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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Compareixença RGE núm. 1915/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Consellera de
Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les
línies d'actuació en matèria de família i benestar social.

I.2) Compareixença RGE núm. 1944/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa
polític del Govern.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social, solAlicitada
mitjançant els escrits RGE núm. 1915/11, presentat per una
cinquena part dels diputats de la comissió adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre les línies
d’actuació en matèria de família i benestar socials, i RGE núm.
1944/11, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el
programa polític del Govern. 

Hi assisteix la Sra. Carmen Castro i Gandasegui, consellera
de Salut, Família i Benestar Social, acompanya de Lucía Matías
i Bermejo, secretària general tècnica; de Margalida Ferrando i
Barceló, directora general de Família, Benestar Social i Atenció
a Persones en Situació Especial; de Manuela Meseguer i
Barrios, de l’Institut Balear de la Dona; d’ApolAlònia Socias i
Socias, gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel; i
de Javier Ureña, gerent de la Fundació d’Atenció a la
Dependència.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta compareixença té com a objectiu presentar les línies
bàsiques d’actuació de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social durant aquesta legislatura en matèria
d’assumptes socials. 

Com ja vaig dir a la Comissió de Salut tenc l’encàrrec del
president de gestionar dues de les àrees més sensibles per a la
població, salut i benestar social. Aquesta unificació de dues
conselleries per a nosaltres lluny de ser una debilitat, és una
fortalesa i una oportunitat ja que permetrà fer sinèrgies
importants entre salut i serveis socials, especialment en temes
tan importants com salut mental i els aspectes sociosanitaris,
dos sistemes que juntament amb educació constitueixen els
pilars del benestar de la nostra societat. 

A més, des del Govern entenem que les polítiques socials
són polítiques clarament transversals, que no només són
competència d’una conselleria sinó d’una acció conjunta i
transversal, com deia, de totes les conselleries: Economia,
Educació, Treball, Obres Públiques, Esports, Turisme. I en
aquesta transversalitat hem d’afegir la necessària i
imprescindible coordinació i colAlaboració amb els consells
insulars, les mancomunitats i els ajuntaments. Aquest serà, per
tant, un dels objectius que ens marcat, millorar la coordinació i
la colAlaboració administrativa, primer dins la mateixa
conselleria i també amb les altres conselleries creant sinèrgies
i millorant l’eficàcia i l’atenció a les persones, i intensificar i
reforçar la colAlaboració amb els consells insulars i les entitats
locals.

Com també vaig dir a la Comissió de Salut en aquesta
conselleria no volem improvisar ni fer polítiques de paraules,
volem fer una política social realista, sòlida i possible. És cert
que en temes socials s’ha de ser un poc agosarat, però també
s’ha de ser molt prudent i realista. La utopia i l’optimisme
desmesurat poden ser molt perillosos ja que generen unes
expectatives que si no es compleixen generen molta frustració
i desesperació perquè afecten persones, famílies i colAlectius
vulnerables molts fràgils, en la majoria de casos, que
requereixen una especial atenció sent, fins i tot, una gran
irresponsabilitat crear expectatives que no es poden complir. 

Tots els grups polítics coincidim que els serveis socials són
el quart pilar del benestar social juntament amb educació,
sanitat i prestacions de la seguretat social. Ara bé, és un sistema
relativament nou amb relació als altres i fràgil i s’ha de tenir
esment de no, per voler quedar bé políticament, posar en perill
el que ja està consolidat. Hem de fer passes cap endavant, però
passes sòlides i fermes i, per desgràcia, la greu situació
econòmica actual no facilita gens aquesta tasca i ens marcarà els
propers anys les actuacions en benestar social.

Però igual que vaig dir en salut també vull deixar ben clar
que el nostre compromís és mantenir les prestacions i els serveis
socials bàsics. Volem anar cap endavant, aprofitant i
reconeixent la feina i la tasca realitzada en passades legislatures,
no volem entrar en lluites polítiques demagògiques, reconeixem
que hem avançat molt, però també hi ha mesures i decisions que
s’han de replantejar, modificar o canviar. En aquest sentit una
de les actuacions que estam iniciant és la revisió normativa.
Aquests darrers anys hi ha hagut un important desplegament
normatiu, ara bé, aquesta és, tal vegada, la tasca més fàcil
perquè el paper ho aguanta tot, però s’ha de revisar si aquesta
normativa s’ajusta a la realitat actual. No basta reconèixer drets
subjectius a la norma i és imprescindible que aquests puguin ser
reals i efectius.

Els principals objectius seran els que vénen atribuïts per llei
com a competències exclusives i o compartides, és a dir,
d’obligat compliment bàsicament per les següents lleis: Llei
Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal del menor; Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència; i Llei 4/2009, d’11 de
juny, de serveis socials de les Illes Balears.
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En dependència, com vostès saben, el gener de 2012 es
compliran cinc anys de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Malgrat el decret que aprovava aquesta llei el barem no es va
aprovar fins el mes d’abril. Transcorreguts aquests anys en els
quals s’ha intentat donar compliment a aquesta llei amb la qual
tots els grups polítics estam d’acord, pensam que és necessari
analitzar i avaluar el seu grau de compliment ja que, per
desgràcia, també tots hi estarem d’acord, les expectatives no
s’han complit si bé, en part com a conseqüència de la situació
econòmica, però no només per aquest motiu.

La Llei de dependència tots sabem que no està ben
finançada i això suposa un sobreesforç per a les comunitats
autònomes. És una llei nova que obliga a molt i per això s’han
posat en marxa serveis i recursos nous durant les darreres
legislatures, però ara s’ha de reordenar i reorganitzar. Tant les
persones individuals com les entitats demanen aquesta
reordenació i reorganització tal pel que fa al procediment com
també als recursos i a les prestacions. Amb relació precisament
a recursos i a prestacions hem redefinit tot el tema de
residències i centres d’estades diürnes, hi ha residències de
titularitat municipal, insular, places concertades i també hem
d’analitzar els perfils de Son Güells, Joan Crespí i Son Tugores.

Quant a prestacions, es continuaran gestionant els serveis i
les prestacions habituals, les pensions no contributives FAS,
LISMI, ... Quant als centres base es continuaran realitzant
l’orientació i les valoracions a la discapacitat en els centres
bases de Palma, Inca, Manacor, Menorca i Eivissa i el servei de
valoració i accés al tractament d’atenció primerenca de 0 a 6
anys. Aquí hem de constatar que ens hem trobat amb una llista
d’espera de quatre a cinc mesos i haurem de posar els mitjans
per reduir-la. També es tramitarà mentre l’Estat ho mantengui
el Pla de prestacions bàsiques.

A menors i a família, en primer lloc, hem de destacar el
compliment de les mesures judicials i en aquest sentit es
continuarà amb els centres d’internament tancat i semiobert
d’Es Pinaret, Es Fusteret, Es Mussol i el centre d’inserció social
i amb les mesures de compliment en règim obert. És important
destacar que serà una prioritat ja que, per desgràcia, cada
vegada hi ha més casos i amb mesures de més llarga durada.
Continuarem amb els programes que es desenvolupen des dels
departaments de menors i família, Programa de violència
familiar, Programa de mediació familiar, Programa
d’intervenció familiar, tallers d’acompanyament en la ruptura de
parella, punt de trobada, Programa de tractament de menors
abusadors, unitat terapèutica d’abús sexual i infantil, ... Així
mateix es continuarà amb el registre unificat de maltractament
infantil amb colAlaboració amb els consells insulars i amb els
ajuntaments i amb el Programa ALTER, entre d’altres.

No obstant això, com hem dit abans, en aquests programes
es duran a terme algunes reestructuracions per millorar la seva
eficàcia. Així mateix, i segons les disponibilitats
pressupostàries, la intenció és intensificar els programes de
família, especialment d’aquelles famílies que presenten
dificultats i sobretot pel que fa a programes preventius i les que
es troben en situació d’especial dificultat per diversos motius.

L’Oficina de Defensa del Drets del Menor continuarà amb
el seu objectiu general de protecció i defensa dels drets dels
infants i els adolescents gestionant les queixes i els greuges
sobre situacions de vulneració dels drets dels menors. Crearem
sinèrgies de colAlaboració amb el Departament de Família i
Menors i intentarem posar en marxa el telèfon del menor que ja
es va anunciar el 2010. 

Quant a l’Institut Balear de la Dona continuarà amb
l’objectiu per al qual va ser creat per llei l’any 2000, que és la
defensa dels drets de la dona i el suport a les víctimes de la
violència de gènere. Continuarem amb els programes que es
duen a terme: pisos d’acollida, ajuda psicològica, ajuda i
protecció de la dona  convenis amb els consells de Menorca i
d’Eivissa  centre d’informació a la dona  casals d’acollida per
a dones víctimes de la violència de gènere, atenció psicosocial
als fills i a les filles de dones víctimes de la violència de gènere
derivades dels distints casals d’acollida. A Formentera
continuarem amb el conveni per a l’atenció de dones víctimes
de violència de gènere, informació en igualtat i prevenció de la
violència. A Palma, amb el conveni amb l’Ajuntament per
facilitar la inserció social i laboral de les dones que han estat
víctimes de la violència de gènere i que són acollides en el
Servei de la Dona i Família. Es gestionaran els casals d’acollida
de Manacor, Palma i Inca, el servei de 24 hores, el programa
d’atenció psicològica, ... En fi, els programes que es duen a
terme fins ara perquè l’acció social de l’Institut Balear de la
Dona té un 68% del seu pressupost destinat a l’ajuda directa per
professionals, psicòlegs, treballadors socials, monitors i
acompanyants, i un 44% destinat a recursos específics per a la
dona maltractada. S’ha convertit en realitat l’IBD en un
organisme eminentment d’un servei directe actuant sota la
demanda directa i davant de la necessitat de les dones i hem
d’arribar també a la prevenció, a l’educació i a la igualtat total
de la dona en l’estructura actual de la societat.

Bé, qued a la vostra disposició, però no vull acabar sense
agrair a l’equip d’afers socials de la conselleria, liderat per la
directora general Marga Ferrando, la magnífica feina que fa des
del primer dia, i sense donar-los les gràcies per la seva ilAlusió
i el seu coratge en una situació tan difícil com la que ens hem
trobat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador,
per un temps de deu minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, benvinguda i no només
moltes gràcies per ser aquí i bé, jo li volia dir que compartim
plantejaments, segurament, i que nosaltres pensam que l’atenció
a les necessitats de les famílies de les persones i dels grups
forma part del benestar general de la societat, així ja ho ha
explicat, hem d’actuar d’una manera globalment, integrant,
interrelacionant i aplicant una política que sigui coherent i que
ajudi les persones a aconseguir el desenvolupament de la seva
autonomia i la màxima qualitat de vida. Per tant, entenem que
el pilar bàsic de l’estat del benestar no són els serveis de què es
disposa sinó la capacitat reconeguda com a dret d’utilitzar i de
reclamar aquests serveis.

La interrelació entre els pilars del benestar: educació, salut
i serveis socials és clau per garantir la salut integral de la
ciutadania i és per això que s’han d’incorporar com a eixos
estratègics transversals en coordinació fonamental amb totes les
polítiques que es desenvolupen des del Govern. Vostè ja ho ha
dit, són polítiques transversals i, per tant, tenen una interrelació
fonamental. Des d’aquesta perspectiva li faria una pregunta:
com coordinaran d’una manera eficient i àgil les institucions i
les conselleries del Govern relacionades amb les polítiques
socials? Ha pensat en qualque organigrama o qualque fórmula
que doni una major eficiència a aquesta coordinació?

També ens preocupa la salut dels més joves i voldríem saber
si es mantindran les consultes per als joves a tots els centres
públics de primària i de secundària de les Illes Balears. És un
programa que li puc dir que ha funcionat molt bé perquè arriba
a vegades a llocs on les famílies no poden arribar, són temes
d’educació, però entenc que formen part del benestar social i
que, per ventura, vostè té informació i ens pot dir com està.
També saber si es desenvoluparan els programes a les escoles
sobre l’obesitat infantil. També conèixer si les joves que
necessiten la píndola de l’endemà hi tendran el mateix accés que
fins ara tenien. En aquesta línia, continuarà la prestació de la
interrupció voluntària de l’embaràs en concert amb les clíniques
privades i des dels hospitals públics? Modificarà els circuits i la
informació que reben les dones que manifesten la seva intenció
d’interrompre voluntàriament l’embaràs?

En matèria educativa també hi ha molts de programes que
incideixen en el benestar de les famílies, són aquells programes
que van destinats a nins i a nines amb necessitats educatives
especials, parlam del PISE, del Diver, dels programes de
qualificació professional inicial. Es mantindran? Es reduiran?
Si té informació de com està aquest tema doncs li agrairíem que
ens ho digués. 

D’altra banda, els serveis socials, com sabem, han de ser
universals, com l’educació i la sanitat, eficients, pràctics i
rigorosos en el moment d’austeritat que vivim. Per això, li
demanam si es consolidarà el sistema de serveis socials que
defineix l’Estatut i la nova llei de serveis socials finalitzant el
traspàs de la gestió dels serveis socials als consells insulars i als
municipis apropant així l’atenció a la ciutadania; si es
desenvoluparà el Pla estratègic de la comunitat autònoma a
l’àmbit dels serveis socials; si es desenvoluparà un mapa de
serveis socials municipals i insulars que garanteixi l’equitat
entre tota la ciutadania de les Illes Balears. 

Li demanam també si sap si es mantindrà la quantitat inicial
que hi havia de tres milions en ajut d’urgència social a famílies
i a ONG. També, si sap quina quantitat està previst destinar a la
renda mínima d’inserció. També, com tenen previst afrontar les
prestacions socials que fins ara venien oferint a les entitats del
tercer sector i que ara deixaran de donar per aquesta manca de
pagament, de moment, que té el Govern.

Quant a la Llei de dependència volem demanar-li si
finalitzarà, bé ja li hem demanat si finalitzaria el traspàs de la
gestió de la llei als consells insulars. Vostè ha dit que es
modificarien una sèrie de lleis, supòs que es referia a aquesta.
També volem saber què passarà amb el personal que ve
realitzant les valoracions en la fundació de la Llei de la
dependència, si és que es modifica en aquest sentit. Quantes
persones estan en llista d’espera per rebre les ajudes o una plaça
a residència? S’elaborarà finalment un pla de salut mental no
sanitari? 

Quant a les polítiques d’igualtat entre homes i dones, estam
a l’expectativa esperant que es desenvolupin tots aquests
programes i sabem que si es dóna continuïtat a allò que es feia
doncs en nosaltres tendrà uns aliats per continuar i donar suport
a aquestes polítiques. Amb menors el foment de la
corresponsabilitat és una bona eina de la convivència harmònica
entre homes i dones. Apostam per la mediació, també com vostè
ha dit, per la resolució pacífica dels conflictes relacionats amb
la convivència, guarda i custodia dels fills.

En aquest punt li demanaria si apostaran per polítiques per
garantir la convecció dels drets dels menors, la seva protecció
i la seva participació i com ho faran? Com es farà la coordinació
de les polítiques de família perquè vagin de la mà des de
l’educació seguint així donant suport a programes tan
importants com les escoles de pares i mares municipals i els
projectes de parentela positiva? Com es potenciarà el paper de
diferents tipus de famílies a la nostra societat com entorns de
convivència? Es posarà esment en aquelles famílies més
vulnerables? Posaran en marxa el centre terapèutic de menors
per evitar que els menors amb greus problemes de conducta
s’hagin de traslladar fora de la nostra comunitat? 

Finalment, s’impulsarà el Pla d’integració per a menors
extutelats per a la seva autonomia, facilitant la seva inserció
laboral?

Són qüestions que voldríem saber i esperam que ens pugui
orientar i donar-nos una resposta a la segona intervenció de la
consellera. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Consellera per la seva
presència en aquesta comissió i donam la benvinguda a tot el
seu equip i els desitjam sort i encerts en la gestió del tema de
serveis socials que, com efectivament vostè diu, és un tema
complicat i que a la nostra comunitat autònoma té poc
desenvolupament i que necessita que li donem prioritat.

Per tant, li he de dir que la primera part del seu discurs m’ha
deixat preocupada, m’ha deixat molt preocupada perquè vostè
no s’hagués atrevit a dir això de salut. Vostè no s’hagués atrevit
a dir que les lleis de salut són fàcils, però quasi iguals. Ha dit
que el més fàcil és fer la normativa, però que la normativa en
temps de crisi s’ha de revisar i supòs que es revisarà a la baixa,
perquè no es revisarà a l’alça, si no és així, contradigui’m i
digui’m, Sra. Santiago, es revisarà a l’alça i jo l’aplaudiré,
perquè supòs que si es revisa en temps de crisi serà a la baixa.
I això, vostè en salut no s’hagués atrevit a fer-ho. En serveis
socials sí que s’atreveix a fer-ho, perquè efectivament els temes
de serveis socials sempre són secundaris, sempre són secundaris
per als governs del Partit Popular, la història d’aquesta
comunitat autònoma així ho demostra i aquesta legislació així
és. Han ajuntat dues conselleries on salut s’ho menjarà tot, on
vostè no tendrà capacitat de negociar per a salut i per a serveis
socials. Li parl des de l’experiència.

Coincidesc amb vostè que la Sra. Ferrando possiblement és
la persona més adequada, pels seus coneixements, per la seva
dedicació i la seva voluntat, però no podrà. I el seu discurs
clarament, clarament ha assenyalat això. No s’hagués atrevit a
dir el que ha dit sobre salut, que reduirà, que es revisarà la
legislació a la baixa. Mantendrà la cartera de serveis socials o la
reduirà o l’augmentarà? Contesti’m, perquè clar, a mi m’ha
preocupat molt. Jo no he sentit cap conseller que vulgui, en un
estat de dret, revisar tot allò que dóna drets a les persones, drets
subjectius a les persones. Vostè les ha tractat de poc realistes,
que poden generar desesperació, que poden generar falses
expectatives. Jo supòs que els primers que varen dir que la salut
havia de ser universal i per a tothom, qualcú també devia dir que
eren expectatives molt augmentades, però s’ha aconseguit i s’ha
aconseguit perquè hi ha polítics que han intentat aconseguir-ho.

Vostè té l’obligació ara, perquè és la consellera, de
desenvolupar la Llei de serveis socials i no la pot desenvolupar
a la baixa. Per tant, ens ha preocupat molt aquesta part del seu
discurs i m’agradaria en tot cas que a la rèplica que té, ho matisi
o ens doni més tranquilAlitat; perquè si vostès redueixen o no
augmenten, a través de legislació, perquè estam en un estat de
dret i és la legislació la que marca drets, no és la voluntat dels
polítics, tornarem a un sistema paternalista, un sistema
paternalista que dependrà de les voluntats de polítics i dependrà
dels pressuposts. Vostè té una llei i un decret de cartera que no
està derogat, esper que no el derogui, que diu que l’any 2013 en
aquesta comunitat autònoma la renda mínima ha de ser
universal per a totes aquelles famílies que puguin demostrar no
tenir accés; té una legislació potent per lluitar en el Consell de
Govern. Si vostè la deroga, tornarem al paternalisme i tornarem
als pressuposts, que és el que hi havia abans de 2007.

Per tant, jo el que vull és encoratjar-la perquè vostè
mantengui tots els decrets que es varen poder realitzar la
passada legislatura i els augmenti, en això ens tendrà al seu
costat. Per a tot el que sigui augmentar totes aquelles
prestacions tècniques i econòmiques de serveis socials a través
de garantia de dret, ens tendrà al seu costat. Per a tot el que sigui
reduir, en nom de no crear expectatives falses, no ens tendrà al
seu costat. El que genera molta desesperació és tenir un
problema social i no tenir garanties que l’administració
colAlabori amb la persona que està afectada per resoldre’l. Això
genera desesperació. Tenir idees i lluitar per aconseguir
aquestes idees no genera desesperació, ha estat el motor que ha
fet evolucionar el món i la política.

Per tant, ens preocupa molt la primera part del seu discurs.

La segona part del seu discurs -li ho he de dir- ha estat més
tranquilAlitzadora, ha estat un discurs en el qual vostè diu que
mantendrà pràcticament, bé, pràcticament no, algunes de les
prestacions tècniques i prestacions econòmiques que ja estan en
vigor. Jo li he de dir que moltes ens sonen perquè, efectivament,
les vàrem posar en marxa nosaltres i ens alegram molt que les
mantenguin perquè es demostra la seva utilitat.

En tot cas un parell de preguntes. Vostè parla de la
reorganització de la residència, dels centres de dia, etc. És cert
que tenim una situació difícil de gestionar perquè n’hi ha que
són propietat de la comunitat autònoma, d’altres són municipals
i unes altres són dels consells. Bé, quina idea tenen en relació a
això? Nosaltres vàrem arribar a parlar amb municipis de crear
un consorci a nivell insular, en tenen alguna idea?

El centre base, vostè ho ha comentat, són de quatre o cinc
mesos, nosaltres ho vàrem trobar entre sis i vuit mesos. És
difícil perquè és un procés..., però estam amb vostè que si poden
reduir aquests quatre o cinc mesos i colAlocar-ho en dos o tres
mesos, estaria dins la normalitat.

En temes de menors, el que li volia demanar és si mantendrà
els pisos d’emancipació, que són per a tots aquells infants que
han estat en processos de tutela, que tenen 18 anys, no tenen
suport familiar, no tenen xarxa social, si es mantendran. Quan
nosaltres vàrem deixar la conselleria hi havia dos convenis amb
l’IBAVI a punt de signar, a veure si s’ampliaran aquests dos
pisos; si mantendrà el decret de cartera i el decret d’ajuda
d’emancipació als menors tutelats. Ens preocupa molt la
situació en què es troben ara aquests menors, els han dit que no
se’ls assignaran els 50 euros setmanals, i amb aquests 50 euros
setmanals pagaven menjar, pagaven transport, comunicació i
roba. Com que no els han donat aquests 50 euros setmanals, hi
ha hagut un colAlectiu de professionals que han fet un rastrillo
per poder replegar doblers perquè aquests alAlots tenguessin el
rebost ple.

Jo puc entendre la situació, però que un govern arribi a
aquesta situació, que depengui de la sensibilitat, de fer un
rastrillo perquè no s’abonen durant setmanes els 50 euros
setmanals a uns joves que estan en processos d’emancipació a
pisos del Govern, em sembla greu per a un govern de la
comunitat autònoma. I això ha passat a la nostra comunitat
autònoma. Per tant, per favor posin remei a això, tornin els 50
euros fins que tenguin pressupost per poder pagar aquesta ajuda
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econòmica d’emancipació, per això li deman si manté aquest
decret.

Després en el tema de la dona, la segona part del seu discurs
ja he dit que ha estat un poc més esperançadora, perquè
efectivament vostè ha detallat una sèrie de programes que
sembla que quedaran, la qual cosa ens alegra. Però ens preocupa
un tema que vàrem sentir a la directora de l’Institut de la Dona
quan li varen demanar a una entrevista de ràdio si tenia molts de
projectes, ella va dir que en tenia molts, però que no en podia
dir cap, però que sí en tenia un que era vendre l’oficina on està
ubicada per aconseguir doblers i fer campanya. Ens agradaria
saber..., perquè ens preocuparia que en un moment de crisi es
vengués un patrimoni tan important, perquè després haurien de
ser temes de lloguer i tal, per fer campanyes de sensibilització.

I després unes altres preguntes que ja li vaig fer en la seva
compareixença de salut i vostè no va contestar, ni en el primer
torn ni en el segon, el Pla economicofinancer a la pàgina 31
posa que a l’any 2011 es reduiran de 2,9 milions d’euros a
600.000 euros els concerts per a la prestació de serveis socials.
M’agradaria saber quins són aquests concerts que es reduiran
pràcticament 2.200.000 euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias Sra. Presidenta. Primero de todo quiero
empezar mi intervención agradeciendo a la Sra. Consellera de
Salud y Asuntos Sociales la comparecencia en esta comisión,
por otra parte, dar la bienvenida a todo su equipo y a la vez
felicitarle por los grandes profesionales que cuenta para el área
de asuntos sociales. También quiero destacar la larga trayectoria
de la directora general de Asuntos Sociales, que a lo largo de
muchos años ha tenido distintas responsabilidades en el área,
tanto a nivel de Govern, como municipal.

En cuanto a la unificación de la Conselleria de Sanidad y
Asuntos Sociales, creo que puede ser fundamental para hacer
real la coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios.
La falta de coordinación de los mismos ha llevado a menudo a
la duplicidad del gasto y a la ineficiencia. Seguro que llegará a
conseguir la máxima eficacia en su acción y la mayor
racionalidad en el funcionamiento de la administración
autonómica.

Además, parece que es una línea seguida por muchas
comunidades autónomas y por el propio Gobierno del Estado,
donde se ha acabado unificando el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad. Así, el nuevo departamento
ministerial asume las competencias de los extinguidos
ministerios de Sanidad y Política Social y de Igualdad, según
establece el Real Decreto de creación, al objeto de dar un
enfoque integral y coordinado a las políticas sociales del
Gobierno, reforzando a las actuaciones del mismo en materia de
igualdad. Se trata de conseguir así una mejora en la gestión que
permita una mayor eficacia en la prestación del servicio público
que le corresponde a la comunidad, todo ello sin merma de la
calidad del servicio público esencial, cuyos usuarios son los
ciudadanos.

Queremos agradecerle el enorme esfuerzo que se ha hecho
en su conselleria, al igual que en todo el Govern, a la hora de
reducir los altos cargos. Todo ese ahorro ayudará al
saneamiento de las cuentas de la comunidad y a poder destinar
el dinero a los temas importantes, sin olvidar que todo ello se
hace a costa de que los que han asumido obligaciones de
gobierno dediquen muchísimas más horas al día.

Es importantísimo, como ha mencionado, hacer un esfuerzo
para coordinar todas las administraciones implicadas en la
prestación de servicios sociales, con el objetivo de ser más
eficientes. Con la situación económica que sufren todas las
administraciones, es más necesario que nunca evaluar aquellas
materias en las que se pueda cooperar, o determinar qué
servicios se están duplicando y aquellos que nadie atiende.
Debemos ser capaces de optimizar recursos. Cada
administración ha de tener claras y bien asumidas sus
competencias y cuál es la financiación de que dispone,
ajustando los gastos a los presupuestos reales, y hoy en día la
capacidad de los ayuntamientos para responder a los diferentes
colectivos socialmente más desfavorecidos ha menguado, dado
que están consumiendo recursos propios, para responder a las
ayudas prometidas por un gobierno que después las entidades
locales no cobraban.

Precisamente en estos momentos de crisis, en los que la
austeridad es obligatoria, se impone como una exigencia de
justicia la mejora en la gestión de los servicios sociales. Sólo
ganando en eficiencia podremos conseguir dar más cobertura a
un mayor número de personas. Coincide igualmente en su
intervención en el sentido de que debemos ser prudentes con las
expectativas que generamos en un ámbito tan sensible como el
social. El sistema tiene que ser sostenible y ajustarse a la
realidad presupuestaria. Sería irresponsable planificar los
objetivos de esta legislatura sin tener en cuenta la situación, ya
no exclusivamente referida a la crisis económica, sino a la falta
de liquidez de las administraciones y al hecho de que no
podemos seguir tirando del endeudamiento como se venía
haciendo hasta ahora.

Por eso me parece importante su intención de hacer una
revisión normativa para verificar que las leyes aprobadas
otorgan derechos que efectivamente se podrán hacer efectivos.
No como en otros casos, que se han creado leyes que no se han
dotado económicamente para garantizar estos derechos
subjetivos. Estamos en un punto de inflexión del estado de
bienestar, debemos buscar un modelo productivo eficiente y
sostenible, pensado para el bienestar de las personas. Todo ello
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redundará en un mejor cumplimiento de las expectativas que los
ciudadanos tienen depositadas en el papel que los servicios
sociales deben cumplir en una sociedad desarrollada y
democrática, como es la española, en estos inicios del milenio.
No nos tiene que pasar lo que ha pasado con la Ley de
dependencia, que no se está desarrollando ni aplicando bien. No
está siendo efectivo el derecho al acceso a los servicios y
cuidados a favor de las personas dependientes. 

Nos encontramos en un momento muy acertado para
analizar la situación real en cuanto a la implantación de la Ley
de dependencia y a la creación del sistema para la autonomía
personal y atención de la dependencia. Es el momento de
evaluar las estructuras y los procedimientos. Hace ya más de
cuatro años que se aprobó la Ley de dependencia, se suponía
que a partir de entonces todas las personas dependientes,
empezando por aquellas que padecen gran dependencia,
tendrían el derecho subjetivo a la atención y al cuidado que
demanda su situación. Pero a día de hoy, este derecho es más la
excepción que la regla, son muy pocas las personas que han
superado los trámites de solicitud, valoración del grado de
dependencia, determinación de un plan individual de atención
y hoy son titulares de una ayuda en virtud de la Ley de
dependencia.

El balance desde hace cuatro años que entró en vigor la ley
es desgraciadamente a día de hoy que más de 523.000 personas
continúan en lista de espera. En Baleares unos 4.216
dependientes aún no reciben las prestaciones o servicios a que
tienen derecho. Cada vez se presentan miles de solicitudes para
las prestaciones, el tiempo medio de espera entre solicitud para
ser valorados y la fecha de recepción se sitúa entre los 12 y 18
meses. Sólo para salvar una persona dependiente tiene que
esperar en muchos casos más de ocho meses y medio. 

El Gobierno del Estado no ha logrado reducir las
desigualdades entre comunidades autónomas, todo lo contrario,
porque tanto la valoración del grado de dependencia, como la
cartera de servicios o el propio copago son diferentes
dependiendo de dónde vivas. A esto hay que sumar que lo que
empezó siendo, como dice la propia ley, una prestación
excepcional, que es el cuidado del enfermo en el hogar, hoy
representan más de la mitad de las ayudas, 291.000 personas
están atendidas por cuidadores informales en el hogar. 

La atención a la dependencia está jugando con las
expectativas y situaciones a veces dramáticas de muchas
personas necesitadas. Es, por tanto, responsabilidad del Estado
garantizar el derecho a unos servicios sociales básicos para las
personas dependientes. Sin embargo, la financiación de la Ley
para la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia es inviable para la sostenibilidad a
medio y largo plazo por el sistema de dependencia. Además de
la financiación, no están satisfechos dependientes y mayores por
la lentitud y el burocratismo que rodea la gestión de las
prestaciones, porque llegan tarde y por la desigualdad de acceso
a los servicios, por los baremos desiguales que sirven o no para
el grado o nivel de dependencia, por los criterios divergentes o
por la falta de programas para menores de tres años
dependientes. Todo ello ha motivado que hoy las personas
dependientes y sus familias se sientan totalmente defraudadas.
Es necesario seguir mejorando, seguir pensando en todas
aquellas personas dependientes y sus familias que lo necesitan.

En cuanto a los menores y familia, me ha gustado oír en su
intervención, que intensificará los programas destinados a la
familia. Creo fundamental que como gobierno se trabaje en
devolver a la familia el papel que se merece, como bien social
que es y como motor de nuestra sociedad. Las familias son el
primer lugar en el que se experimenta y aprenden los valores y
la cohesión social. Las autoridades públicas por su parte juegan
un papel esencial en el apoyo a las familias en general y a los
padres y madres en particular, que se expresa a través de tres
elementos fundamentales en la política familiar: prestaciones
públicas y beneficios fiscales, medidas para conciliar la vida
familiar y laboral y prestación de servicios a la atención de la
infancia y otros servicios.

Debemos ser conscientes de que los muchos cambios y retos
a los que se enfrentan las familias actuales requieren que se de
al ejercicio de la parentela una mayor prominencia y un mejor
apoyo, considerando que dicho apoyo es esencial para la
infancia, los padres y madres y la sociedad en su conjunto. Las
autoridades públicas, junto con los sectores económicos y
sociales, y con la sociedad civil, pueden prestar su apoyo al
ejercicio de la parentela, ayudar a conseguir un futuro más
saludable y próspero para la sociedad, así como una mejora de
la calidad de vida familiar.

En el tema de menores, se hacen necesario más que nunca
los programas destinados a menores y familia, dado los datos de
delincuencia juvenil que se dan en nuestra comunidad. Según
datos del INE, Baleares registra la tercera tasa de delincuencia
juvenil más alta de España. Los menores de 18 años de las islas
cometieron durante el pasado año 1.090 infracciones penales,
con un aumento del 8%, según los datos del INE. Baleares
ocupa además el segundo puesto por lo que se refiere a menores
condenados. Creo que algo se está haciendo mal. Debemos
dedicar todos los esfuerzos necesarios para reconducir la
situación. Debemos apostar seriamente por medidas y acciones
de prevención. 

En temas de mujer creo que el Institut de la Dona tiene
seguir siendo el referente de las políticas de igualdad de este
govern, que se siga reforzando y apostando, como se ha hecho
siempre, por este organismo. Lo deseable sería que dejemos
trabajar a esta institución y deje de ser objeto de constantes
ataques por determinados sectores. Se hace imprescindible
seguir luchando con todos los medios posibles contra la lacra de
la violencia de género en nuestra comunidad. Es intolerable que
en los últimos años el número de mujeres víctimas de violencia
de género haya aumentado. Se debe seguir velando por las
políticas encaminadas a que la igualdad de sexo sea algo normal
en la vida cotidiana. Hay que mentalizar a la sociedad de que la
igualdad es responsabilidad de todos. Hay que incidir en los
modelos educativos, hay que trabajar en serias y efectivas
políticas transversales que afecten e impliquen a todos los
órganos de gobierno.
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Tranquilizarle por otra parte, Sr. Consellera, creo que los
problemas para efectuar pagos a asociaciones de discapacidad
se han repetido también en otros momentos de la legislatura
pasada, como tenemos aquí las continuas demandas de las
asociaciones de discapacitados con problemas de tesorería por
falta de pago por parte de la conselleria anterior, también se ve
que teníamos un poco las mismas prioridades en inversiones,
cuando se nos acusaba el otro día de que no pagamos a los
discapacitados y sin embargo sí invertimos en el Palacio de
Congresos; pues hace no mucho, en noviembre del 2010,
presumían de haber invertido más de 100 millones de euros en
el Palacio de Congresos, cuando en las mismas fechas la
Federación de Personas con Discapacidad, lamentaba el retraso
de los pagos de las administraciones públicas. 

Bueno, al final creo que la demagogia barata que utilizan
algunas personas después se ve reflejada un poco por la
realidad, creo que tiene usted una dura tarea por delante en la
que cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario y aunque
sea en solitario estamos con ustedes, tienen todo nuestro apoyo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Té la paraula la Sra. Consellera Carmen
Castro sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, crec
que la intervenció de la portaveu del Partit Socialista ens
reafirma en l’encertat que és haver unit les dues conselleries,
Sanitat i Afers Socials, perquè crec que en la seva intervenció
en gran part, sobretot al principi, ha tocat temes socials que
estan lligats a família, a menors i..., perdó, temes sanitaris i bé,
en aquest aspecte crec que això demostra que és un encert haver
unit les dues conselleries.

Em parla de programes d’educació a l’escola, sobre obesitat
infantil, idò sí, es faran aquests i altres programes d’educació.
Ja vàrem anunciar que es faria un pla pilot de salut escolar des
de l’ib-salut i es continuarà amb les mesures de formació en
prevenció i promoció de la salut des de la Direcció General de
Salut Pública, tot coordinat evidentment amb la Conselleria
d’Educació.

També em parla de la píndola de l’endemà, si es continuarà
dispensant, evidentment, el Sistema Nacional de Salut té
aquesta prestació i nosaltres la continuarem donant com es ve
donant fins ara. Em parla de les interrupcions de l’embaràs, idò,
tot això en principi no té per què haver de sofrir cap canvi, el
que passa és que sí incidirem en temes d’educació sexual perquè
en cap cas els joves que utilitzin la píndola de l’endemà o
tenguin accés, per desgràcia, a una interrupció de l’embaràs
pensin que en algun moment han de deixar d’utilitzar el
preservatiu, eh? És un tema que ens preocupa molt i en el qual
s’ha vist una incidència d’un ús molt menor des que la píndola
del dia després s’utilitza en llibertat per part de les dones joves.
És un tema que com a prevenció de malalties de transmissió
sexual, en concret la SIDA, és el millor, si no l’únic sistema que
tenim i no hem de deixar que els joves deixin d’utilitzar-lo per

utilitzar altres mitjans que s’han posat amb molta facilitat al seu
abast.

Em parla dels nins i nines amb necessitats especials, bé, tot
això continuarà igual, crec que això el meu company conseller
d’Educació ja ho ha contestat en moltes ocasions, al ple se li ha
preguntat. Hi ha el tema també dels tècnics d’intervenció
socioeducativa, que s’ha preguntat en diverses ocasions al ple,
vostès ho varen implantar en vuit instituts com a una
experiència pilot, no era un programa definitiu, crec que ja està
més que contestat això per part del conseller d’Educació.

Quant a la coordinació, de com coordinarem els serveis
socials, bé, idò tenim aquí el gerent del Consorci Sociosanitari
que també es farà càrrec de la fundació d’atenció a la
dependència, es volen coordinar precisament a través d’aquest
consorci totes les actuacions, perquè en aquest consorci hi
formen part els consells insulars, estudiam la manera de millorar
la coordinació i la gestió, juntament amb els consells a través
d’aquest consorci, però tot això encara està en estudi i ho
explicarem en el seu moment.

Em parla de si continuaran les ajudes a famílies,
organitzacions... tot això, són temes de pressupost que ja es
veurà quan es presenti el pressupost al corresponent debat de
presentació de pressupostos. 

Em sembla que ha estat vostè que ha dit que les entitats del
tercer sector deixaran de prestar serveis, bé, jo esper que no ho
facin perquè al 2010 quan se’ls devien molts de milions d’euros
no varen deixar de prestar cap servei. No crec que ara..., la
quantitat que es deu sigui molt diferent que la que es devia el
novembre del 2010 o una deuda muy grave que denunciaven les
entitats, que deien que “podrían cerrar próximamente 40
entidades sociales” quan reclamaven el pagament de 10 milions
d’euros, ara el que se’ls deu és el deute que vàrem trobar sense
cap calendari de pagament de 2010, són 5 milions i poc. No crec
que tanquin perquè pròximament se’ls presentarà un calendari
de pagaments i se’ls paga tot el deute que s’ha generat des de
juny puntualment.

M’ha parlat de les llistes d’espera i del personal que fa
valoracions, en fi, tot això continuarà, es faran les valoracions
corresponents a la Llei de dependència. En llista d’espera hem
trobat llista d’espera d’entre 500 i 600 persones. 

Em pregunta sobre la continuïtat de l’Institut Balear de la
Dona, també la portaveu socialista, bé l’Institut Balear de la
Dona ja hem dit que continuarà els programes que porta a terme
fins ara, continuarà malgrat que des de la seva creació, l’any
2000, va augmentar el seu pressupost significativament fins a
l’any 2008 en què va baixar un 7% i l’any 2010 en què va baixar
quasi un 15% i l’any 2011, evidentment, continuam amb les
previsions del 2010, a pesar d’això i d’aquestes davallades en
els últims anys, l’Institut Balear de la Dona continuarà fent
feina en la mesura que li ho permeti aquest pressupost que hem
trobat.
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La Oficina dels drets dels menors, ja li he dit que continuaria
donant protecció i defensant els drets dels infants i adolescents
i que intentaríem posar en marxa el telèfon del menor que ja es
va anunciar el 2010, intentarem poder-ho fer durant el pròxim
exercici.

Miri, Sra. Santiago, comprenc que vostè aquest discurs
electoral que va començar al ple de l’últim dia, que va continuar
ahir en una tertúlia de ràdio i ja ha agafat embranzida això, ja
comença, però bé, deixi’m fer feina i sobretot deixi fer feina a
la Sra. Ferrando, crec que ningú no pot discutir la seva
professionalitat i ningú no es deu pensar que una conselleria on
la Sra. Ferrando és la directora general de Serveis Socials
quedarà en segon pla aquest tema. No sé si ho diu pel fet que jo
sigui metge, però en cap cas no és aquesta la meva intenció i no
crec que la Sra. Ferrando deixi que els serveis socials quedin en
segon pla ni deixi que el vicepresident ens retalli el pressupost.
N’estic segura. Deixem-la fer feina i potser, quan hagi pogut
demostrar amb la seva feina el que hi ha, podrà criticar o no
amb raó.

Em parla del que li ha disgustat que diguem allò de revisar
la normativa. Vostès varen aprovar una llei de serveis socials a
la qual nosaltres ens vàrem abstenir, en la seva votació. Ens
vàrem abstenir, com va explicar molt bé el nostre company
Antoni Serra, que era el portaveu, perquè era una llei sense
cartera de serveis definida i sense dotació econòmica, idò a això
ens referim. Com es pot gestionar una llei de serveis socials
sense dotació econòmica i sense cartera de serveis definida?
Idò, aquesta és la feina que hem de fer i, quan parlo de no crear
expectatives, parlo precisament d’això. Varen aprovar una llei
que havia de donar habitatge, roba, que havia de donar de tot,
prestacions a tothom sense dotació econòmica, això no és crear
expectatives als ciutadans que pitjor ho passen i que a més ho
necessiten? I, la Llei de dependència no és un exemple de crear
expectatives que després no es compleixen, com ha explicat la
portaveu del Grup Parlamentari Popular?, una llei de
dependència que està infradotada i en la qual, a més, arriben
tard els pagaments, quan arriben, i són les comunitats
autònomes les que han de suportar aquest pes?

Una llei de dependència que ha creat unes expectatives que
sens dubte no s’han complert ni de llarg perquè, a més a més,
vostès es varen trobar amb la tessitura que si s’ampliava la
cobertura de la Llei de dependència s’havien de deixar de pagar
els retards que hi havia als pacients que ja ho tenien aprovat.
Vostè ho ha patit, això, i sap què és crear expectatives que no es
poden complir. 

No crec que haguem de tornar caure en aquests errors,
perquè vostè també va prometre concerts de places residencials
per a persones grans amb la privada i després, què va passar?,
que no les va poder complir, aquestes expectatives que havia
creat perquè no hi havia sous. Vostè ho va dir, vostè ho ha patit
i sap el que és... El que passa és que bé, estam en l’època en què
estam i s’ha de dir el que s’ha de dir.

Em pregunta sobre els pisos d’emancipació, li he de dir que
sí, que continuaran i tots els programes en la mesura de les
possibilitats..., però aquests pisos en concret continuaran.

Parla de vendre el pis de l’Institut Balear de la Dona, crec
que... bé, la Sra. Meseguer es devia referir al fet que, si ens
traslladem com es fa una planificació de trasllat de
dependències de la conselleria a l’edifici de Son Dureta que, per
cert, no volem vendre ni volem tampoc fer allà... no sé què es
pensen que volem fer a Son Dureta, si es traslladessin allà les
dependències de la conselleria, evidentment s’alliberarien
lloguers i s’alliberarien propietats que en aquest moment
s’ocupen i que estan disperses i seria una manera més
coordinada i més eficient i sobretot més econòmica de
funcionar.

Quant al concerts que reduiran... miri, s’intentarà no haver-
ne de reduir cap en aquests mesos que queden. En tot cas, vostè
s’ha quedat amb la xifra de 2 milions, però em parla també
600.000, de 2 milions a 600.000 euros hi ha una forquilla molt
ample. El que li he de dir és que... sí, sí, això és la seva bíblia,
però jo, el que li dic és el que farem i el que intentarem fer,
quedar-nos en la part més petita de la forquilla de la qual ens
parla. 

Sí, sí, el que vostè ha llegit. Sobretot tengui molt clar que
són mesures que s’han de prendre durant aquests mesos, com
vaig dir l’altre dia al ple, per poder assegurar una sèrie de
despeses i obligacions que té aquest govern, s’han de prendre
mesures, durant els mesos que queden que per sort cada vegada
són menys, fins que tenguem un pressupost amb el qual podrem
funcionar amb normalitat i un pressupost una mica més adequat
a les despeses que s’han de fer perquè, com li deia i tornant una
altra vegada al tema de les expectatives, no crearem
expectatives i no prometrem res que no es pugui pagar, sobretot
en temes socials que -li ho torn a repetir- mai en aquesta
conselleria no tendran una consideració de segon plat, no
quedaran en segon terme, sempre tendran la mateixa
importància que sanitat.

Moltes gràcies..., perdó, a la portaveu del Partit Popular li
vull agrair el seu suport i vull fer incidència a tot el que ha
assenyalat sobre la Llei de dependència, no ho repetiré perquè
ja quedarà en el Diari de Sessions, però aquest és un exemple
claríssim del que no s’ha de fer, no es poden prometre coses que
després no es compliran perquè és una llei que ha creat moltes
expectatives, va dir que crearia molts serveis que els ciutadans
no veuen com repercuteixen al seu servei, valgui la redundància.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passarem ara als torns de rèplica i
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sra. Conxa Obrador per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc i per fer un
poc de via, vull dir a la consellera que jo no he parlat de la bona
oportunitat d’ajuntar dues conselleries, incloure la de Benestar
dins Salut, perquè entenc perfectament al que es refereix la
diputada Santiago. Hi ha una simetria tan enorme en temes de
salut i benestar social que em fa témer que aquesta simetria vagi
en detriment de les prestacions socials i dels drets socials de les
persones de la nostra comunitat. Per tant, no anava per aquí.

El que jo deia i al que em referia és que des de la seva
conselleria s’ha de fer un esforç importantíssim per coordinar
les polítiques que afecten el benestar dels ciutadans i que són
competència d’altres conselleries. Ja sé que té una coordinació
interna molt bona, que optimitzen tots els recursos, però jo em
referia que vostè té el deure de defensar el benestar social i les
famílies quant a les altres conselleries... si en tenen
competències, parlo d’habitatge, parlo d’ocupació, parlo de
formació, parlo de temps lliure, parlo d’esports, en definitiva,
totes les conselleries que conformen el nostre govern tenen a
veure amb el benestar social, per tant, em referia a aquesta
coordinació.

Després li he de dir que jo sí que consider que en aquests
quatre anys hem augmentat els drets socials de les persones que
viuen a la nostra comunitat i em vull referir a la Llei de
dependència, tal i com ha fet la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, dient que els darrers quatre anys es varen aconseguir
23.000 noves valoracions a persones en situació de dependència,
ara es donen a 12.000 persones noves, s’han posat en marxa
1.405 noves places en residències i centres, s’han creat 749
noves places residencials per a persones majors dependents i
656 places noves per a persones amb discapacitats dependents.

Es varen concertar 379 places de centres de dia i residències
per a persones majors dependents amb els diferents ajuntaments
i s’han incrementat en un 27% el nombre de treballadors socials
als serveis municipals. Amb l’aplicació de la Llei de
dependència s’han creat 1.500 nous llocs de feina. És evident
que totes les lleis es poden millorar, però entenem que si
s’aplica així com està plantejada continuarem augmentant els
drets de les persones.

Per tant, la nostra posició és demanar que s’apliqui així com
està i que es millori el que s’hagi de millorar, però que no vagi
en detriment dels drets de les persones.

He mirat el programa electoral del Partit Popular i estava un
poc tranquilAla perquè hi ha, en la part de política social,
benestar social i família, un paràgraf que diu i reconeix que
“Precisamente en estos momentos de crisis en los que la
austeridad es obligatoria se impone como una exigencia de
justicia la mejora de los servicios sociales. Solamente ganando
en eficiencia podremos dar más cobertura a un mayor número
de personas” i enumera una sèrie de sectors, els quals tendran
el suport del Partit Popular en el cas de governar, com així ha
estat. Per tant, ens trobarem als pressuposts del 2012 i podrem
comprovar si realment mantenen la posició de millorar el
benestar i les polítiques socials a les persones de la nostra
comunitat o si realment han generat expectatives que no podien
complir al programa electoral.

Miri, l’anterior govern va tenir un 46% de caiguda dels
ingressos prevists i així i tot va poder retallar també 132 milions
sense mobilitzacions perquè ho va pactar amb tots els agents
socials. Per tant, si volem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, vaig acabant. Si volem benestar social apostin per cercar
més ingressos que no passin per sacrificar més la classe mitjana.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sra. Fina Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, la política no és un
tema personal, no és que vostè sigui metge o sigui d’una altra
professió. En la meva primera intervenció he reconegut la vàlua
de la Sra. Ferrando per estar al capdavant d’aquesta direcció
general, d’aquesta macro direcció general. No és un tema
personal, és un tema ideològic. És un tema ideològic, és un tema
d’idees. 

Efectivament, és un tema d’idees perquè estan en aquest
posicionament de possibilisme en relació amb els pressupostos,
ens donen el missatge que els serveis socials aniran a la baixa en
aquesta comunitat autònoma aquesta legislatura, almanco els
dos o tres primers anys i veurem. Ho veurem i si ens
equivocam, fantàstic, si és que no tendré cap problema a
reconèixer-ho, però aquest discurs és el que ens arriba de les
entitats quan es diu a les entitats “no podem créixer”.

Vostè en aquest moment té un pla de creació de noves places
concertades per a l’any 2011... perdoni del curs 2011-2012?
Perquè nosaltres ja el teníem. S’ha dit a les entitats que no
poden créixer. En crisi econòmica, vostès als plens en deien des
de l’any 2008 que estàvem en una crisi econòmica que no
volíem reconèixer, vàrem créixer cada any!, i vostès ja els ha dit
a les entitats, la conselleria ha dit a les entitats que aquest any
no creixeran perquè no es pot pagar, perquè ja vendrà just pagar.
Per tant, és a això a allò a què ens referim.

És clar, quan no hi ha una legislació que empari el ciutadà,
retornam a la beneficència i al paternalisme, a les voluntats
polítiques i a les possibilitats pressupostàries, per això, aquest
esforç que va fer el Govern anterior de la legislació.
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Vostè és metge com ha dit, vostè creu que 25 any que duim
d’una sanitat pública en aquest país encara no és necessari
millorar-la? I duim 25 anys d’una llei de salut pública, d’una llei
que defensa la salut per a tothom i encara la volem millorar. És
clar que la llei de dependència s’ha de millorar i d’aquí a vint a
anys esper reclamar políticament que es pugui seguir millorant,
però no qüestionem la Llei de dependència, no la qüestionem
com fan determinats parlamentaris, mirem les possibilitats de
millorar-la o amb educació. Des de l’any 82 o des de  l’any 83
que tenim una llei universal d’educació gratuïta, però encara
l’hem de continuar millorant l’educació. I en temes de serveis
socials hem de fer un esforç suplementari perquè els serveis
socials estan molt endarrerits a l’Estat espanyol, i a la nostra
comunitat autònoma encara més. Tots els indicadors que tenim
ens posen a la cua. Per tant, on s’ha de fer l’esforç és més en
serveis socials que tal vegada en altres sectors per intentar
posar-nos als seus nivells.

Jo no coincideix amb vostè que hagin fet una bona opció de
mesclar o d’ajuntar salut amb serveis socials, no coincidesc. Em
preocupa molt aquest tema sociosanitari. Vostè ha posat
exemples de salut i de dependència, però és que els serveis
socials són molts més: lluita contra la pobresa, temes de menors,
atenció primària..., és molt més i no té res a veure amb temes
sociosanitaris. La transversalitat és en totes les polítiques, no és
en serveis socials, és en dones, en joventut, en urbanisme... la
transversalitat ja no és un argument per justificar ajuntar dues
conselleries. 

L’argument de Madrid, l’argument que l’Estat ho fa,
afortunadament que ho fa, perquè només faltaria que tengués
dos ministeris d’una cosa que no té transferència. Jo crec que
sobren ministeris i, a més, posar-ne un de salut i un de serveis
socials seria sobredimensionar una estructura que ha de tendir
a desaparèixer. Però a la nostra comunitat autònoma les
principals polítiques de proximitat que fa un govern autonòmic
són: salut, educació i serveis socials. Per tant, són les més
necessàries en temes de crear una conselleria. 

Tampoc, perdoni, no coincidesc amb vostè en la valoració
que fa de la píndola del dia desprès. És cert que ha augmentat,
però la crisi econòmica ha influït. Vostè demana als joves, i surt
a moltes enquestes, els motius pels quals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...no usen preservatius -sí, gràcies, Sra. Presidenta- i et diuen
que és que no tenen doblers. No és que s’hagi posat la píndola
del dia després, és que la crisi econòmica fins i tot afecta les
dones ja adultes que diuen que no poden comprar les píndoles
mensuals perquè no tenen doblers, s’ha arribat a aquesta
situació. Després, moltes de les joves que queden embarassades
són dones nouvingudes o joves nouvingudes amb manca
d’informació i amb una cultura que als setze anys una pot ser
mare sense que passi res. Per tant, no és només la píndola del
dia després. 

Per fer via, ens pot explicar en aquesta part segona si s’han
plantejat el tema de les transferències als consells insulars del
tema de dona i el tema de les infraestructures, si tenen qualque
pla d’infraestructures, i després el servei d’ajuda a domicili,
vostè sap que a partir de 2011 el servei d’ajuda a domicili serà
més necessari i més present, s’ha fet qualque pla amb relació a
fer aquest esforç comú entre, sobretot, municipis, consells i la
Llei de dependència en temes de serveis d’ajuda a domicili?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Me parece curioso también
un poco la memoria tan corta que tenemos algunos a la hora de
exigir un poco a los demás gobiernos que cumplan lo que no
hecho. Nos habla de sacrificios de la clase media la
representante del PSOE, bueno, cuando pertenece a un partido
político que ha bajado el 5% del sueldo a los funcionarios sin
negociación colectiva ni nada, con nocturnidad y alevosía; que
ha congelado las pensiones que desde 1997 venían
revalorizándose anualmente y que en Baleares ha afectado a un
total de 165.000 pensionistas; que ha provocado el
encarecimiento de la cesta de la compra con subidas del IVA del
16 al 18, ha subido la luz, el gas a las familias; ha suprimido el
cheque bebé de 2.500 euros; se ha reducido la inversión pública
en 6.000 millones; han quitado las deducciones por compra de
la primera vivienda, una verdadera apuesta por los jóvenes, por
cierto, a los que también se les va a prorrogar indefinidamente
los contractos temporales hasta que la crisis acabe, como
establece la normativa; que ha recortado las inversiones y
ayudas al desarrollo en 600 millones, ... 

Hablamos de apostar por la Ley de dependencia, bueno, es
que para mí las apuestas se demuestran con hechos y no con
palabras, no basta con legislar y crear derechos, los derechos se
tienen después que financiar y los presupuestos en este concepto
se han ido reduciendo cada año. En el 2009 se dotó a la
dependencia con 2.000 millones de euros. En el 2010 las
partidas ya se redujeron a 1.581 millones, o sea, una reducción
de 400 millones de euros. Pero es que en el año 2011 el
presupuesto para esta partida es de 1.498 millones para la
atención a las persones dependientes. O sea, a medida que las
solicitudes van aumentando el presupuesto para la dependencia
va disminuyendo. Si eso es garantizar la Ley de dependencia
pues creo que se lo tendremos que explicar a las personas a las
que después les tendremos que decir, sí, la solicitud se la hemos
admitido, pero no hay dinero para financiarla.

También podemos hablar del presupuesto de aquí. Bajada
del 45% en cooperación al desarrollo, bajada del 35% del
presupuesto del Institut de la Dona; se quitaron las
subvenciones para las entidades que trabajan en el ámbito de la
prostitución, reducción de 1.700.000 euros del presupuesto
destinado a prestaciones relacionadas directamente al ámbito de
la familia y a las instituciones sin ánimo de lucro, recorte de
2.300.000 en la Dirección General de Menores, reducción de
financiación a los consells insulares en un 1.200.000 para la
dependencia y protección social, eso sí, para estudios y trabajos
había un presupuesto de 760.000 euros que habrá que ver a qué



80 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 6 / 13 d'octubre del 2011 

 

se han destinado, ¿no?; recortes en bonos infancia y en la tarjeta
nadó, la deuda con las entidades de discapacitados cuando llegó
este gobierno era de 5.713.000 euros, ahí se demuestra un poco
la verdadera apuesta y a quién estamos financiando; la deuda de
2 millones de euros a la Seguridad Social en el Consorcio de
Can Blai, vamos, en los tres últimos años el Govern sólo ha
aportado 177.000 euros de las anualidades extraordinarias
acordadas que debían ser de 1,5 millones cada año para cubrir
el cien por cien del coste de las plazas de Can Blai; se liquidó la
fundación de la ayuda a la reinserción a la que se había
concedido la medalla al mérito social penitenciario, se liquidó
la fundación balear contra la violencia de género creada en el
2004 cuando ya otras comunidades autónomas habían copiado
esta iniciativa. Eso sí, supongo que sería más importante crear
la de la memoria histórica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Pues creo que después pedir que hagamos más
infraestructuras cuando se ha hecho un sobredimensionamiento
de los centros de día, cuando se reconoce que ya hay más oferta
que demanda, creo que vamos a tener que tener o usted como
consellera va a tener que tener mucha paciencia a la hora de
tener que escuchar determinados discursos un poco
demagógicos, pero, como antes le dije, le animo a seguir
mirando hacia adelante, ayudar de verdad a las personas que lo
necesitan, que es su función y a obviar comentarios que nada
tienen que ver con un poco el apoyo a las iniciativas de este
gobierno. Muchas gracias.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sra. Presidenta, una pregunta, el fet que m’hagi mencionat
a la seva intervenció em dóna dret a una rèplica per alAlusions?

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquí hi ha la lletrada, que ens ho digui, per a mi no hi ha
hagut alAlusions. Ella s’ha referit sempre a la gestió de l’anterior
govern.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No, no, ella m’ha anomenat, perdoni, m’ha anomenat, ha dit
el meu nom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a mi li repetesc que no hi ha hagut alAlusions, no hi ha
hagut alAlusions. Una altra cosa és el que a vostès els agradaria
sentir. És així, Sr. Thomàs, és així. Jo els agrairia un poc de
respecte cap als altres grups parlamentaris, sincerament, que
acabin de rallar que du...quan acaben els torns.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bé, a mi m’agradaria saber si...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no hi ha hagut alAlusions. 

Té la paraula la Sra. Consellera Carmen Castro.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé, jo
no he dit que a vostè li agradi que s’hagin ajuntat les dues
conselleries. Jo el que he dit és que com vostè s’ha passat mitja
intervenció parlant de salut doncs qualque sentit tendrà avui que
parlem de serveis socials, doncs alguna relació tindrà. Per això
s’han ajuntat, per això i perquè nosaltres els retalls els feim amb
això, de dues conselleries n’hem fet una, de quatre direccions
generals n’hem fet una, de dues gerències n’hem fet una,
alliberarem tots els lloguers i els edificis que puguem per
rendibilitzar-ho, i aquestes són les nostres retallades, no minvar
els pressuposts de l’Institut Balear de la Dona o el pressupost de
la conselleria, com es va fer l’any 2010, que es va baixar quasi
un 3%. Perquè, a veure, vostè diu que va haver-hi 12.000
persones noves que es van beneficiar de les ajudes de
dependència; sí, però com li he dit abans, per augmentar la
cobertura de la Llei de dependència, quants endarreriments
s’han deixat de pagar? El febrer de 2010 es va prendre la decisió
per augmentar la cobertura de deixar de pagar els
endarreriments. Supòs que degué ser una decisió molt dolorosa,
segurament, i molt dura, igual que les que hem de prendre
nosaltres. No sé quina diferència hi ha entre unes mesures i unes
altres perquè totes el que volen és millorar l’eficiència dels
serveis que es presten. Ja he dit, i ho torn a repetir i ho repetiré
les vegades que faci falta, que el nostre compromís és mantenir
les prestacions i els serveis socials bàsics i això, encara que els
sàpiga greu, serà així. 

Vostè ho ha dit, Sra. Santiago, se’ls ha dit a les entitats
socials que aquest any s’hauran de baixar algunes partides i això
és el que deim i el que repetim i el que feim, però a partir de
l’any que ve tot tornarà a la normalitat. I no tornem a començar
que això és un discurs ideològic i que és un tema d’idees, no és
cap tema d’idees, no parlin de beneficències, són vostès que
parlen d’això, són vostès que parlen d’això. 

Miri, jo no ho volia dir, però al final ho diré, vostès ens
acusen de parlar de minusvàlids i de volver a las épocas de no
sé qué, doncs, miri, a l’acord per a l’estabilitat política i el futur
sostenible de les Illes Balears, firmat pel PSIB-PSOE, PSM-
Verds de Menorca, Bloc per Mallorca i Unió Mallorquina, a
l’anterior legislatura parla, no està numerat, però bé, a la pàgina
vuit, compliment estricte de la normativa d’inserció laboral dins
l’administració dels minusvàlids psíquics i físics. Què passa que
fins i tot això quan ho fan vostès està bé? És una paraula molt
mal emprada sigui per qui sigui. Aquí sembla que tot el que ve
de les seves polítiques és bo i està demostrat que no, quan s’ha
de retallar s’ha de retallar governi qui governi i es retalla en allò
que menys afecta els ciutadans i es retalla en el que li he dit,
càrrecs, despeses de representació i sempre, tant en sanitat com
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en serveis socials, sense afectar les prestacions que es donen als
ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar al segon punt de
l’ordre del dia volem agrair la presència de la Sra. Consellera de
Salut, Família i Benestar Social i dels seus acompanyants.

Moltes gràcies.

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1912/11, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest
nou govern.

Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Amb relació al segon punt, donam la nostra petició per
satisfeta atès que ha comparegut ja la consellera per explicar les
polítiques generals durant aquesta legislatura en temes de
serveis socials i família.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 

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

Moltes gràcies.
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