damunt llavors no
tenim recursos per assignar i hem d’esperar a tenir recursos per
donar alguna resposta, miri, doncs no ens queda més remei que
donar prestacions mentrestant. I això fa que jo pensi que la
dotació de la Llei de dependència d’aquesta comunitat
autònoma no és suficient.

I acab, perquè la Sra. Presidenta, si no, m’estirarà del nas i
entenc que no correspon.

Gràcies, Sra. Presidenta per la seva generositat amb el temps
i de nou gràcies per la seva resposta anterior, la qual estic
convençut que serà complementada amb tantes altres actuacions
parlamentàries com siguin necessàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Ja per finalitzar té la paraula
l’Hble. Consellera.

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

Presidenta. Sr. Serra, ja li he dit, li puc repetir més, però
falta finançament de l’Estat per part de la comunitat autònoma.
Però no estic d’acord amb vostè que la Llei de dependència no
quedi, no s’assignin les prestacions a les persones, per això és
de caràcter ampliable i l’esforç de la comunitat autònoma dins
les seves possibilitats serà aquest. Es paguen ajudes
econòmiques amb mensualitats importants, s’ocupen
pràcticament el cent per cent de les places residencials
disponibles, el centre de dia i tot això que és necessari per al
desenvolupament de la Llei de dependència.

En el tema de la llei de serveis socials és ver que els titulars
de vegades de la premsa no els pots controlar, tu dones una
informació, dius que aquesta llei, però que aquesta llei necessita
d’un temps, confiam que en el 2011, devuit mesos, i fan altres
titulars, però donam la informació un equip de gent seriosa i
donam tota la informació; el que passa és que després així com
surti el titular a la premsa nosaltres no ho podem controlar. Però
sempre hem dit, i vostè en això, si escolta ràdio, documents que
hem escrit, articles, sempre hem dit que això és un inici, que hi
ha els devuit mesos de negociació màxima per a la cartera de
serveis i que serà a partir de finals del 2010, 2011 quan això es

pugui. Estic d’acord que, efectivament, no es poden crear
expectatives falses a la gent i per això sempre dic també que la
cartera de serveis ha de ser realista, en el sentit que és millor dir:
escolta, hi ha aquesta cartera i això s’aconseguirà el 2010 o el
2015 o el 2016 i dóna informació a la gent, el que passa és que
la percepció que pugui tenir, o la informació que doni la premsa
nosaltres això no podem controlar.

Segona transferència, hi estic totalment d’acord i nosaltres
fem feina en aquest sentit, en això no estic d’acord amb vostè
que no facem feina de valent per a aquesta segona transferència,
suportam els municipis des del principi de la gestió, a través de
totes les direccions generals, perquè els municipis cada vegada
tenguin el cost més baix per al tema dels serveis socials, des
d’immigració, des d’infància, des de dependència, des de
planificació. Els ajuntaments seran reforçats amb 50
treballadors socials, jo no sé ara, no deuen excedir de tal vegada
100, 175, amb 50 treballadors socials més, això és, no és un
50% però s’hi aproxima, un 30 i busques per cent, només en el
tema de la Llei de dependència, els valoradors, 116 valoradors
que aniran als consells insulars, vull dir que això també és
reforçar la transferència. Per tant, sí que treballam de valent per
a aquesta segona transferència i que a més estigui ben dotada.

Centres d’estades diürnes, que vostè ha dit. Nosaltres
apostam per la construcció de centres d’estades diürnes, no pel
model residencial, perquè pensam que places residencials en
aquest moment són raonables les que hi ha i apostam pels
centres d’estades diürnes.

Li he dit que a l’any 2008, 3.800.000, però a l’any 2009 en
vendran entre 4 i 5 milions, vull dir que no només és una partida
per a l’any 2009, sinó que ja és una partida per a l’any 2008 i
gestionar el 2009, conjuntament amb els quatre o cinc del 2009,
i que és un conveni anual fins a l’any 2012. Es fa feina, no
estam aturats, fem feina, parlam amb els ajuntaments,
especialment amb l’Ajuntament de Palma, el qual ja ens ha
seleccionat tota una sèrie de locals, de terrenys, per poder
construir centres d’estades diürnes.

I després li he de dir que, efectivament, el model que vostès
van utilitzar és un model amb el qual nosaltres no estam
d’acord, és un model en què no ens trobam a gust, que, a més,
de l’experiència que vàrem tenir podem demostrar que
efectivament no és la solució als problemes de la creació de
serveis. No estam d’acord amb què se cedeixi terreny públic per
a una gestió durant 40 anys, privada, d’una plaça residencial,
perquè en aquest moment de totes les seves places de totes les
residències que va construir l’anterior govern, construir-les sí,
però posar-les en servei les hem hagut de posar nosaltres,
perquè hi havia -no, no, perquè, ...

(S’escolten unes veus de fons)



664 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / 6 de novembre del 2008 

 

... perquè hi havia molts de problemes-, i a hores d’ara
encara hi havia molts de problemes i és que no tenien ni
l’autorització, no tenien una autorització inicial de l’obra i no
les podien ni posar en funcionament. Per tant, en serveis socials
no és només construir, que val, sinó que també és posar en
pràctica els serveis.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

Bé, posar en pràctica serveis, per tant és un model que
després d’un any i busques de gestió hem hagut de recuperar
dues residències; n’hi ha cinc de la mateixa empresa que no
estan en funcionament perquè tenen greus problemes de gestió
pressupostària ells i això també crea problemes. Optam per la
creació de serveis públics i que garanteixin la qualitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Només queda agrair-li la
seva presència i la del seu equip i s’aixeca la sessió.
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