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LA SRA. PRESIDENTA:

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

L’ordre del dia d’avui consisteix en les preguntes RGE núm.
1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837 i
1838/11. Assisteix la Sra. Carmen Castro Gandasegui,
consellera de Salut, Família i Benestar Social, acompanyada de
la Sra. Margalida Ferrando Barceló, directora general de
Família, Benestar Social i Atenció a persones en situació
especial. 

A instàncies de la Sra. Santiago es faran quatre grups de
preguntes a efectes de debat en comissió. 

2) Pregunta RGE núm. 1829/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
drets dels menors.

4) Pregunta RGE núm. 1832/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
justícia juvenil.

El primer grup està format per les preguntes RGE núm. 1829
i 1832/11. Per formular les preguntes relatives als drets dels
menors, o sigui, la RGE núm. 1829/11 i la 1832/11, relativa a
justícia juvenil, té la paraula la Sra. Fina Santiago per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots, i vull donar
les gràcies novament a la consellera i a la directora per la seva
presència en el Parlament.

Són dues preguntes que podem agrupar perquè efectivament
tant el tema de la justícia juvenil com temes de drets dels
menors tenen molt a veure amb temes de joventut. En tot cas
l’Estatut Autonomia estableix molt clarament que les
competències del Govern són temes de joventut i família, i que
les competències de menors són tema dels consells insulars, i
que el tema del justícia juvenil és tema de competència del
Govern.

En relació amb aquestes dues preguntes, dos aclariments,
sobretot des de la seva compareixença de dia 13 d’octubre.
Vostè va dir a la seva compareixença que mantendria l’Oficina
dels drets dels menors, que continuarà amb l’Oficina dels drets
del menor. Per tant ens agradaria saber quina persona exercirà
de defensor dels drets del menor, perquè a la pàgina de la
conselleria no figura cap persona en concret; a veure qui
exercirà com a defensor dels drets del menor. Si es continuarà
amb l’Observatori, que és un tema que ens preocupava molt
perquè el tema del l’Observatori i de la xarxa segura d’internet
ens pareix important, perquè cada vegada més hi ha la
preocupació de la mala utilització que fan els menors en les
dues vessants,  d’adults cap a menors i de menors cap a adults.

I en temes de justícia juvenil vostè va comentar que
continuaria amb Es Pinaret i Es Fusteret; que també mantendria
els dos centres que vàrem crear la passada legislatura d’Es
Mussol i centres d’inserció. Però vostè també va ser conscient
i va ser franca en aquest sentit, que pensava que la situació
econòmica i altres problemes augmentarien la presència o els
temes de justícia juvenil. Per tant, quines són les previsions de
nous programes, de nous centres?, donat que efectivament el
que s’està fent en aquest moment, sobretot a ajuntaments i a
consell insular, és reduir programes preventius, i això, com ja
diuen els professionals dels serveis socials, una de les
conseqüències sens dubte serà un augment de conflictivitat a
causa de la desatenció de problemàtiques com la salut mental,
drogodependència, augment de la despesa en l’àmbit
penitenciari a causa de la desaparició de la tasca preventiva cap
a joves i adults en risc social, i sobretot cap als joves.

Per tant vostè ja coneix aquesta situació, la va esmentar a la
seva compareixença, i per tant, a part de mantenir el que ja
existeix, quin tipus de programes nous es posaran en marxa?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula l’Hble. Consellera Sra.
Carmen Castro per un temps de deu minuts.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, les
contestacions avui seran en la mateixa línia que la
compareixença, amb molta prudència, amb molta prudència i
parlant molt clar i essent molt franca, perquè vostè sap que la
situació -ho sap tothom- no és la situació ideal en la qual
podríem fer tots els objectius i totes les prioritats que tots tenim,
i hem de ser molt cauts i, com li vaig dir, revisar molt bé tots els
plans i totes les prioritats que tenim.

Quant al tema de les mesures de justícia juvenil, nosaltres el
que volem és poder ampliar en la mesura que sigui possible,
volem ampliar els programes i els serveis per poder donar
compliment a les mesures interposades judicialment, i tot això
sobre la base de valorar l’interès del menor sempre, però, com
li dic, en aquest moment no podem parlar de nous programes,
de noves actuacions, perquè hem de ser molt cauts i molt
prudents, i com li vaig dir no volem crear expectatives que
llavors no puguem complir.

Com vostè diu, i vostè ho sap perfectament, el nombre de
menors ja s’ha incrementat, no és que s’hagi d’incrementar en
un futur, ja s’ha incrementat i es va incrementar durant
l’anterior legislatura, i, bé, l’objectiu i la prioritat, sí, són
incrementar serveis i els programes per poder complir amb
aquestes mesures a les quals estam obligats legalment, i aquesta,
en la mesura d’allò possible, serà una de les nostres prioritats,
i a mesures que anem avançant ja anirem presentant quines són
aquestes ampliacions que s’han de fer.

Quant a la promoció dels drets dels menors, la defensa dels
drets de les persones menors en els temes que determinen la Llei
Orgànica de 1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, i la Llei de 2006, de 13 de novembre, són les que ens
marquen realment les nostres actuacions en aquest tema. Quant
a les prioritats, ja li vaig dir que nosaltres en el que volem
incidir sobretot és en els aspectes relatius a la violència i a
l’abús dels menors; també s’intentarà, com li vaig dir, posar en
marxa el telèfon de la infància, que ja es va anunciar el 2010. 

I quant a les xarxes i al mal ús de les xarxes socials, és un
tema en el qual volem incidir. Evidentment el tema és per a una
major exposició dels joves i dels menors per un mal ús, com
deia, i en això hem de treballar molt coordinadament amb
Educació, estem ja començant a treballar amb ells per combatre
tots aquests abusos, el ciberassetjament i totes aquestes noves
patologies, diríem, entre cometes.

I quant a la defensa dels drets dels menors, de moment
encara no hi ha cap persona específicament per a aquest tema.
Està assumint les competències la directora general, però en
principi no s’ha nomenat ningú i es nomenarà en un futur. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Conseller. Per al torn de rèplica té la paraula
l’Hble. diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Jo entenc que les situacions actuals
efectivament són situacions de molta dificultat, de molta
dificultat econòmica però sobretot de molta dificultat social, en
què totes les anàlisis que es facin, independentment de qui les
facin, les facin polítics, les facin tècnics, s’encarreguin a gent
d’altres països o s’encarreguin a professionals propis, indiquen
que tots els indicadors de temes socials estan pujant. Per tant
són prioritàries per a qualsevol govern les polítiques socials.

Clar, vostè ens deia a la compareixença que treballarien des
de la planificació. Tot el que vostè m’està dient ara no és des de
la planificació, vostè m’està dient que ja veuran què faran. Això
no és planificar, això és la política que ha fet sempre el Partit
Popular, que quan hi ha un problema anam a resoldre’l, però la
planificació suposa alguna cosa més que resoldre problemes;
suposa avançar-se, suposa treballar per anar cap endavant,
suposa treballar en una línia determinada. 

Vostès tenen un pla estratègic de serveis socials, que és una
altra pregunta, que supòs que em contestarà si el vol mantenir
o no. Si es manté efectivament aquí hi ha una línia a fer, o, si no
es vol mantenir, haurà de modificar el pla estratègic o haurà de
modificar la llei, perquè la Llei de serveis socials estableix que
hi ha d’haver un pla estratègic, que és el que planifica l’actuació
de serveis socials. Per tant em sorprèn que per una banda digui
que hem de ser molt prudents, no crear expectatives, i per una
altra banda em digui que planifica, però a cada pregunta que li
feim no és capaç de dir a dos mesos què farà; jo no li deman a
quatre anys, li deman a dos mesos. Vull dir, pressupostos del
2012, el seu departament què defensa davant Economia?, no
defensa res per créixer en temes de menors i juvenils? Què
defensa?, la creació d’un servei més, el manteniment del que
tenim...? Què defensa?

I després, en relació amb el que ha comentat del telèfon, és
un tema que va ser molt complicat de resoldre. Jo esper que
vostès el puguin resoldre el més aviat possible. Supòs que
mantendran allò de l’112 o si és un altre tipus de servei que...,
un servei privat sempre ens havia ofert la seva possibilitat, però
nosaltres vàrem pensar que des del d’urgència es podia fer, i era
per saber si ja vostès han pres qualque decisió en aquest sentit.

I li de dir que ens preocupa molt, des de la nostra coalició,
el fet que la Sra. Ferrando sigui de moment la defensora dels
drets dels menors, perquè això incompleix el Decret del 30 de
gener pel qual es crea l’Oficina de Defensa dels drets dels
menors, que estableix d’una forma molt clara que el defensor
del menor no pot estar afiliat a cap partit polític, i la Sra.
Ferrando està afiliada a un partit polític. Per tant tenim un
defensor del menor, un dia com avui, 20-N, que és el dia de la
infància, una persona que exerceix com a defensora del menor
que està en una situació... Vull dir el 20-N, quan hi arribem,
confiem que quan arribem al 20-N no hi sigui. En tot cas allò de
la data és una anècdota, allò important és allò altre, que tenim
una persona en funcions de defensora dels drets del menor que
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és irregular, que en dos o tres dies això s’hauria de canviar
perquè si no la nostra coalició prendrà les mesures que consideri
oportunes, polítiques i d’altre caràcter. Perquè pensam que a
més és molt important que estigui separada la figura del
defensor del menor de la persona que exerceix tots els temes, en
aquest cas, de família i de joventut, que té competències el
Govern, sobretot en temes de mesures juvenils, perquè entre
altres coses el que ha de fer el defensor de drets del menor és
supervisar la feina que fa la directora de Menors i Família, i
difícilment una supervisada es pot supervisar ella mateixa; vull
dir que la gestiona no pot ser supervisada a la vegada. Per tant
no només estam en una forma irregular amb la legislació vigent,
sinó a més d’una forma jo diria anacrònica.

Per tant ens agradaria saber quan confien vostès poder
nomenar el defensor dels drets del menor, i en tot cas els
advertim que el nostre termini és breu, perquè si no prendríem
les mesures que considerem oportunes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per al torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Consellera Sra. Carmen Castro per un temps de
cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo comprenc que li vulgui treure
tota la punta que pugui, però ja li he dit que és una atribució de
funcions temporal i, bé, evidentment jo suposo que ningú no
dubtarà de la professionalitat i de la feina que pot fer
temporalment la Sra. Ferrando, perquè si vostè prefereix que no
hi hagi ningú temporalment, de moment ho està fent la directora
general i jo crec que pot fer una bona feina, de moment, mentre
se li han atribuït aquestes funcions. 

I li torn repetir que les nostres prioritats són continuar i
augmentar en la mesura d’allò possible els serveis i els
programes per poder complir amb les mesures de justícia
juvenil. Igualment en el tema de menors, amb la defensa dels
drets dels menors, complir la Llei de protecció jurídica del
menor i amb la Llei integral d’atenció i dels drets de la infància
i l’adolescència de les Illes Balears, i li torno a repetir que ara
mateix no..., vostè ho ha dit, estem preparant els pressupostos
del 2012; quan sigui el debat dels pressupostos presentarem les
accions per al 2012. En aquests moments estem analitzant,
estem estudiant, i jo ja li vaig explicar les meves prioritats a la
compareixença i les hi he tornades a repetir avui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

3) Pregunta RGE núm. 1830/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
atenció dels serveis socials.

10) Pregunta RGE núm. 1838/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pla estratègic de serveis socials.

Per formular les preguntes RGE núm. 1830/11, relativa a
atenció dels serveis socials, i RGE núm. 1838/11, relativa al Pla
estratègic de serveis socials, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara utilitzaré la tècnica que
utilitzava el Sr. Antoni Serra, que era enllaçar unes preguntes
amb les altres, encara que no tenguessin a veure amb les que
s’han de formular ara.

Miri, Sra. Consellera, en quatre mesos no es parla de
temporalitat, ja; són quatre mesos en què vostès han de prendre
una decisió sobre si volen o no volen defensor del menor, i si on
en volen deroguin el decret. Es fan decrets a un estat de dret
perquè no és interpretable que jo digui o que vostè digui si la
Sra. Ferrando és bona o no és bona defensora dels drets del
menor a més de ser directora general d’altres coses. Es fan
decrets precisament perquè són acords que compartim o que per
majoria es comparteixen. Això és un estat de dret i vostè
incompleix l’estat de dret sense nomenar aquesta persona. No
em digui si m’estim més que no hi hagi ningú, són vostès els
que han decidit tenir un govern tan disminuït que no compleix,
que no pot complir amb les funcions que estan decretades per
aquest Parlament o per governs anteriors, i que els governs des
de l’any 2007 han mantengut.

En relació amb la pregunta d’atenció dels serveis socials i de
pla estratègic, bàsicament la nostra pregunta seria si pensa
mantenir el Pla estratègic de serveis socials que es va aprovar en
Consell de Govern, que es va dur també a la comissió
parlamentària de 15 de març de 2011 i que va ser aprovat; que
està amb l’informe favorable del Consell de Serveis Socials,
amb l’informe favorable del Consell de la conferència sectorial,
amb l’informe favorable del Comitè d’Avaluació, que és un
informe que és un comitè de professionals independents on no
hi ha presència de cap administració. Per tant si, aquest pla
estratègic, vostès pensen desenvolupar-lo fins al 2014 o si el
pensen substituir per un altre.

I després si especialment em pot contestar, que al tema de
serveis socials li afectarà de manera considerable, si pensen
mantenir el Decret, o el pensen substituir o derogar, el Decret de
cartera de serveis socials. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Contestarà l’Hble. Consellera Sra.
Carmen Castro per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Això què eren?, les preguntes 1830
i 1838?, 30 i 38? Ah!, perquè la 30 no...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

(...) i Pla estratègic de serveis socials.

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

D’acord, d’acord. La pregunta era quin ha estat el criteri del
Govern per aglutinar en una sola direcció general tota l’atenció
a serveis socials.

D’acord. Jo li vull corregir la pregunta, perquè no s’han
aglutinat tots els serveis socials. Vull recordar que cooperació
i immigració no estan en aquesta direcció general, estan a la
Conselleria de Presidència. També la seva conselleria tenia
joventut, que tampoc no està en aquesta direcció general ni en
aquesta conselleria. El que s’ha aglutinat bàsicament són
menors i dependència, perquè són dos temes que a més
comptaven amb dues fundacions que gestionaven aquestes
matèries, i precisament per això es va pensar que podrien
coordinar bé a través d’una sola direcció general. A més la
majoria de les competències, una gran part de les competències
en serveis socials estan transferides als consells i als
ajuntaments, i tampoc no es tractava de fer, com deia vostè la
setmana passada, una conselleria -vostè parlava del ministeri-
una conselleria o una direcció general sense suficient contingut.

A part d’això ens preguntava sobre el pla estratègic. Jo ja li
vaig comentar a la compareixença que s’està realitzant
actualment una revisió de tota la normativa i això inclou el pla
estratègic que, com vostè sap, el Partit Popular tampoc no va
votar a favor, com no hi va votar la Llei de serveis socials pel
mateix motiu: perquè hi havia una manca de concreció i
sobretot en el tema del finançament. El pla estratègic recull una
sèrie d’accions, una sèrie d’infraestructures que, bé, on és el
finançament de totes aquestes infraestructures?, i el que estam
fent és una revisió i una anàlisi en profunditat d’aquest pla per
marcar realment quin..., evidentment per a nosaltres el pla és
una feina molt important, és una feina de planificació que es va
fer i que ens serveix sense cap dubte, però realment volem
revisar què es vol fer. Jo l’únic que li puc dir en aquests
moments és que em compromet amb vostè, podem mantenir una
reunió amb vostè quan tinguem les conclusions d’aquesta
anàlisi que s’està fent per compartir-la i discutir-la amb vostè i
poder arribar a acords i conjuntament estudiar les conclusions
a què haguem arribat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Fina Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Vostè diu que no ha agrupat Cooperació,
Immigració i Joventut, cooperació i joventut no són temes
exclusius de serveis socials, de fet els seus companys varen dir
que era un tema molt transversal, efectivament. Jo no
compartesc que immigració no estigui a serveis socials. Crec
que la competència que té la comunitat autònoma sobre
immigració és en temes d’integració social. Per tant, crec que el
millor lloc on podria estar és a la Conselleria d’Afers Socials o
a la Conselleria de Benestar Social i no conjuntament a la
Direcció de Cooperació perquè això és lligar encara l’immigrant
a temes de països de fora, quan per a nosaltres un immigrant
sempre ha estat un ciutadà des del moment que era a la nostra
comunitat autònoma.

No compartesc amb vostès el tema que menors i
dependència es puguin gestionar des de serveis socials. Són
objectes absolutament diferents de tractament el tema de menors
i el tema de dependència. L’argument que els serveis socials
s’han transferit als consells insulars és cert, però vostè sap com
jo que els consells insulars no volen el tema de dependència fins
l’any 2015, no ho volia l’anterior consell i els actuals, ho ha dit
la presidenta Sra. Salom, no volen més transferències, per tant,
no és una excusa dir que com que hi ha les transferències...

I el tema de menors, ja em dirà vostè què té a veure el
sistema juvenil de mesures judicials amb l’atenció a una persona
amb un problema d’Alzheimer. No podem confondre
l’instrument de gestió, que és una fundació, amb l’objecte del
tractament d’aquest instrument administratiu que és la fundació.
És que no té res a veure. Vostès això ho han fet per aquesta
obsessió que tenen, i perdoni la paraula, aquesta obsessió de
reduir l’administració a la màxima expressió. I això conduirà,
sens dubte, a una reducció de tot allò que són les polítiques en
temes de serveis socials. Li puc garantir que m’agradaria
equivocar-me, però no serà així, perquè en temes de serveis
socials hem de desenvolupar moltes coses, a no ser que vostès
redueixin tot el que està aprovat fins ara. I reduiran en contra de
criteris no només de tècnics i professionals, sinó del colAlectiu
d’entitats, perquè tant el pla estratègic com cada decret que
nosaltres vàrem elaborar, va ser amb l’aprovació, el vist i plau
i la convicció per part de pràcticament totes les entitats socials
que fan feina en el tema de serveis socials. Això vostè ho sap i
ho sap el Partit Popular perquè a través dels seus representants
els teníem informats i, de fet, a qualque reunió hi participaven.

Ens preocupa molt aquesta insistència en la revisió
normativa, perquè serà una revisió normativa a la baixa. Jo li
deman..., no perquè ho faci, li deman si en salut també ho faria.
En salut, i ja li ho vaig dir a l’altra compareixença, no s’atrevirà
a fer una normativa a la baixa, perquè la salut està tan
implementada a la població que fer-la a la baixa serà un suïcidi
polític. Una altra cosa és com ho gestionem. Però en canvi en
serveis socials ens atrevim a dir-ho, que un govern vulgui ser
menys que l’anterior; vostès amb una mica de voluntat política
i una mica d’interès podrien fer més del que vàrem fer nosaltres,
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però no manco. I em preocupa molt aquesta revisió de
normativa.

Li agraesc la convidada que ens fa a colAlaborar o a valorar
en el darrer moment o conèixer abans de la seva publicació el
Pla estratègic perquè, efectivament, es va fer una feina jo crec
que ben feta, amb la colAlaboració de molta gent, no només de
l’equip de la conselleria, i tenim una experiència que crec que
se pot aprofitar. Insistim que aquest pla estratègic crec que tenia
un component realista, era un pla estratègic que parlava d’una
cosa progressiva, del 2012, del 2013, perquè érem molt
conscients de la situació i vàrem començar el 2011, estam
parlant del juliol del 2011, no de gener, per un tema com és la
teleassistència, que possiblement és la prestació econòmica més
barata en temes de serveis socials. Vull dir que n’érem molt
conscients. El que no volíem tampoc era renunciar a créixer. La
convid a vostè que no renunciï a créixer, aquest grup
parlamentari li donarà tot el suport perquè davant el conseller
d’Economia o davant del president de la comunitat autònoma,
ens tendrà al seu costat per, com a mínim, mantenir el que ja
tenim en aquests moments aprovats en temes de serveis socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Consellera Sra. Carmen Castro per un temps de cinc
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, començaré pel tema de la
direcció general. Menors i dependència evidentment són temes
molt diferents, no s’han de mesclar i precisament per això es
gestionen i es continuaran gestionant amb dues fundacions
diferents. Una altra cosa és que aquestes dues fundacions
depenguin d’una mateixa direcció general. Però bé, l’estructura
de les fundacions evidentment està ben diferenciada i això ho
tenim molt clar.

Quant a si a Salut ens atreviríem a revisar... Bé, està parlant
d’una llei que té una antiguitat que no tenen les prestacions
socials i precisament per això, i ho vaig dir a la compareixença,
són prestacions molt joves. La Llei de serveis socials està
aprovada el 2011 o el 2010 i precisament nosaltres ens hi vàrem
abstenir perquè no estàvem d’acord amb una llei que pot crear
unes expectatives que s’han aprovat sense una cartera de serveis
i sense un finançament, igual que el pla estratègic. Per això
pensam que necessiten una revisió. El que jo no sé és qui ha dit
que la revisió ha de ser a la baixa perquè nosaltres ... -ah!, vostè,
val, val-, perquè nosaltres no hem dit que la revisió hagi de ser
a la baixa, ni molt manco ni pensem retallar en cap moment el
tema de les prestacions socials. Jo crec que ho he dit moltes
vegades.

Diu que estam obsessionats per l’austeritat. Idò miri, el
novembre del 2009, la consellera Josefina Santiago diu que
“Afers Socials elimina tres altos cargos y dos consorcios
sociosanitarios. Los recortes responden a la política de
austeridad de la conselleria y se suman a la desaparición de
dos fundaciones”. Això és el gener del 2011, el Govern central
també progressista, diu “los presupuestos restan 2.000 millones
a los programas sociales”. Vull dir que tots coneixem la
situació, tots som conscients de com desgraciadament s’han de
gestionar tots els serveis, no només aquests, i dins d’aquesta
austeritat, dins d’aquesta situació tan difícil, dins d’aquesta
insuficiència pressupostària, nosaltres el que volem és revisar,
com li he dit, la normativa, revisar el pla estratègic per no haver
de retallar cap servei, per seguir donant totes les prestacions i,
com vostè ha dit, la mantindrem informada i intentarem arribar
a un acord, que jo crec que no serà difícil, perquè de vegades es
diuen coses perquè s’han de dir, però li repetesc que mai, ni la
directora general ni jo mateixa no hem dit que la revisió que
estam fent hagi de ser a la baixa en el cas de les prestacions
socials. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

1) Pregunta RGE núm. 1828/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
inversions en serveis socials.

5) Pregunta RGE núm. 1833/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
suport a la dependència.

8) Pregunta RGE núm. 1836/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
atenció a les persones amb discapacitat.

Per formular les preguntes RGE núm. 1828/11, relativa a
inversions en serveis socials, RGE núm. 1833/11, relativa a
suport a la dependència i RGE núm. 1836/11, relativa a atenció
a les persones amb discapacitat, té la paraula la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Disculpi, RGE núm. 1833, 1836 i 1828?

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 1828, 1833 i 1836.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Vostè ha posat exemples d’austeritat que no només
són propis d’aquest Govern, sinó que el govern anterior ja
reduïa. Nosaltres vàrem reduir una fundació de lluita contra el
maltractament cap a les dones quan ja teníem un institut, era una
duplicitat. Vàrem reduir una fundació que va crear el Sr.
Rodríguez, amb una competència que era de l’Estat i després de
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negociar durant un any i mig amb l’Estat per veure si ens
donava doblers per finançar aquesta fundació, ens va dir que no
i com que no era competència del Govern de les Illes Balears i
les necessitats no les podríem cobrir, la vàrem reduir. Una altra
direcció que vàrem llevar va ser una que tenia per encàrrec ser
delegat de govern de cooperació a països amb vies de
desenvolupament, que no tenia cap funció, també la vàrem
llevar. El que no vàrem reduir varen ser direccions generals que
feien feina cada dia més de 12 hores per poder complir els
objectius polítics. Per tant, austeritat, d’acord, però amb criteris
racionals. Nosaltres insistim que consideram que dependència
i menors no té res a veure i necessiten estructures diferents.

Sobre el tema de dependència, respecte de les tres preguntes
que hem de tractar ara, a la seva compareixença va dir que sobre
els temes de dependència pensaven fer una nova reordenació,
una nova reorganització de procediment, de recursos i de
prestacions, pot aclarir quina reordenació i quina reorganització
farà? També va dir que repensaven el perfil d’usuaris de Son
Güells, de Joan Crespí, de Son Tugores, quin pensament tenen
en relació amb aquestes residències? I després les inversions, tot
i que ens ha caracteritzat de persones utòpiques i optimistes, de
la qual cosa me n’alegr de ser així, o que se’m vegi així, no dic
que ho sigui, que se’m vegi així, fins i tot, nosaltres en el pla
estratègic no vàrem posar quin havia de ser el desenvolupament
del 2012 al 2014, perquè érem conscients de la crisi econòmica
que teníem, però ara sí que el Govern ha canviat i des de l’11 al
14 vostès hauran de dir quines són les infraestructures que han
de créixer durant aquesta legislatura perquè tant en temes de
dependència com persones amb discapacitat, el creixement és
necessari. Vostès tenen tota una avaluació de les mancances que
hi ha a cada una de les illes, quines són les necessitats i quins
són els perfils i ens agradaria saber quines són les decisions que
vostès han pres per a quest tema.

El tema dels pressuposts, dia 30, si no canvia el Partit
Popular s’han de lliurar, deuen estar molt tancats perquè vostè
ens pugui avançar quines prioritats tendrà el Govern, si es faran
centres de dia, si es faran residències, si es podrà construir el
centre de salut mental terapèutic que nosaltres no vàrem poder
construir perquè vàrem prioritzar els temes de dependència, si
es podrà construir la residència que estava prevista construir a
Palma i per un problema que encara no està resolt de llicències
d’obra amb l’Ajuntament de Palma encara està pendent; per
tant, si ens pot dir quin tipus d’infraestructures en temes de
serveis socials tenen pensats per a aquesta legislatura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Contestarà l’Hble. Consellera per un
temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sobre el tema del pla estratègic
ja ho hem comentat suficientment. I sobre el tema de la
dependència, miri, Sra. Santiago, en aquests moments el
ministeri no compleix amb la seva part en el tema de la
dependència, ja prou té la comunitat autònoma, i vostè ho sap
millor que jo perquè ho ha patit més temps, per poder pagar la
nòmina de la dependència de les persones que la tenen aprovada
perquè està fent un esforç que no li pertocaria per cobrir les
mancances per culpa del retard i de la minva de pressupost que
ha fet el ministeri en el tema de la dependència, una llei que
també es va aprovar creant moltes expectatives, que resol els
problemes a moltes persones, però que no ha pogut cobrir totes
les expectatives perquè no s’ha complit per part del ministeri tot
el que s’havia promès i totes les obligacions que tenia.

Quant a infraestructures, evidentment, les infraestructures
seran les que es demostri que tenguin més llistes d’espera i les
que tenen més demanda, perquè, com vostè sap en el tema de la
dependència es varen construir moltes residències, residències
algunes que comencen a tenir menys demanda, perquè moltes
persones prefereixen rebre l’ajuda a ca seva i tenir la persona
dependent al domicili cobrant la nòmina de la dependència, i
això ha canviat radicalment el panorama que es tenia, no quan
se va aprovar la llei, sinó fa dos o tres anys, ha canviat
radicalment. 

De fet, durant la seva legislatura també es varen canviar els
criteris de construir residències, es va passar a parlar de centres
de dia, 20 centres de dia s’havien de fer a Mallorca, se’n varen
fer quatre. A Eivissa n’havien de fer set i que jo sàpiga no se
n’ha fet cap. Vull dir que tot això és crear expectatives que no
es poden complir i tal vegada a principis de legislatura la
situació econòmica no era tan dolenta com la que hi ha ara,
segurament, però dia a dia, i no estic parlant d’aquí, sinó a nivell
nacional, hi ha notícia que de cada vegada són més negatives.

Per tant hem de ser molt prudents, i li repetesc el que li vaig
dir a la compareixença, a mi em sap greu perquè no és el que
vostè vol escoltar, però en aquests moments jo li dic que estam
revisant la demanda, les llistes d’espera, on hi ha més demanda,
on realment fa falta ampliar i quines de les places que es varen
crear s’han de reconvertir, s’han de revisar els perfils de
determinades residències, com ja li vaig dir, en funció de la
demanda, de la llista d’espera i li he dit que quan tinguem
aquest estudi acabat, que encara no està, serà la primera en
saber-ho.

Bé i sobre el tema dels pressuposts, si feim ara el debat de
pressuposts, tal vegada després no farà falta repetir-lo.

Hi havia una altra pregunta que era sobre el tema de les
persones amb discapacitat, la RGE núm. 1836. Bé, vostè sap
que és als consells insulars a qui correspon en aquest cas la
creació i el manteniment dels centres per a persones amb
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, són els que
ofereixen places residencials, estades temporals, donant una
assistència integral i continuada; i el que pertoca al Govern i
serà la nostra prioritat és donar suport als consells insulars i a
les entitats que fan aquestes funcions de gestió de centres i
serveis suprainsulars, sobretot en la gestió de centres base,
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serveis de valoració d’atenció primerenca i vetllar pel
compliment de principi d’igualtat i accessibilitat a tots els
àmbits de les persones que tenen alguna discapacitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vostè diu que no escolt el que no vull
escoltar, però és que vostè no contesta les preguntes que jo li
formul. Vostè l’únic que m’està dient és que s’ho estudiarà, que
ho mirarà, que ho revisarà. Hagués dit a la presidenta de la
comissió que esperàs 15 dies i ja vendrem amb coses més
concretes. No estam parlant d’un govern de fa 15 dies, Sra.
Consellera, fa quatre mesos que hi són. Com a grup
parlamentari no podem admetre que encara estiguin mirant,
mesurant, valorant..., quan a més a més negocien un pressupost,
si no ens enganen, perquè ho diuen en el Ple del Parlament. Dia
30 han de presentar aquest pressupost, qualque cosa han de tenir
avançada, qualque cosa han de tenir negociada, si no ho vol dir
..., però digui’ns una mica, doni’ns un poc els números concrets,
no creixerem 100 places l’any 2012, no ho digui, però sí si
creixeran en residències o creixeran en centres de dia; si
l’objectiu és fer el centre terapèutic en quatre anys, si no ho vol
tancar en un any o en dos anys, però quines són, és que vostè no
concreta les preguntes que li faig. Jo ja sé que ho han de pensar
tot, però concreti alguna cosa que li estic demanant.

Em diu com a excusa que la crisi econòmica ha canviat la
demanda de temes de dependència. Això està molt clar, jo ja ho
vaig dir moltes vegades, quan vostès ens criticaven que teníem
més ajuda econòmica a les famílies jo els ho explicava, miri, hi
ha aquest fenomen, la crisi econòmica fa que les persones no
demanin residències ni centres de dia i demanin ajuda
econòmica perquè hi ha una persona aturada que pot cuidar la
persona major. I a més a més, feim feina ara amb aquesta franja
de persones majors de 80 anys, que els seus cuidadors en tenen
55 o 60, que estan educats en ser cuidats i en tenir cura. Però
això canviarà, això quan entri la meva generació a cuidar
canviarà, perquè farem feina, esperem, i per tant, necessitarem
això, per tant, aquesta necessitat d’infraestructures per d’aquí a
quatre, cinc, sis anys, i a vostè li correspon, igual que nosaltres
vàrem fer i vàrem apostar pels centres de dia i obrir totes les
residències, li correspon planificar i dir cap on aniran

A la compareixença, a la qual vostè va ser dia 13, la
portaveu del grup parlamentari del Partit Popular ens recordava
que hi havia 800 persones en llista d’espera, per residència. No
li ho vaig recordar jo, ho recordava la portaveu del Partit
Popular, supòs que... dades seves, informació que li va oferir el
Govern perquè supòs que ella no ho va treure perquè no hi
tenim accés els altres, supòs d’informació seva. 

Per tant, cap on vol anar? Tenen tota una planificació, tota
una planificació no, tota una informació de quins són els
territoris i quina és la població més envellida, etc. Per tant, cap
on volen anar?, a veure si és possible que m’ho concreti.

Dels centres de dia pensam que és important, allò dels
centres d’estades diürnes, són les ràtios que tenim més baixes,
no en vàrem fer quatre, en vàrem bastants més, vostès els han de
gestionar, per tant, no fa falta que jo ara aquí relati els que
vàrem fer perquè han d’estar gestionant-los.

Estic d’acord amb vostè que efectivament el tema de
l’organització i les competències en temes residencials és
complicat perquè, municipis que han creat la seva residència pel
seu compte, nosaltres els vàrem concertar, vàrem fer una
concertació igualitària per a tothom. Després tenim l’estatut que
diu que la discapacitat és competència del Govern, però a la
vegada tenim una llei de transferències que diu que les places
residencials i d’altres tipus són dels consells, per tant, allà tenim
un tema que és necessari aclarir i que segurament s’anirà
aclarint poc a poc i amb la voluntat de tots.

Insistesc, però, m’agradaria saber, la pregunta primera, cap
on van?, quins procediments volen canviar?, quins recursos?,
quines prestacions?, quina reordenació pensen?, quina
reorganització pensen?, perquè són paraules seves, i, quines
inversions en serveis socials tenen mínimament negociades en
aquest moment amb Economia? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Contestarà ara en torn de
contrarèplica l’Hble. Sra. Consellera per un temps de cinc
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Santiago, comprenc que
és el paper que li toca, però és que quan vostè era consellera,
vostès varen aprovar un pla d’inversions, la temporalització del
qual era que el conjunt de les actuacions s’havien d’iniciar al
llarg del 2009 i s’havien d’acabar abans de març del 2010. 

Bé, idò potser algunes d’aquestes coses són les que s’hauran
de fer ara perquè no les varen fer, com ha dit el centre terapèutic
per menors, interinsular, no es va fer; no es va construir una
residència de 120 places a Palma per a persones grans en
situació de dependència; no es varen construir 8 centres de dia
per a persones grans en situació de dependència a Palma
tampoc; es varen fer dos centres de nit i, dos centres de nit eren
necessaris a la comarca de Palma?, perquè llavors el centre de
nit que estava previst a la Comarca de Manacor no es va fer.
Vull dir que vostè parla de planificar i planificar, miri, d’11
actuacions de les quals molt poques s’han duit a terme i
s’havien de tenir fetes a març del 2010. 
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Li ho he dit i li ho repetiré les vegades que facin falta.
Comprenc que a vostè no li agradi, les nostres prioritats són
mantenir els serveis que hem trobat, és actuar a les bosses on hi
ha més demanda i on hi ha més llista d’espera, li dic que estam
revisant el pla estratègic que ens va deixar, que és un pla que
està molt ben fet per a determinada situació, però en aquesta
situació evidentment no es pot complir tot el pla i és així i així
de clar li he de dir. Ho volem estudiar i ho estam estudiant, no
li dic “ho estudiarem”, ho estam estudiant i ja fa mesos que ho
estudiam, dins el pressupost es reflectirà la nostra actuació en
serveis socials.

Sap que prou dificultat tenim per acabar l’any i poder pagar
el que va vencent, tot el que s’ha de pagar dia a dia, a més del
deute que hem trobat endarrerida, aquí també té exemples que
ja li vaig dir a la compareixença, "Caritas aguarda el cobro de
286.000 euros", això era el 2009; el 2010, el novembre, a més
de 40 entitats se’ls devia uns 10 milions d’euros, vàrem trobar
al 2011 al juny, un deute de més de 5 milions d’euros. 

Vull dir, acabarem l’any amb la planificació feta, no es
preocupi, però el primer que hem de fer és sortir d’aquesta
situació. Hem de sortir d’aquesta situació, acabar de gestionar
l’any amb un pressupost prorrogat, amb unes previsions de
2010, que a 2010 ja havia sofert una davallada de quasi el 5%,
el seu pressupost, va reduir vostè l’Institut Balear de la Dona
amb els quatre anys de legislatura quasi un 20%, el pressupost,
i a partir d’aquí, quan presentem els pressuposts, veurà les
nostres prioritats i veurà les nostres línies d’actuació.

Com li he dit, quan ho tinguem resolt, segurament molt
abans de presentar el pressupost, la cito si vol per parlar amb
nosaltres i conjuntament, si ens vol aportar la seva experiència,
encantades. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

6) Pregunta RGE núm. 1834/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
suport a les famílies.

7) Pregunta RGE núm. 1835/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
noves prestacions per a colAlectius vulnerables.

9) Pregunta RGE núm. 1837/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
prestacions per a colAlectius vulnerables.

Per formular les preguntes RGE núm. 1834/11, relativa a
suport a les famílies, RGE núm. 1835/11, relativa a noves
prestacions per a colAlectius vulnerables, i RGE núm. 1837/11,
relativa a prestacions per a colAlectius vulnerables, té la paraula
la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Em permetran ja que consta a l’acta el
que no hem fet, i aquesta és la diferència, Sra. Castro, perquè
vostè té un document... no es pot valorar, nosaltres no el tenim...

(Remor de veus)

... per això, jo li ho deman, perquè vostè té un document...
És clar, però vostè té un pla estratègic que jo no vaig trobar, no,
no, no, vostè té un pla estratègic que jo no vaig trobar i jo li
deman: sobre aquest pla estratègic, que està aprovat al
Parlament i que està aprovat per un Consell de Govern, què
pensa fer? Jo no tenia cap document, vàrem haver de valorar tot
això i efectivament, varen haver de ser les prioritats. 

Li diré més, no és del 2010 aquest document, n’hi ha
d’anteriors i públics si volen baixar a l’hemeroteca, em sembla
que és a principis del 2008 que vàrem dir -i si no el troba jo li
ho puc donar- tota la relació de residències que obriríem i com
es va complir, perquè aquesta és la diferència: tenir un
document on es pugui adreçar el ciutadà, on es puguin adreçar
els grups parlamentaris de l’oposició per valorar el que fa un
govern, perquè si em diu “farem el que podrem”, jo li he de
valorar la bona voluntat, però no li puc valorar res més.

Efectivament, ha dit el que es va deixar de fer i jo ho he
explicat, ho vàrem explicar i vàrem donar compte als òrgans de
participació dels Serveis Socials, que eren necessaris, i vàrem
donar compte a l’opinió pública. 

Ara també, perquè consti a l’acta diré, tot el que vàrem fer:
es varen fer sis centres de dia a Palma; centre de dia i d’estades
nocturnes a Valldemossa; centre d’estades nocturnes a Petra;
centre d’estades nocturnes a Esporles; centre de dia per malalts
d’Alzheimer a Menorca; reforma del centre de persones amb
discapacitat intelAlectual a Ses Garrigues; furgonetes per al
transport que tenien més de 20 anys d’antiguitat; tercera fase de
la construcció del centre de dia de Sant Joan de Labritja;
modificacions i millores per al centre de persones grans
d’Alaró; acabament de les obres de construcció d’equipament
d’un centre de dia a Ses Salines; ampliació i reforma de
residència tercera edat de Campos, de la Llar dels Ancians;
centre polivalent de Formentera; acabament de les obres de Joan
Crespí; acabament de les obres de la Residència Sant Antoni;
acabament de la residència de Sant Jordi; millores de la
Residència Can Blai; (...) estudis per a discapacitats
intelAlectuals a AMADIB...

Vull dir, només ha dit el que vàrem deixar de fer que... i en
vàrem donar compte. Hi ha altres coses que no anomeno per no
ser pesada, però això és la planificació i a vegades la
planificació no la pot fer al cent per cent, és clar, valores i
jutges, ens poden valorar si vàrem prioritzar la dependència i
havíem d’haver prioritzat els centres d’estades diürnes, però
nosaltres necessitam aquests documents que nosaltres vàrem fer
públics perquè després evidentment en puguem fer un control.
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Estic d’acord amb vostè en allò de l’Estat. L’Estat en temes
de dependència no compleix la filosofia que era un 33, 33, 33;
el 33, no el fa, els usuaris, i per tant són les comunitats
autònomes que ho hem de fer i a més a més l’Estat no arriba als
33, però en això sempre ens tendrà al seu costat perquè li vull
recordar que es varen aprovar proposicions no de llei, mocions
i altres on, per unanimitat, al Parlament es demanava a l’Estat
que per favor es replantejàs aquesta situació de la dependència.

En relació amb els 5 milions, com que jo em sento alAludida
ho dic, vostè es va trobar 5 milions pendents de pagament,
pendents de pagament a Tresoreria, tramitats per la conselleria,
pendents de pagament a Tresoreria. Vostè amb aquest document
comptable té força per demanar al tresorer que prioritzi davant
altres coses que li van darrere, perquè des de la conselleria es va
fer tota la feina i estaven a Tresoreria. Ara vostè, amb aquest
document comptable, faci la feina que li pertoca.

No sé si continua demanant-li perquè vostè de colAlectiu
vulnerable, de prestacions noves i de famílies em diu que s’ho
estan pensant, no sé si tornar-li demanar... perquè la veritat les
preguntes que tenia, les hi faig i esper una contestació diferent
a la que m’ha dit fins ara perquè, demà vostès tenen una
manifestació convocada per més de 2.000 treballadors que fan
feina en serveis socials on els diuen, no ja l’oposició, que s’han
retallat els serveis socials i la llista d’espera de sanitat és una
demostració que les retallades en sanitat perjudiquen els
ciutadans. 

Per tant, no és cert que vostès no retallin. Vostès retallen
programes petits, que individualment no semblen res, però que
agrupats afecten més de 82.000 persones i això ha passat en
quatre mesos. La por que tenim, a causa del que veim, és que a
partir del 21-N aquestes retallades siguin considerables.

Mantendran les ajudes d’urgència, d’emergència social, que
durant dos anys el Govern anterior va mantenir? Augmentaran
la renda mínima d’inserció com va mantenir l’anterior govern?
Mantindran vostès el decret de protecció als joves que han estat
tutelats i que estan en vies d’emancipació i que no tenen xarxes
familiars? Faran vostès la llei de família que preveu el pla
estratègic? Quines prestacions noves o quins programes nous
tenen pensat en temes de família?, perquè una conselleria que
té el nom de família i que de moment només ha anunciat que
mantendrà els programes de la legislatura anterior, programa de
violència familiar, de mediació, d’acompanyament i d’abús
sexual, que són programes creats per la conselleria de la
legislatura anterior que no tenia el títol de família en la seva
capçalera...

Esper que facin alguna cosa més, perquè ja que li donen
aquesta potència, a la seva conselleria, que després de sanitat va
família és perquè tenen pensada alguna cosa més del que es feia
fins ara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Contesta l’Hble. Sra. Consellera, Sra.
Carmen Castro per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, bé i contestaré a les preguntes
que no s’han formulat, sinó que s’ha fet un míting de tot el que
es va fer l’anterior legislatura. Molt bé, Sra. Santiago, en quatre
anys va fer tot el que vostè ha dit, bé, molt bé, ja em jutjarà
d’aquí a quatre anys, encara crec que és una mica prompte.

El document que li he llegit és de l’abril del 2009 i el pla
estratègic va ser aprovat el 2011 perquè l’obligava la Llei de
serveis socials que va aprovar aquest parlament i vostè sap que
la Llei de dependència es va aprovar el 2005. Com li deia abans,
són lleis molt noves que s’estan emmotllant i que necessiten
revisar-se i analitzar-se en profunditat.

Miri, em pot dir que feim retallades o no sé..., miri, el que
està clar és que, si ho feim, ho feim amb transparència i ho deim
i vostè ha tocat el tema de la llista d’espera, idò miri, les llistes
d’espera són les que són i d’aquesta xifra n’hi ha molta que
estava oculta, intencionadament o no, perquè el Servei
d’Admissió de Son Espases s’havia desmantellat. Nosaltres
l’hem unificat, hem creat de nou el Servei d’Admissió de Son
Espases i aquí ha sortit molta llista d’espera que no es
comptabilitzava, però si vol també li ho explicaré en un altre
moment perquè supòs que aquestes no són les preguntes objecte
d’aquesta comissió.

Em parlava de la família, bé, a la seva conselleria no tenia
títol de família ni tenia pressupost perquè varen retallar vostès
4 milions d’euros en programes que afectaven directament la
família. Menors i família el 2010 varen sofrir una retallada de
4 milions d’euros. El pla estratègic evidentment, com vostè diu,
preveu l’elaboració d’una llei de família, bé, deixi’ns temps per
fer-la i per estudiar-la. No hem dit en cap moment que no la
faríem, aquesta llei. Les nostres prioritats en família, idò, les
prioritats que em sembla que ja vaig comentar a la
compareixença: l’orientació, la mediació familiar, els punts de
trobada familiar, la prevenció de la violència familiar, les
competències que tenim, les nostres competències, perquè la
resta, com vostè sap i el Consell Consultiu ho ha dit ben clar, la
resta de competències de foment d’iniciatives de suport a les
famílies són dels consells insulars, les del Govern són les de
foment d’iniciatives de suport a les famílies que no impliquen
acció o benestar social perquè aquestes, com li deia,
corresponen als consells insulars.

Em parla de prestacions econòmiques, són dues preguntes
que diuen quines noves prestacions econòmiques vol
desenvolupar la direcció general? Bé, no hi ha cap prestació
nova prevista a la cartera de serveis. En principi no està previst
desenvolupar cap prestació econòmica nova que no estigui
contemplada en aquesta cartera de serveis. No es llevarà tampoc
cap prestació, que és el que vostè pregunta també a l’anterior.
Quines es mantindran? Idò, es mantindran totes les existents, ni
es crearà ni es llevarà cap prestació econòmica.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per al torn de rèplica té la paraula
la Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Jo la convid, Sra. Castro, que miri la
meva primera compareixença, la meva primera compareixença
com a consellera, i veurà que vaig explicar al Parlament el que
volíem fer els dos primers anys. No es limiti només al que li pot
donar el seu equip perquè efectivament el seu equip li dóna
suport, però jo la convid que vagi a la meva primera
compareixença i veurà tot el relat dels dos primers anys i
continuï les intervencions del seu company de partit, el Sr.
Antoni Serra, que es basava en la meva compareixença per fer-
me el seguiment de dos anys.

Això no ho tenim nosaltres per fer-li el seguiment a vostè
com a consellera, i això és el que li demanam, com vostè ha
reconegut, des del nostre dret. Nosaltres hem de saber què li
podem exigir, des d’un punt de vista polític i ideològic que és
un tema, però des del seu compromís, si vostè no s’arriba a
comprometre mai és difícil fer-li el seguiment. Però ho
continuarem fent, ens informarem. A mi em preocupa sobretot
que sigui una falta d’idees, una falta de planificació el que en
aquest moment vostè manifesta i no només sigui una espècie de
precaució perquè no es puguin negociar determinats
pressuposts. Per tant, d’aquí a un parell de mesos li tornarem a
demanar una compareixença a veure si poden concretar tot
aquest tema.

Llista d’espera, jo no sé vostè a què es refereix amb aquest
tema de la llista d’espera. Jo no sé aquesta llista d’espera a què
es refereix, de fet, la llista d’espera la gestionaven els consells
insulars, els consells insulars eren els que tenien els accessos,
els que donaven entrades a les residències. Jo li he dit, s’ha
reconegut 600 o 800 ...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no, a sanitat, clar, no, no, jo em refereixo a la llista
d’espera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, per favor, es limiti a aquestes tres preguntes
d’aquest quart bloc.

Gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, he estat generosa a la petició de la Mesa
d’agrupar i, per tant, deman, per favor, que també quan...és que
si no, què he de fer?, quina contestació he de fer? Li don tota la
bona voluntat, perquè no m’ha contestat a res. Jo també deman
a la Mesa que demani a la consellera que concreti qualque
pregunta que he fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha quedat el tercer bloc ja tancat. Es limiti,
per favor, a aquestes preguntes.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

M’ha dit que ho pensarà, idò ja li demanarem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té vostè el torn de rèplica, però cenyint-se sempre a
aquestes preguntes.

Gràcies, Sra. Santiago. Per al torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Consellera, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo quan he parlat de llistes d’espera
he contestat el que vostè m’ha dit de les llistes d’espera a
sanitat, que ja li he dit que..., vostè no m’ha fet les preguntes,
vostè ha parlat del que ha volgut i jo li he contestat al que vostè
m’ha dit. Vostè em parla de la seva compareixença, la seva
primera compareixença el 4 d’octubre de 2007, bé, vostè també
diu que va concretar molt, però, per exemple, li llegiré un
paràgraf: “en serveis socials les coses canvien, es poden anar
modificant, es poden anar incorporant objectius diversos, vull
dir, que això no són temes tancats, són temes que creixeran i
segurament no modificaran. Un altre paràgraf, amb
independència, que el seu partit ha governat i nosaltres
continuarem amb les nòmines i va parlar de la llista d’espera,
bé, feia vostè un discurs d’oposició. El tema dels abonaments
d’escoletes, no tenim cap problema i continuarem amb això, no
hem proposat eliminar-ne cap.

(Remor de veus)

Bé, vull dir que no, això era la seva compareixença i bé, si
vol, puc continuar contestant les preguntes que vostè m’ha fet
sobre les ajudes i si s’eliminarà alguna de les ajudes que hi ha.
Miri, no n’eliminarem cap, vostè sí que en va eliminar. A més,
també, “El departamento dirigido por Josefina Santiago
apostará por la atención a la dependencia y protección al
menor”. Exactament pel que nosaltres hem apostat, el que dur
la direcció general. I això sí, els bons d’infància, 300 euros
anuals, un milió d’euros que va beneficiar 3.500 famílies vostè
el va retirar. Era una bona funció que feien en temes de
conciliació familiar i professional. La targeta nadó, que ajudava
a més de 60 famílies amb 85.000 euros, també la va retallar,
precisament alAludint que “El Gobierno central ha puesto en
marcha la ayuda de 2.500 euros”. Ajuda que també s’ha retirat
per part del Govern central. 
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Potser hauria de, com li he dit moltes vegades, fer una mica
d’autocrítica. Nosaltres portem quatre mesos, però vostès en
quatre anys, bé, el resultat els ciutadans ho han tengut molt clar
quin ha estat, de la seva gestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada finalitzat l’ordre del dia d’avui agraïm la
presència de la Sra. Consellera i de la Sra. Margalida Ferrando.

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