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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?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, presidenta, Antoni Camps substitueix José Torres.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Assisteix a la sessió el Sr. Antoni Mesquida i Ferrando,
conseller de Salut, Família i Benestar Social, acompanyat per la
Sra. Margalida Ferrando i Barceló, directora general de Família,
Benestar Social i Atenció a les Persones en Situació Especial;
pel Sr. Javier Ureña i Morales, gerent del Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears; per la Sra.
ApolAlònia Socias i Socias, gerent de la Fundació Institut
socioeducatiu S’Estel; per la Sra. Clara Gómez i García,
responsable de Comunicació; per la Sra. Arantxa Mulet, cap de
Gabinet; per la Sra. María Garrido i Pascual, directora de
l’Oficina dels Drets del Menor; i per la Sra. Manuela Meseguer
i Barrios, directora de l’Institut Balear de la Dona. 

2) Compareixença RGE núm. 6017/12, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller 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.

D’acord amb la Mesa, faríem una alteració de l’ordre del
dia, per tant, el primer punt seria la compareixença RGE núm.
6017/12 del conseller de Salut, Família i Benestar Social,
solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern, que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb
el programa política del Govern.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral,
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Sra. Presidenta, senyors diputats. Gràcies per permetre que
els expliqui les línies d’actuació de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en matèria d’assumptes socials.
Comparesc en aquesta comissió acompanyat dels responsables
de serveis socials, d’igualtat i de l’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor. Són les mateixes persones que varen ser
nomenades a principis de la legislatura. 

En serveis socials mantenim les línies bàsiques que es varen
exposar a principis de legislatura. Primera, unificació en una
mateixa conselleria de les competències de sanitat i de benestar
social. És una oportunitat, ens permet fer sinèrgies importants
entre salut i serveis socials, especialment en temes tan

importants com són la dependència, la salut mental en l’àmbit
sociosanitari i tots els temes on conflueixen les dues àrees que
són molts. Per exemple, a la comissió per a la targeta sanitària,
hi participa la directora general de Benestar Social i Atenció a
Persones en Situació Especial. 

Després la transversalitat imprescindible, coordinació i
colAlaboració amb la resta d’administracions amb competències
en la matèria: consells insulars, mancomunitats i ajuntaments;
a més, dels òrgans ja creats, això es du a terme a través de
reunions periòdiques, per exemple entre l’IMAS, l’Ajuntament
de Palma i la Direcció General de Família i Benestar Social. A
aquesta coordinació institucional entre administracions, hi hem
d’afegir la colAlaboració i coordinació imprescindible amb el
tercer sector.

Quant a les matèries, prioritzam les d’obligat compliment,
bàsicament per les següents lleis: la primera, Llei Orgànica
5/2000, de 12 de gener, responsabilitat penal del menor; la
segona, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència; i la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears.

Quines són les nostres prioritats? Són els colAlectius més
vulnerables, les persones dependents i amb discapacitat, els
menors i les famílies.  I el nostre repte quin és? Atendre,
protegir i salvaguardar els drets d’aquests colAlectius, malgrat la
greu situació econòmica. Aquesta no facilita la nostra acció de
govern, però el nostre compromís és ferm, mantindrem les
prestacions i els serveis socials bàsics. Els nostres esforços estan
centrats a continuar i mantenir els serveis i els recursos
existents. Ara bé, per aconseguir això ens hem vist obligats a
replantejar algunes de les mesures adoptades anteriorment.
Aquests ajusts persegueixen l’optimització dels recursos
econòmics disponibles i la racionalització de les despeses. 

En dependència i promoció de l’autonomia personal, el
gener de l’any 2012 es varen complir cinc anys de l’entrada en
vigor d’aquesta llei. Malgrat el decret que aprovava el barem,
no se va aprovar fins el mes d’abril. Transcorregut aquest
temps, s’ha hagut de realitzar una avaluació, que hauria d’haver
estat en els tres anys de l’entrada en vigència. Aquesta
avaluació, per avaluar el seu grau de compliment, com disposa
la mateixa llei, amb l’objectiu de proposar modificacions a la
implantació del sistema que es considerassin pertinents. Això no
obstant, no es va fer ni per part de l’Estat, ni per part del Govern
autonòmic. Ara sí, aquesta avaluació es va fer per part de
l’IMSERSO, en colAlaboració amb les comunitats autònomes,
es varen crear grups de treball, en els quals hi varen participar
tècnics i polítics. Els resultats evidencien que les expectatives
no s’han complert. 

La llei va suposar una passa molt important en el benestar de
les persones i va ser aprovada amb un ample consens polític,
però va néixer amb importants deficiències i mancances. És cert
que gran part d’aquestes mancances tenen per causa la crisi
econòmica, però no són totes. Entre les principals dificultats
detectades amb les quals actualment hi estam fent feina per
poder-ho solucionar, cal destacar les previsions pel que fa a
nombre de persones dependents s’ha superat en molt; com a
conseqüència d’aquesta errònia previsió, el finançament és molt
deficitari. Per exemple, a la nostra comunitat el 2007 la previsió
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de nombre de persones grans dependents de grau 3, era de
4.055; el gener del 2012 és de 6.551, una desviació de quasi el
64%. 

Un altre dels problemes va ser l’entrada en vigor d’aquesta
llei de forma precipitada. S’ha d’afegir una normativa de
desenvolupament confusa i complicada, amb un procediment
lent i complex. Això, sumat a la manca de finançament, alenteix
molt la concessió de les prestacions. En aquest sentit, estam
revisant la normativa i el procediment. Una inadequada
orientació de les prestacions i dificultats en el barem, s’han
primat les prestacions de cura de l’entorn, quan segons la pròpia
Llei de dependència, aquestes prestacions havien de tenir un
caràcter excepcional. Quant al barem, s’han fet modificacions,
la darrera se va aprovar mitjançant el Reial Decret 174/2011,
d’11 de febrer. 

Com li he dit abans, finançament insuficient, derivat de les
previsions incorrectes i de la manca de dotació. Un sistema
informàtic també molt deficient. La Sra. Castro ja va informar
d’una fallida en el SISAD de l’IMSERSO, que va tenir lloc el
passat octubre i que ens ha creat molts problemes i una
sobrecàrrega de feina afegida. I és que se varen perdre un
nombre molt important de documents que s’han hagut de tornar
escanejar per completar de nou tot l’expedient. 

Pel que fa a la falta de recursos per a la gestió dels temes de
la dependència, estan adscrits a la conselleria la Fundació
d’atenció i suport a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal i el Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials. Durant aquest any, els dos organismes fan feina
per aconseguir la màxima eficiència a totes les àrees. L’objectiu
és donar la millor assistència amb el menor cost possible. Es
pretén que tots els serveis..., hi haurà una disminució notable de
les despeses gràcies a una millor gestió. Estam tancant la fusió
d’aquests dos organismes, el gerent el consorci és també el
gerent de la fundació. Això ja suposa un estalvi de despesa i una
millor sinergia en la gestió de recursos sociosanitaris vinculats
al consorci resultant.

Per altra banda, s’estan posant en marxa experiències pilot
a distints hospitals de serveis de salut, per prestar millor
assistència a la ciutadania, evitant desplaçaments innecessaris,
una mostra més del benefici de tenir una conselleria integrada.

Quant a l’àrea de menors, en matèria de menors, l’exercici
de les obligacions d’execució de les mesures dictades pels
jutjats de menors, que es varen establir a la Llei orgànica
5/2000, suposa l’obligació de posar a disposició dels jutjats de
menors un ample ventall de programes per poder dur a terme les
mesures imposades. La nostra aposta és decididament per a
aquelles que es desenvolupen en medi obert, suposen una major
immediatesa, un menor contingut estigmatitzador, una major
adaptabilitat, unes necessitats educatives de cada menor i una
optimització dels recursos socials i materials. En aquest sentit,
s’estan establint contactes i estudis tant interns com amb
associacions, per tal de conformar un catàleg de recursos el més
ample possible, on els jutjats de menors puguin trobar la mesura
més adient per a cada menor.

Un altre aspecte en el qual també estam fent feina és en el
redisseny de les relacions i protocols de la direcció general amb
els jutjats de menors. I pel que fa a les mesures d’internament
en els diferents règims, tancat, semiobert i obert, la Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel, que és l’òrgan encarregat de la
gestió dels centres d’internament i d’altres mesures judicials, si
bé ens vàrem trobar amb un dèficit important, està immersa en
aquests moments en un procés de canvi per tal d’optimitzar els
recursos i s’està fent feina per millorar l’eficàcia i l’eficiència
en la gestió, sense haver de tancar cap servei ni cap programa,
els quals són essencials pel correcte compliment de la Llei del
menor, la qual cosa no vol dir que no s’hagin de redefinir
conceptes d’intervenció i algunes de les concessions relatives al
model socioeducatiu de la fundació, millorant la supervisió dels
diferents programes i dels centres de la fundació.

L’objectiu en matèria de menors ha de ser realitzar un treball
de prevenció de la reincidència i dels internaments. Per això,
hem obert dues línies d’intervenció, millores de la coordinació
entre els equips i els recursos del medi obert i el dels
internaments, amb l’objectiu de donar una resposta global i
compassada a la totalitat de les mesures que inclouen
l’internament i una fase posterior de llibertat vigilada. També,
estudi dels recursos destinats a les mesures de medi obert i a la
millora de la seva organització i eficàcia. Així reduïm les
probabilitats de reincidència o de trencament de la mesura, fet
que en moltes ocasions és causa d’internament.

Pel que fa a la intervenció dels centres de la fundació, que
són Es Pinaret, Es Fusteret, Es Mussol i el (...), s’intenta
millorar la intervenció amb els menors joves, unificant
professionals i metodologies dels centres, creant nous
programes i sinergies, de les quals podem destacar les següents;
s’ha incrementat el treball sobre el delicte, amb la intenció de
prevenir la reincidència, s’ha creat el programa d’abordatge
terapèutic, el PAT, que engloba professionals i menors de tota
la fundació S’Estel i ofereix recursos individuals i grupals en els
menors joves, en base a la tipologia del delicte; a més,
unificació dels equips i programes educatius dels centres Es
Pinaret i Es Fusteret, sota la coordinació d’una mateixa persona
i fruit d’ una colAlaboració amb la Conselleria d’Educació, així
s’ha igualat més l’atenció educativa de tots els menors i
l’establiment de referents per als professionals docents, cosa que
havia generat problemes en el passat; també inici d’un treball de
redefinició de la nostra resposta front el consum de drogues així
com també el seu tractament. 

Continuam amb els programes ja existents: aturats,
tractament de menors abusadors, l’ALTER, programa
d’informació i orientació laboral, programa mesura i també es
manté la UTASI (Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil).
Continuam la colAlaboració amb els consells insulars i
ajuntaments en el registre unificat de maltractament infantil. I
la detecció i tractament del maltractament i els abusos a menors.
No obstant això, aquest programa necessita un impuls o una
redefinició, ja que continua havent dificultats a l’hora de la
notificació.
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Hem tret la convocatòria de subvencions per a les entitats
sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de suport
d’atenció als joves que han estat sotmesos a tutela
administrativa o amb un expedient de mesures judicials i que es
troben en procés d’emancipació. L’objectiu és posar a l’abast
d’aquest colAlectiu les condicions d’habitatge, alimentació,
formació, inserció sociolaboral i acompanyament en el seu
procés d’emancipació. 

Quant a família, continuam amb els programes que ja es
vénen desenvolupant, el programa de violència entre familiars,
programació de mediació familiar, programa d’intervenció
familiar, tallers d’acompanyament a la ruptura de la parella i
punts de trobada. A més, hem dut a terme reestructuracions per
millorar la seva eficàcia. Feim feina amb els consells insulars de
Menorca i d’Eivissa per colAlaborar en els programes de
mediació i violència intrafamiliar. Actualment per part del
Govern només es desenvolupa a Mallorca.

Continuam amb la convocatòria de subvencions per a
entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen
projectes de suport i atenció a les dones embarassades i a mares
i a pares joves. Jo voldria recordar que es ve realitzant des de
l’any 2007 amb un marcat caràcter social, sense cap més
connotació i que per aquest motiu, igual que va fer el govern
anterior, nosaltres també l’hem volgut mantenir.

Prestacions. Continuam amb els serveis i prestacions
habituals, pensions no contributives: PNC, FAS i LISMI. 

Centres base. Pel que fa a l’orientació i valoracions de
discapacitats en els centres base de Palma, Inca, Manacor,
Menorca i Eivissa i les UAP, intentam reduir les llistes d’espera
que ens vàrem trobar de 4-6 mesos i fins i tot en alguns casos
més complicats de més temps.

I ara pel que fa a l’Institut Balear de la Dona, feim feina en
el IV Pla d’igualtat, d’aplicació a tot l’àmbit de les Illes Balears.
En aquest moment estam desenvolupant els eixos que el
componen entre els quals destacam: participació econòmica,
innovació, coneixement, salut, violència, o atenció a la
diversitat i inclusió social. Posam en marxa el protocol
institucional de detecció, prevenció i atenció a la violència de
gènere i en casos d’atacs sexuals de les Illes Balears.

Atenció a les dones que exerceixen la prostitució,
realitzarem unes jornades sobre prostitució des de l’Institut
Balear de la Dona, formant part dels grups sobre la prostitució
ja existents (XACTEP i JEPIB). Suport a persones i institucions
que fan feina amb dones que exerceixen la prostitució.
Manteniment i supervisió del pis Lausana, que és el centre per
a dones que decideixen deixar el món de la prostitució, gestionat
per la Congregació de les Mares Oblates.

Programa d’assistència psicològica per a dones víctimes de
la violència. En el que duim d’any s’han atès 308 usuàries.
Assistència psicològica per a fills i filles de les dones víctimes
de violència. Atenció prioritària les 24 hores a les víctimes de
violència de gènere, s’han atès 507 dones i s’han realitzat 70
acompanyaments. En el centre d’informació de la dona es
realitza l’atenció directa a les dones i s’han atès 923 dones en
assessorament jurídic; en assessorament social s’han atès 700
dones. Cases d’acollida de Mallorca, supervisió de la seva
coordinació, coordinació de protocol de derivació entre les Illes
Balears i les altres comunitats per a dones víctimes de la
violència de gènere, hem fet convenis amb Menorca, Eivissa i
Formentera. 

L’emissió dels informes sobre l’impacte de gènere
solAlicitats amb caràcter preceptiu i previ a l’aprovació de tots
els projectes de llei presentats en el Parlament de les Illes
Balears i amb totes les normatives dictades per les distintes
administracions, amb el que duim d’any s’han solAlicitat 106
informes i tots ells han estat emesos.

Seguiment de les denúncies sexistes i publicitat sexista.
S’han estudiat 2 denúncies externes i s’han iniciat procediments
envers les publicacions escrites, on, segons criteri de l’Institut
Balear de la Dona, es vulneraven els drets de les dones.
Seguiment i comunicació de l’article 27 de la Llei Orgànica
1/2004, de mesures contra la violència de gènere. Formació i
assessorament sobre la violència de gènere als distints
professionals. S’estan preparant cinc jornades destinades al
personal d’Emergències 112, per perfeccionar les tasques a
desenvolupar davant d’una telefonada d’emergència d’una dona
maltractada.

Pel que fa referència a les ordres de protecció que ens
comuniquen des de l’autoritat judicial, en aquests moments ens
costa que a les Illes Balears hi ha 3.060 dones que tenen com a
mínim una ordre de protecció. La tasca que es du a terme a les
nostres dependències és el control i el seguiment que les ordres
dictades pel poder judicial arribin a les forces i cossos de l’Estat
per tal d’assegurar la protecció de les dones maltractades.

Quant a l’Oficina del Menor. L’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor ha registrat a data d’avui 188 actuacions i s’han
incoat 130 expedients, de conformitat amb les funcions que li
atribueix el Decret 16/1997, de dia 30 de gener. La tipologia
d’aquestes actuacions ateses va des de queixes sobre la
vulneració de l’exercici del dret del menor fins a supervisió
d’entitats que presten serveis als menors. Com a activitats
destacades, dins les seves funcions, s’han realitzat entre d’altres,
una taula rodona sobre internet, menors i vacances, en
colAlaboració amb el Cos Nacional de Policia; s’estan realitzant
les darreres gestions per posar en marxa el telèfon europeu
d’atenció a la infància, que és el 116111 i en la coordinació amb
entitats públiques i privades, l’Oficina en Defensa dels Drets del
Menor s’ha relacionat i coordinat amb diversos organismes i
entitats d’àmbit autonòmic i local per a la millora del dret del
menor.
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Enguany l’Oficina de la Defensa del Dret del Menor i
UNICEF Comitè de Balears, conviden els centres educatius a
participar en el I Congrés de la Infància de les Illes Balears.
Treballam per fer que aquesta oficina sigui més propera a tota
la societat, especialment als nostres menors, fomentant entre els
usuaris unes normes d’actuació que en el temps es converteixen
en un recurs. Són també un aprenentatge quant als hàbits de
funcionament i comportament a tots els nivells.

Aquestes són, en definitiva, les principals línies d’actuació
de la nostra conselleria. Feim feina d’una manera exhaustiva, en
unes circumstàncies de crisi que ens marquen molt el camí, però
no els objectius que amb l’esforç de tot aquest equip, a qui
agraesc la seva feina, ho estam aconseguint.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal del formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller 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.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller, per venir a explicar el que podem trobar penjat a la
pàgina web de la seva conselleria. Jo pensava que vostè vendria
aquí a explicar quina és la direcció política que vostè donarà a
una conselleria que és de la màxima importància per a la salut
i el benestar de les persones de les Illes, i el que hem escoltat és
un llistat de qüestions tècniques i cap novetat.

Ha començat vostè dient que la unificació de les conselleries
de Salut i Benestar Social seria beneficiosa per a les persones,
i nosaltres pensam que és tot el contrari: la potència de Salut, la
potència pressupostària de la Conselleria de Salut, de la part de
salut, és tan important que sempre, sempre, anirà en detriment
de les polítiques socials. Nosaltres pensam que la conselleria
d’assumptes socials ha de tenir una conselleria per a ella tota
sola, que no depengui del pressupost de cap altra.

Dit això, crec que també falta una visió, un mapa més global
de com vostè donarà una resposta a les necessitats socials d’una
manera més completa. Per tant aquesta manca de visió global,
més transversal, entenc que perjudica les persones. Jo li
recordaria que és vostè responsable del benestar de les persones
de les Illes Balears i que en aquest moment s’està produint una
fallida, un crac social per mor de la situació que estan vivint
aquestes persones. Vostè té la responsabilitat d’actuar
transversalment per la salut d’aquestes persones, i quan dic
actual transversalment m’estic referint al fet que vostè s’ha de

coordinar amb Educació, que vostè s’ha de coordinar en els
temes de la conselleria que du habitatge, que vostè s’ha de
coordinar amb el conseller que du ocupació i formació, que
vostè s’ha de coordinar amb si mateix pels temes de salut. Per
tant és molt necessari que la pobresa, que en aquests moments
és el tema prioritari, jo entenc, prioritari al qual ha de donar
vostè resposta, necessita una coordinació i una resposta global.
Té vostè al seu abast mecanismes d’articulació que li permetran
actuar transversalment; cerqui els que siguin més àgils, els que
puguin donar una resposta més ràpida a les necessitats actuals
de la nostra societat.

Les persones que estan en greus dificultats no poden esperar
els dictàmens de les comissions que vostè va creant i que es
reuneixen un pic cada setmana, pensam. Per tant li demanar que
explori aquestes vies de treball, que convoqui les institucions,
les entitats, els partits polítics que estan a l’oposició per tal de
cercar entre tots respostes de manera consensuada.

No ha dit res del pla estratègic i de la Llei de serveis socials.
Té la seva conselleria cap tipus de planificació estratègica
pròpia o seguirà amb el pla estratègic de serveis socials fins al
2014?, un pla que li record que va ser aprovat per informe
favorable del Consell de Serveis Socials, del Consell de
conferència sectorial i del Comitè d’avaluació. Pensen
desenvolupar aquest pla o substituir-lo per un altre? La
consellera Castro va dir aquí dia 20 d’octubre de 2012 que
s’estava revisant tota la normativa perquè el PP no la va votar
a favor, no va votar a favor del pla estratègic, ni tampoc la llei
de serveis socials. I ens va dir també que quan tenguéssim les
conclusions ja ens les comentaria. Fa mesos que estan estudiant
vostès aquests documents i necessitam saber cap a on van,
perquè si no el que ens trobarem és que el procediment habitual
del PP és anar tapant forats sense un pla a llarg termini. Per tant
què pensem fer amb el pla estratègic? Què pensen fer amb la
Llei de serveis socials? 

Què pensen fer amb la cartera de serveis?, com quedarà?
Entraran en vigor els punts que varen quedar pendents? La
consellera Castro va dir que no preveia noves prestacions
econòmiques a la cartera de serveis i que no es llevaria cap
prestació; manté vostè aquest criteri? Ens preocupen molt els
serveis que estan ajornats, els ajuts i les prestacions
econòmiques ajornades de la cartera de serveis. Necessitam que
ens digui com queden.

Tema d’infància. Vostè té damunt la taula, igual que
nosaltres, l’informe de la UNICEF que es va presentar fa pocs
dies. A les Illes Balears hi ha un 32,4 dels nins que viuen en la
pobresa. Després de conèixer aquestes xifres és necessari saber
quines mesures, quins recursos, quines inversions pensen vostès
dur a terme per protegir els nins i les nines. Què pensa dir al
conseller Bosch quan aquesta conselleria està llevant les beques
de menjador i les beques de transport per a aquests nins? Pensa
vostè que això afectarà la pobresa i que farà que aquests nins no
tenguin oportunitats per sortir d’aquesta pobresa?, no tenguin
oportunitats d’igualtat per poder accedir a aquesta formació que
necessiten per sortir de la seva pobresa? Pensa vostè que la
desocupació laboral de les famílies afecta directament els
infants? Què ha proposat vostè al conseller Bosch per solucionar
aquesta situació?
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Què dirà al conseller Company quan vostè llegeixi que hi ha
famílies que estan desnonades? Li dirà que actuï posant
habitatges a l’abast d’aquestes famílies perquè no hi hagi cap
nin que quedi sense habitatge? Què dirà vostè a la Conselleria
de Salut que vostè dirigeix quan sàpiga que hi ha nins que no
tenen vacunes perquè han quedat fora targeta sanitària?, com
està passant ara mateix, ahir, a un centre, a un PAC de Palma,
que no va voler vacunar una nina estrangera perquè no tenia
targeta sanitària. Això no és augmentar els riscos dels nins que
viuen en pobresa? Considera vostè que el fracàs escolar que
tenim en aquestes illes, el major de tota la comunitat europea,
no posa en situació de risc i agreuja aquests nins que viuen en
el exclusió?

Està clar, Sr. Conseller, que la coordinació entre conselleries
és fonamental. Consensuarà vostè amb tota l’oposició i amb les
entitats socials la creació d’una comissió especial per a temes
d’infància i l’elaboració i l’aplicació d’un pacte autonòmic per
a la infància i l’adolescència que tengui en compte els interessos
globals dels infants en totes les accions polítiques del Govern?
M’agradaria que em contestàs.

Menors i famílies. Precisament avui surt publicat que
Balears registra la taxa més alta de menors condemnats per la
justícia, que ha augmentat un 73%, 690 menors, al llarg
d’aquests anys de la crisi, d’atur juvenil i de manca
d’oportunitats del 50% dels nostres joves. A aquestes
circumstàncies hem de sumar el retall de les administracions.
Ens preocupa el desenvolupament dels programes adreçats a
família, joventut, justícia juvenil, en uns moments en què els
ajuntaments i els consells han reduït els programes preventius
que hi incideixen. Vostè aquí ens ha contat tots els programes,
que no es modificarien, que es mantendrien, però voldríem
saber..., i sabem que hi ha institucions que han reduït les
aportacions per a aquests programes, malauradament, que el
grau de la conflictivitat a causa de la desatenció a aquests joves
és el que incideix directament en la delinqüència. Quines
mesures pensa vostè prendre concretament per rebaixar les
xifres de delinqüència juvenil?

Em pot dir quins nous recursos s’han incorporat? La
consellera Castro va informar aquí a la seva compareixença del
mes de maig que aconseguir l’adhesió dels ajuntaments i
solucionar els problemes tècnics per implantar el registre era un
tema molt important i que no deixaria que quedassin
ajuntaments fora d’aquest protocol. Em pensa dir vostè què han
fet perquè els ajuntaments puguin superar aquestes dificultats
d’implantació d’un registre per unificar de maltractament
infantil? Quants d’ajuntaments no han signat el protocol
d’adaptació al maltractament infantil que es va posar en
funcionament la legislatura passada i que no funcionava?

Quant a la pobresa, vostè sap que la taxa d’atur a la
comunitat ha pujat i estam per damunt la taxa de l’Estat, que
tenim una taxa de pobresa del 23% i que en el 2012 una de cada
quatre famílies a Balears està en situació de risc i d’exclusió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, vaig acabant, a pesar que el tema podria abastar bastant
més i em sap greu, però podré continuar després en aquest tema.
Acab amb el tema de la pobresa. Deia que una de cada quatre
famílies a Balears està en situació de pobresa; això significa que
hi ha a les Balears 271.000 persones en risc d’exclusió.
Nosaltres pensam que la política econòmica del Partit Popular
no està donant resultats positius, que les darreres dades indiquen
que malgrat el constant augment de nombre de turistes no s’està
generant riquesa ni ocupació; la renda per càpita de les Illes, que
fa poc temps, fa pocs anys, era la més alta del país, ara ha baixat
al setè lloc essent l’única que presenta una productivitat inferior.

Com valora vostè que davant la crisi i l’increment de
persones amb risc d’exclusió les ajudes autonòmiques per a
polítiques socials s’hagin reduït en 14 milions dels pressuposts
del 2012? En concret la reducció ha estat de 6 milions per part
de la seva conselleria, de 3.498.000 euros del Consell de
Menorca, i de 4.871.000 euros de l’Ajuntament de Palma. Són
els retalls pressupostaris del Partit Popular els que en aquests
moments estan incrementant el risc d’exclusió social i dels
índex d’igualtat. 

Les ajudes a la infància han estat les més retallades, donat
que les beques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, vaig acabant, només vull acabar dient que els infants, que
la memòria que ha fet UNICEF expressa i constata i posa
damunt la taula xifres de nins que estan patint la pobresa, aquí
el Partit Popular està retallant beques de menjador i beques per
al transport.

He dir només -per acabar amb això- què pensa fer vostè per
donar una solució a la pobresa en general i a la pobresa infantil.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Fina Santiago per un temps també de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes, i benvingut
una altra vegada el conseller i el seu equip, en aquest cas de
Serveis Socials. 

Ja li vaig comentar en la seva compareixença de temes de
salut que la unificació de les dues conselleries no és garantia
que es puguin fer més serveis o que es funcioni millor en aquest
àmbit sociosanitari. El govern anterior tenia dues conselleries
per separat i es va fer un pla d’atenció primerenca conjunt, es va
fer una unitat d’atenció de salut mental conjuntament, es varen
formar els cuidadors conjuntament, es varen redistribuir
recursos entre les conselleries conjuntament. Vull dir que això
no és garantia, és expressió de voluntat política. Nosaltres no
coincidim però es pot fer el mateix amb dues conselleries, i
nosaltres defensam que és necessària una conselleria de Serveis
Socials perquè l’impacte de Salut en els pressuposts es menja
allò de Serveis Socials. 

I això és tan clar que fixi’s vostè que, en un any de govern,
cap mesura de serveis socials pot anunciar aquest govern, un
any de govern, cap mesura en serveis socials, perquè els serveis
socials en aquesta comunitat autònoma no existeixen. Vostè
acaba de dir el que es fa i no ha dit ni un programa nou en 15
mesos; tots els programes que vostè ha anunciat ja es feien, ni
un programa nou. El Govern ho constata, perquè no hi ha ningú
en el Govern, no hi ha ningú en el Consell de Govern, que
defensi els serveis socials. Vostè té molts de problemes en
sanitat i en salut, i serveis socials és secundari. I és una llàstima,
és una llàstima perquè els serveis socials en aquests moments
són fonamentals; sempre ho han estat, però en aquests moments
de crisi són fonamentals, i tenim un govern que no els defensa,
i per tant l’animam i en això tendrà tot el suport del nostre grup
perquè els serveis socials comencin a estar en el debat política,
a l’agenda política.

Ens ha fet una descripció, Sr. Conseller, del que fa la part de
serveis socials de la seva conselleria, però m’agradaria acabar
aquesta compareixença seva sabent on vol arribar: on vol arribar
en dependència, on vol arribar en temes de l’Institut Balear de
la Dona, en temes d’igualtat; quins programes vol fer nous en
temes de menors, que no només siguin tècnics i de coordinació
i de rendibilitat de recursos, que això és competència dels
tècnics i dels polítics, però quins objectius polítics té vostè? Un
10% més d’usuaris en dependència, els centres base els volem
unificar o tot el contrari... Què vol fer? Que quan acabi la
legislatura, què és el que vol fer, el seu llegat quin serà. “Ens ho
vàrem trobar així i hem fet això”. M’agradaria que em
contestàs.

En dependència estam totalment d’acord; com que ha fet un
tema descriptiu en temes de dependència estam totalment
d’acord amb vostè. Efectivament està mal dotada aquesta llei de
dependència, està tan mal dotada que a la legislatura anterior
crec que cada vegada que es feia un debat d’autonomia es feia
una moció aprovada per tots els grups polítics en què s’instava
l’Estat a dotar-la amb més, vull dir que això no és cap novetat,
el que ens ha contat vostè que està mal dotada. Però és que
aquest govern del Partit Popular del Sr. Rajoy encara ha dotat
menys, perquè li ha llevat els 5 milions fixos que teníem; vostè
ho sap, ara només cobram per prestació, quan en teníem 5 per
a tota l’estructura. Vull dir que encara està pitjor dotada que fa

dos anys. Però estam d’acord amb vostè; esperam que quan
nosaltres presentem una moció que digui que la Llei de
dependència està mal dotada, el grup del Partit Popular, com va
fer en el seu moment el Socialista, li doni suport i vostè, com
vaig fer jo en el seu moment, ho dugui al Consell Territorial i
digui que en nom del Parlament consideram que la llei està mal
dotada i ho doni vostè a la seva ministra. Esperam que també
tenguem aquesta colAlaboració.

També estam d’acord que malauradament la Llei de
dependència no ha aconseguit el que volia, que era crear més
llocs de feina dels que es varen crear, perquè la llei s’estima més
pagar ajudes econòmiques. Però li he de dir que tanta sort,
perquè si no s’hauria disparat la Llei de dependència molt més,
perquè el cost és molt més elevat si és un centre de dia o molt
més elevat si és una residència, i en aquest moment, que hi ha
molta gent aturada i per tant es pot tenir cura de les persones
majors i a més la gent necessita més doblers, aleshores opten
per això. Però estam també tant d’acord amb vostè si té qualque
mesura per intentar canviar aquesta tendència. Nosaltres pensam
que és difícil perquè hi ha un problema estructural, perquè els
cuidadors ara tenen 65 anys, la majoria de cuidadors, i estan
encara amb aquesta cultura de la cura, vull dir que no veuen una
residència ni un centre de dia com un servei públic sinó que
s’estimen més cuidar de les seves persones.

Ens agradaria saber el motiu pel qual estan baixant els
usuaris de la Llei de dependència. Al maig de l’any 2011 n’hi
havia 10.249; al maig de 2012, un any després, n’hi ha 10.114,
i a l’agost n’hi ha 9.774. Per què en lloc de pujar els usuaris
estan baixant els usuaris?

De l’Institut Balear de la Dona ens agradaria saber que, bé,
ja sabem els recursos que existeixen, alguns els hem gestionat,
sempre amb més encert i també amb errades, com tothom, però
sí què vol fer més, quins programes vol fer més, quins serveis
vol fer més, què vol fer més? Quan ens lliurarà aquest pla que
vostè ha anomenat? I m’agradaria saber una contestació que en
aquest cas va signar la Sra. Castro, que ens va dir que estaven
pendents d’una resposta de l’Institut Balear de la Dona per
subvencionar la càtedra d’estudis contra la violència de gènere,
com està en aquest moment, perquè per la informació que
nosaltres tenim no s’ha fet.

En temes de menors tots els plantejament que ha fet vostè de
caràcter tècnic, que quan els coneguem amb més detall els
podrem valorar, però en qualsevol cas estic segura que són bons
i sempre tot es pot millorar, però té vostè un bon equip i per tant
totes les propostes tècniques segurament són per rendibilitzar
els recursos, però també li faria la mateixa pregunta: què vol fer
en menors?, què vol fer amb menors que tenen mesures
judicials? Què vol fer aquest govern? Ja li dic, nosaltres vàrem
crear dos pisos més, vàrem fer el protocol, vàrem fer tot...
Vostès què volen fer? Digui-m’ho. És que vostè avui no venia
a contar-nos les memòries, vostè avui venia a dir què és el que
vol fer. En menors què vol fer? I allò important: com pensa
resoldre el cas que tenim ara a la nostra comunitat autònoma
d’aquest augment de menors amb mesures judicials. Com ho
han resolt fins ara?, perquè durant aquest any ha augmentat.
Nosaltres vàrem haver d’ampliar Es Pinaret, vàrem haver de
posar lliteres... Com ho han fet vostès?, perquè encara en tenen
més, com ho han fet?
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Si pensa..., estan negociant o estan discutint vostès els
pressupostos 2013. 2011 i 2012 varen ser els dos primers anys,
o els dos únics anys, que no hi va haver creixement de places
per a persones amb discapacitat intelAlectual. El 2013 serà
igual?, el primer any, els primers dos anys i en aquesta terra hi
ha hagut governs del Partit Popular i governs de progrés i
sempre hi ha hagut creixement en places residencials de centre
de dia, ocupacionals i habitatges tutelats de persones amb
discapacitat intelAlectual; el 2011, cap; el 2012, cap. El 2013
serà igual?

Com està la llei de família que està anunciada en els
pressuposts del 2012? A quin moment està? Si ja tenen un
document, si la lliuraran, quines reunions s’han fet, cap on va?

Pensa mantenir el Joan Crespí tal com està en aquest
moment, com el coneixem amb el centre base i el centre per a
persones amb discapacitat física?

Si ens podria dir les quanties d’aquestes subvencions que
vostè ha anomenat, per a joves embarassades i per a entitats que
fan feines amb menors que han estat tutelats o que estan en vies
de processos d’emancipació amb dificultat.

Ens agradaria saber quantes reunions o què pensa fer la
Defensora dels Menors per garantir la sanitat als menors, que en
aquests moments no està garantida? Quantes reunions ha fet
amb sanitat, en aquest cas amb vostè mateix, dins l’equip,
quantes reunions hi ha hagut i quines són les conclusions i quin
és el procediment; com es poden detectar aquestes dificultats
que detecten les ONG de menors que no estan atesos, que les
detecten les ONG? Si la directora o l’Oficina de Defensa del
Dret del Menor n’ha detectades. Quantes reunions han fet
vostès? Quin procediment han pactat amb l’ib-salut i l’Oficina
de Defensa del Dret del Menor per intentar evitar això o quan
això es produeixi quins són els canals que s’han de posar en
marxa perquè es pugui fer?

I la veritat és que ens ha sorprès també el seu comentari que
intentaran fer dels serveis socials una bandera i que hi creuen;
perquè vostès, dia 10, presentaran al Consell Social de Serveis
Socials, presentaran ..., fonamental, que la cartera bàsica de
serveis socials desapareixi fins a l’any 2015 ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, tres segons.

... ja en els pressuposts del 2012 la varen ajornar 18 mesos
i ara vostès preparen els pressuposts del 2013, amb una proposta
que la cartera bàsica de Serveis Socials passa al 2015. Per tant,
en aquesta comunitat autònoma no sabrem res ni de servei de
teleassistència, ni de servei d’ajuda a domicili, ni d’allotjament
alternatiu, ni de servei d’atenció a persones dependents
incapacitades judicialment, ni de cobertura de necessitats
bàsiques, ni de renda mínima d’inserció, que, per tant, Sr.
Conseller, augmentarà el pressupost de la renda mínima; ni de
la prestació econòmica per a persones que han estat tutelades
per l’administració fins a l’any 2015.

Vostè, no sé si serà conseller, però aquests decrets de serveis
socials seran dels primers que vostès firmarà o dels primers que
defensarà en el Consell de Govern, la desaparició, durant la seva
legislatura, de la cartera bàsica de serveis socials.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. María José Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero de todo, en
nombre de mi grupo parlamentario, quiero darles la bienvenida
a esta comisión a usted y al equipo que le acompaña y
agradecerle su comparecencia de esta tarde, a la vez que pedir
disculpas por la actitud de mis compañeros de Parlamento, que
muchas veces creo que rozan la falta de respeto a la hora de
dirigirse a un conseller.

Queremos desearle, sobre todo, muchos aciertos porque
sabemos que de sus aciertos y de todo lo que salga bien en su
conselleria nos vamos a beneficiar todos. Dirige usted una
conselleria muy amplia con muchísimas responsabilidades y
desde aquí nos brindamos ya, y desde el primer momento, a
aportar nuestro grano de arena y nuestra colaboración para hacer
que todas sus propuestas que ha ido desgranando puedan llegar
a ser realidad.

Le quiero felicitar por su intervención, su conselleria incluye
un gran abanico de servicios dirigidos a las necesidades de las
personas, nos ha explicado casi con detalle todos los planes que
se están llevando a cabo, teniendo en cuenta que no llegamos a
los quince meses de gobierno. Le agradezco, por otra parte, la
información que nos ha proporcionado y valoro muy
positivamente los principios que rigen su gestión en este área.

Como siempre que tenemos ocasión de encontrarnos con las
representantes del área de servicios sociales, tenemos la suerte
de palpar la gran sensibilidad de todo su equipo, sensibilidad
mostrada hacia las personas que son el verdadero eje de nuestras
actuaciones.
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Al contrario que mis compañeras de Parlamento, y como ya
he manifestado en otras ocasiones, tengo muy claro que la
fusión de las consellerias de Sanidad y Bienestar Social en una
sola suponen una gran oportunidad para mejorar en la eficiencia
y en la calidad del servicio a las personas. Es totalmente
incomprensible que en pleno siglo XXI la sanidad y los
servicios sociales caminen por sendas paralelas pero
incomunicadas, necesitamos hacer de ambas prestaciones vías
interdependientes y complementarias teniendo siempre al
paciente y al usuario en el centro de las mismas. Por eso, le
animo a seguir trabajando en la línea de encontrar nuevos
puntos donde trabajar conjuntamente desde ambos
departamentos.

Me ha sorprendido también el comentario de los
presupuestos con respecto a su conselleria cuando este gobierno
ha subido un 3,16% el presupuesto de las consellerias y en la
época del pacto pués se consideró un éxito que sólo se bajaran
3 millones en servicios sociales, pero bueno.

Entrando ya en uno de los temas de mayor envergadura del
área de servicios sociales, decir que la Ley de dependencia
reconocemos todos que ha supuesto un gran avance en la
atención social a las personas y me consta que existe un enorme
compromiso de este gobierno con el desarrollo de la Ley de
dependencia, como reconocimiento al avance que ha supuesto
la protección social de nuestro país. Me ha sorprendido la
intervención de mi compañera del Grupo Socialista, al hablar de
planificación; planificación es la Ley de dependencia,
planificación donde el coste a nivel nacional ha supuesto 2.700
millones más de lo que se había previsto inicialmente; que hay
326.000 personas más de las estimadas; que hay 225.000
personas más en el ámbito de los grandes dependientes, ¿eso es
planificación? Porque todos hemos sabido la gran publicidad
que ha hecho el Partido Socialista de la Ley de dependencia, su
gran proyecto social, su ..., no sé, mucha historia, pero
planificación, creo que es muy cuestionable la planificación.
Igual lo mismo podemos decir en los términos de la dotación, la
dotación que habla el Grupo PSM, también como la gran
dotación que llevaba la Ley de servicios sociales, en la que todo
se haría a partir de la legislatura en la que vinieran otros a
hacerse cargo, ¿no?

Realmente, creo que todo lo que ha dicho de la Ley de
dependencia y los informes que han hecho los técnicos, así
como las comunidades autónomas, han demostrado que la Ley
de dependencia podía tener muy buenas intenciones, pero
realmente carece de muchísimas cosas. Está claro que entró en
vigor de una forma muy precipitada y con una falta de
normativa de desarrollo, lo que ha hecho que el procedimiento
sea un laberinto para los beneficiarios. Hay una clara falta de
dirección y coordinación a través del Consejo Interterritorial, lo
que ha supuesto que las personas estén recibiendo de forma
distinta prestaciones en función del lugar donde viven. Existe un
absoluto desfase, como he dicho, en las previsiones; la
orientación en las prestaciones concedidas no ha generado para
nada las expectativas de creación de empleo inicialmente
previstas, todo lo contrario, tenemos unos índices de pérdida de
empleo en el ámbito de los servicios sociales que son
escalofriantes, gracias a la gran planificación de la Ley de
dependencia.

Esta forma de asignación de prestaciones no sólo genera el
paro que les he comentado sino que genera unos mayores costes
para nuestro sistema de salud y además afecta muy claramente
a la calidad de la atención de las personas dependientes.

También, uno de los grandes defectos que tiene la Ley de
dependencia es que no hay una correlación entre las situaciones
personales de la dependencia con los servicios que reciben las
personas, incluso no existen diferencias relevantes en función
del nivel de dependencia, se trata igual a una persona gran
dependiente que a una persona con poca dependencia.

Como consecuencia de todo ello, nos encontramos ante una
situación de absoluto colapso del sistema que, efectivamente,
demandaba reformas, reformas estructurales y reformas
incuestionables si queremos alcanzar un sistema madura de
atención a los dependientes y que a la vez sea económicamente
sostenible, yo sé que a ustedes no les importa que las cosas sean
sostenibles, pero es una necesidad real, si no vienen dotadas
económicamente, si no hay dinero para mantenerlas podemos
hacer todos los planes del mundo.

Creo que además ha sido muy frustrante para los ciudadanos
contar con una ley que garantiza unos determinados derechos y
que luego no se han desarrollado ni se han dotado
económicamente. Por eso, desde mi grupo, apoyamos, y nos
parece fundamental, la reforma emprendida por el Gobierno
central; dicha reforma se hace con el gran motivo, con el motivo
fundamental de preservar la Ley de dependencia, de mejorar su
calidad, de mejorar la atención a las personas dependientes y a
sus familias y de garantizar sobre todo la protección a las
personas que representan un grado de dependencia mucho más
grave.

La oposición habla de falta de consenso, pero pierden de
vista que todas las decisiones se han tomado en la Conferencia
Sectorial donde están representadas todas las comunidades
autónomas, además de la Federación española de municipios y
provincias, y que son numerosas las comunidades autónomas
que han pedido al Gobierno una reforma de esta ley porque la
consideran insostenible.

Hablan ustedes de que el Gobierno no apuesta por la Ley de
dependencia ni por los servicios sociales, pues el Gobierno de
la nación, igual que este gobierno, está haciendo una apuesta
clarísima por la Ley de depencia, se dedican más de 1.400
millones de euros que salen de estos presupuestos. Ley voy a
dar un dato: 6 de cada 10 euros del ministerio se emplean en el
sistema de atención a la dependencia. La importancia de esta
partida incluso ha aumentado en términos relativos con respecto
a 2011, que supuso un 56% del presupuesto total del ministerio
y este año ha alcanzado casi el 61%. Además, el nivel mínimo,
que es a lo que realmente obliga la ley, este año, a pesar de ser
un ejercicio de especiales dificultades económicas, se ha
aumentado en 203 millones de euros, casi un 19% más.
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Yo quiero agradecerle, Sr. Conseller, muy a pesar de los
grupos de la oposición, que a pesar de la deuda heredada y de la
falta de liquidez consecuente que eso nos deriva, y que
condiciona muchísimo su trabajo, ustedes, el Gobierno sigue
apostando alrededor, sigue aportando alrededor de 2,6 millones
de euros mensuales a la dependencia.

En definitiva, y creo que dado el actual contexto de enormes
dificultades económicas, de cumplimiento de los objetivos de
déficit a los que estamos obligados, se ha hecho una reforma
que mejora, y lo digo con un absoluto convencimiento, mejora
y hace sostenible la Ley de dependencia. A mí lo que me
parecería realmente importante sería sacar de la contínua pelea
política la dependencia y buscar un consenso amplio en este
tema. Creo que la prioridad en estos momentos es dar servicio
a las personas que lo necesitan, hagamos todos un ejercicio de
responsabilidad.

Me ha parecido muy importante todo lo que nos está
contando en el área de familia que está trabajando su
departamento, que es un tema en el que la oposición nunca se
para, creo que no le da ninguna importancia, pero para nosotros
es imposible hablar de solidaridad y de entrega y de
compromisos sin hablar de las familias, yo creo que las familias
son las que más están contribuyendo a sostener a todas las
personas que están en una situación de gran dificultad, que no
tienen recursos; creo que son la última red de seguridad de
muchas personas que ahora están pasando momento frágiles, y
creo que no podemos dejar de atender a las familias y creo que
debemos dar un mensaje claro desde el Gobierno de que
apostamos por las familias, porque, además, apostar por la
familia es apostar por las mayores, es apostar por personas con
discapacidad, es apostar por los menores y por las jóvenes y por
las mujeres; creo que la familia merece todo nuestro
reconocimiento.

Me ha parecido también muy importante todo lo que se está
haciendo en el tema de niños y jóvenes, creo que es una etapa
fundamental sobre la que hay que incidir; creo que se está
haciendo una gran labor desde S’Estel y por parte también de la
Oficina de Defensa de Menores, creo que se está trabajando
mucho en evitar todo lo que sea internamientos y trabajar más
en la parte previa de prevención, que eso creo que es lo
fundamental, porque además estamos tratando con un sector de
la población que es lo que va a ser la sociedad futura, creo que
hay que hacer una inversión enorme en este colectivo.

Me ha parecido también muy importante, como usted dice,
el tema del tercer sector, yo creo que el tercer sector llega a
puntos donde la administración no llega y muchas veces son los
que nos marcan el camino donde tenemos que actuar y muchas
veces creo que están haciendo las cosas a un coste muchísimo
menor que el de las administraciones.

Se ha hablado también aquí del Informe de UNICEF, creo
que es importante, hemos estado todos en esta presentación;
creo que aquí, como siempre, la oposición se olvida de su parte
de responsabilidad en todo este asunto, porque no olvidemos
que precisamente estos índices de pobreza se deben a los
millones de personas que la mala gestión ha dejado en paro,
creo que eso es importante. Creo que hacer bandera y crítica de
ese informe es bastante equivocado, porque me temo que ellos
no han aportado grandes cosas para que las cosas fueran de otra

manera; hablan de desahucios en el IBAVI cuando el IBAVI
antes tardaba un año en dar respuesta a las solicitudes de
personas que necesitaban un piso, y ahora estamos en un mes;
cuando el IBAVI tenía cientos de pisos vacíos y ahora el IBAVI
está haciendo el esfuerzo de dedicar alquileres baratos para
personas con necesidades. Creo que se va a ir dando cuenta a
medida que vaya compareciendo que la oposición nunca es
constructiva, es mas bien destructiva.

Y al final, para mí lo importante ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí. Creo que todos los políticos deberíamos hacer un
ejercicio de pedagogía, de no alarmar a la sociedad
innecesariamente, de saber que la situación es difícil
económicamente, que hay que priorizar y que lo importante es
llegar a aquéllos que más lo necesitan.

Muchas gracias.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Per alAlusions, per favor, Sra. Presidenta. Per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, entenc que no hi ha hagut alAlusions. Gràcies.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Nosaltres entenem que hi ha hagut alAlusions quan la
portaveu del Partit Popular s’ha referit ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entén que no hi ha alAlusions. Gràcies.

Seguidament, té la paraula el Sr. Conseller, Antoni
Mesquida.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Moltes gràcies, gràcies per la seva intervenció. A mi
m’agradaria que a mesura que vagi passant aquest temps doncs
no vegi en un tema, en una situació que tenim en aquests
moments que hi hagi, diríem, sí, comportaments destructius,
sinó constructius. La seva mà m’interessa, tot el que sap la seva
mà m’interessa; és a dir, jo crec que en aquests moments, i els
agraesc la intervenció, perquè crec que en aquests moments no
han pensat en els partits, no han pensat en res, han pensat
exclusivament en els ciutadans, cosa que els agraesc molt.
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Vostè parlava, Sra. Santiago, del tema d’això de la
conselleria, de les dues conselleries que vostè pensa. Bé, miri,
això depèn de cada govern, hi ha governs d’altres signes que
tenen les conselleries juntes, vol dir que això no és cap
problema.

Després sí que volia contestar-li sobre la cartera de serveis,
perquè vostè parla dels temes del futur i del futur i del futur,
molt bé; miri, és ver, la cartera de serveis, efectivament es
modifica el Decret en el sentit que es retarda l’entrada en vigor
de determinades prestacions com a garanties. Jo no sé què vol
que li digui, però el que tenc ben clar és que de vegades, i vostè
em podrà dir el que vulgui, em podrà dir que als bancs se’ls ha
donat doblers, tal o qual, el que sé és la nostra situació i és la
que sé i, a partir d’aquí, doncs miri, tenim el que tenim, no
tenim res més.

A més, la cartera de serveis es va aprovar pocs dies abans de
les eleccions, pocs dies abans de les eleccions és que s’han fet
quantitat de coses pocs dies abans de les eleccions sempre,
sempre, des d’inauguracions, de coses que no s’havien
d’inaugurar perquè no estaven acabades, des de coses que no
tenien permisos, és a dir, no sé per quina raó sempre s’ha
inaugurat i s’ha inaugurat i s’ha inaugurat, és a dir, tanta
inauguració, i per què serveix tanta inauguració? Si al final no
serveix per a res. És a dir, són els ciutadans que s’han d’adonar
de la feina ben feta, no inaugurant pedres.

Bé, en aquest cas crec que quan tu tires enmig una cosa i no
li dones una quantificació econòmica, no li dones uns doblers,
uns recursos per poder funcionar, bé, doncs què passa? Que
després no es poden dur endavant les coses, i jo crec que ja està
bé i crec que, a més, la ciutadania sí que ens donarà les gràcies
a tots els que facem això, que no podem establir unes
prestacions, garantir unes prestacions que al final no les podem
complir. Jo crec que ja hem de fer un exercici d’honestedat i dir
el que podem fer i el que no podem fer.

I respecte a la planificació, vull dir aquí segurament sí que
tendríem una miqueta de controvèrsia, que bé, que no és cap
problema però aquesta controvèrsia, podem arribar després en
altres coses molt més importants que això, del que vostè parla
de planificació, a molts d’acords i profitosos per a la ciutadania.
Però miri, trobam molta feina, efectivament, és a dir,
Planificació de serveis socials per a persones majors amb
dependència 2011-2015, encomanat a l’empresa Antares
Consulting; Planificació de serveis socials per a persones amb
discapacitat intelAlectual 2011-2015, encomanat a la mateixa
empresa; Pla estratègic de serveis socials, aprovat el març de
2011, és a dir, dos mesos abans de les eleccions. Què li he de dir
jo d’això? Què li he de dir? Què li he de dir, que jo puc demanar
a tots els consultors i puc començar a demanar projectes i
estratègies i aquestes coses pagant, eh? Ho podria fer, n’he
trobats molts damunt la taula, però de cara a la galeria,
m’entengui, de cara a la galeria crec que ja no, crec que ja no
podem fer pus coses; és a dir, hem de ser una miqueta seriosos,
hem de fer un poc d’economia familiar. Això és el que li dic,
val, però planifiqui, ...

(Remor de veus)

... planifiqui, planifiqui, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, li pregaria silenci.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

... es que jo li puc planificar, puc planificar i puc començar a
treure plans estratègics damunt la taula, a 60 i a 100.000 i a
150.000. Jo trob que això no és honest. No, no, perdoni,
perdoni, torn enrera de la xifra, ha dit una xifra, he dit una xifra,
eh, és a dir, he dit a 60 perquè n’he vists, no, perdoni, no em
digui, que jo n’he vists, els puc dur els papers, no dic aquests,
però de plans estratègics, de plans d’aquests, de 60 i de100 i tot
això, no n’he vist, bé, aquests també els puc mostrar, però torn
repetir, no em sap greu dir que ara he dit una xifra així, de 60,
si no, hagués dit una xifra exacta.

O sigui, el que li dic és que en aquests moments a mi i a tot
l’equip i a tota la gent que té ganes de tirar endavant projectes
que són necessaris, projectes que són indispensables per a totes
aquestes persones dependents, en risc d’exclusió, tota aquesta
gent... hem de fer feina i hem de feina de manera conjunta sense
cap interès, l’únic interès ha de ser d’aquestes persones, crec jo.

També han parlat de l’índex de pobresa en els menors.
UNICEF ha posat de manifest unes dades relatives a la pobresa
infantil realment preocupants relatives a l’any 2011. Aquestes
dades posen de manifest que des que es varen començar els
efectes de la crisi, l’any 2008, no s’han posat en marxa mesures
efectives per fer-hi front. És a dir, diu la UNICEF que a partir
de l’any 2008 en què començar a alenar l’efecte de la crisi no
s’han posat mesures efectives per fer-hi front. Jo, què hem dir
una altra vegada?, saps que és de fàcil tot això, quan passen els
anys i els anys i estam en una situació realment greu i tot això,
que entaferrem aquí, venga!, patada y a seguir els altres, jo no
és que hi estigui massa d’acord, en això, i a més hem parlen
d’aquesta d’UNICEF i resulta que UNICEF diu que a partir de
l’any 2008 no hi varen posar cap mesura, bé. 

En aquest 2011, efectivament, les xifres són esgarrifoses,
són xifres que ni vostè ni jo ni cap persona que està aquí dins no
pot estar tranquilAla amb aquesta situació.

Després em parla de retallades, és a dir, el que passa és que
les primeres retallades es varen produir la passada legislatura,
per exemple cal destacar les retallades de les beques de
menjador i transport escolar, que varen passar d’1.490.000 al
curs escolar 2007-2008 a 1 milió al 2010-2011. Efectivament,
totes aquestes beques... i em consta personalment, l’esforç del
conseller Bosch en el tema de les beques, em consta, a més
m’ho va dir personalment.
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Vostès varen eliminar el bo de la infància, la targeta del
nadó... Per tant, hem de posar en marxa mesures entre totes les
administracions, locals, insulars, autonòmiques, estatal i fer
feina conjuntament amb les entitats. En aquest sentit, es treballa
des de l’Estat en el segon Pla estratègic nacional d’infància i
adolescència, que fixarà les prioritats polítiques orientades al
benestar de la infància i l’adolescència.

També m’havia demanat pels menors condemnats. Els
menors condemnats, crec que dins la xifra el gran augment
resulta que no és del 2010 al 2011, resulta que és del 2007 al
2008: 2007, 398 menors condemnats; 2008, 536; o no manejam
les mateixes xifres o no ho entenc.

Després, en tema de prestacions, en tema de prestacions no
arribam fins on voldríem arribar o no arribam fins on el
conseller voldria arribar, li ho assegur, li ho assegur, però
resulta que del 2011, juliol, a l’agost del 2012 s’han incrementat
les prestacions, de 9.727 a 10.068, ja tenim xifres diferents, ja
li ho havia dit que teníem xifres diferents.

Després... i en això sí que també..., és clar, no em toca de
prop perquè som el conseller de Sanitat, Benestar Social i tot
això, però és veritat que som metge i sí que em toca quan em
diu que a infants no els han volgut posar vacunes, no, perdoni,
perdoni, jo no li ho discutiré, això, però sí que vull prendre les
mesures necessàries perquè també li puc assegurar que a
l’anterior legislatura i a l’anterior i a l’anterior i a l’anterior i a
l’anterior també hi va haver molts de casos en què no es va
donar l’assistència sanitària que tocava, o sigui que... 

Jo, en aquests moments, li puc dir - li puc dir, eh?- i
m’agradaria tenir-ne coneixement, però no ja coneixement que
han dit... no, no, coneixement, vol dir, per poder prendre les
mesures necessàries. No tot dins un transatlàntic tan gran, no tot
funciona com tu voldries, és veritat que hi ha deficiències, però
crec que aquestes deficiències, si les sabem, per ventura podem
posar-hi una miqueta de remei. Ara, dir-ho per dir-ho sense
saber ni el què ni el que no ...

Miri, vostè que diu que a més ni ens preocupam d’aquestes
coses, idò, avui matí he tengut... no, vostè ho ha dit, he tengut
una reunió per temes d’aquests amb la coordinadora Teresa
Martorell, avui matí per parlar d’aquestes coses. O sigui, que...
la directora general d’ib-salut va estar reunida ja dues vegades
per temes d’aquests amb la directora general de Benestar Social,
o sigui que es fa feina en aquestes coses i garantirem tots
aquests trets. Hem tengut reunions amb Delegació del Govern,
hem tengut reunions amb el Ministeri de Sanitat o sigui que són
coses... bé, que en sortiran i no serà la darrera vegada que em
dirà que ha passat una cosa d’aquestes, però també passava
abans i tothom tenia targeta, eh?, o sigui que no és això.

M’ha demanat també sobre el Pla d’igualtat. El Pla
d’igualtat, s’espera que el traguem el primer semestre de 2013
i la Llei de família, s’hi fa feina amb això. No li vull donar uns
terminis perquè crec que a més una llei s’ha de fer... diríem, una
llei que sigui aplicable, el que no podem fer són filigranes i que
després no puguem aplicar les lleis que feim.

I bé, no sé... l’altra pregunta, estam en el BOIB, però els puc
dir que d’embarassades n’hi ha 20.000, i extutelats n’hi ha
80.000... 

Referent a l’Institut Balear de la Dona, no sé, crec que m’ho
havien demanat, a veure quines feines es fan, s’ha fet molta
feina, s’han firmat convenis amb Menorca, s’han firmat
convenis amb Eivissa, s’han firmat convenis amb Formentera,
ara en aquests moments com li havia dit abans, feim feina,
molta feina, en els temes d’aquesta llei perquè pugui sortir com
més prest millor.

Si no tenc més preguntes..., no sé ara quines preguntes em
falten, si m’ho volen dir... sí, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Passarem ara als torns de rèplica i contrarèplica per un
temps de cinc minuts. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Conxa Obrador per un temps -com he dit- de cinc
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull lamentar
les paraules de la portaveu del Partit Popular quan s’ha referit
al fet que aquesta diputada ha tractat amb falta de respecte al
conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, atengui’s al torn de rèplica i contrarèplica.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Estic al torn de rèplica i em centr en el torn de rèplica. Sr.
Conseller, vostè és al Parlament, és aquí, el conseller, per
explicar quins són els objectius de la seva conselleria, objectius
concrets, què planteja, què vol fer vostè a la seva conselleria,
quins són els objectius que té programats com a seus, com a
propis, no el que estava fet, no el que s’estava desenvolupant
fins ara.

Un altre tema, vostè vol aplicar la mecànica de l’economia
familiar a la conselleria que dirigeix, i jo li diria que una
economia familiar el primer que fa quan té problemes de
liquidesa és prioritzar la despesa. En aquests moments la
priorització que vostè ha de fer ha d’anar encaminada a donar
suport als més febles i vostè ha de prioritzar aquest suport, no
pot dir “és que no tenim doblers”, no, no, vostè ha de lluitar per
aconseguir els recursos necessaris per donar suport a aquesta
gent, no és de rebut que digui “és que amb el que hi ha, amb el
que hem rebut, amb el que tenim, no tenim doblers”, no, no és
que hi ha una situació de fallida social, de crac social i vostè
s’ha de cuidar de donar solucions a aquesta fallida.

Amb la renda mínima d’inserció social, què pensa fer?,
modificaran la llei per treure una nova regulació de la renda
mínima? Sospitam que preparen una reforma que serveixi
encara per limitar més l’accés a aquesta prestació. Hi ha molts
d’indicadors que ens diuen que volen limitar aquesta prestació
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i voldríem saber si és veritat, si és cert que limitaran a la renda
a les persones immigrants que no tenen papers, com sembla que
passa en aquests moments?

Després, quant a la dependència, no entraré a dir i a explicar
la situació de les retallades del Govern Rajoy que s’apliquen
aquí. Vostès varen acceptar que aquesta comunitat tengués 5
milions menys del conveni de la dependència per a les
comunitats, no es va dir res, no s’ha defensat el manteniment
d’aquest finançament i, per tant, aquesta comunitat ha obtingut
un molt deficient en el sistema de dependència en la seva
aplicació amb una qualificació de 2,5 punts per davall de la
mitjana nacional que està en 4,9 punts. Per tant, alguna cosa
estam fent malament quan som en un lloc que ens situa com a
una comunitat que no aplica bé el sistema de la dependència. 

He de dir que tenim llistes d’espera que no es resolen, que
les persones queden pel camí sense tenir aquesta prestació a la
qual tenen dret perquè estan valorades i perquè estan
reconegudes i no poden gaudir d’aquest recurs. I li posaré un
exemple molt clar, quan es diu que el Partit Popular defensa la
dependència i defensa les persones i que el manteniment està
assegurat, li posaré un exemple: en aquests moments hi ha molts
d’ajuntaments que no tenen signat el conveni per gestionar els
centres de dia que donen atenció i servei a més de 350 persones
majors i persones amb discapacitat, usuaris del centres de dia
dels pobles, hi ha hagut ajuntaments que donen aquesta
prestació i no reben cap suport per part de les administracions.
Què pensa fer la seva conselleria?, perquè hi ha ajuntaments que
tenen un deute de 800.000 euros, que estan a punt de tancar les
portes, que ja varen avisar que tancaven els centres de dia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...i vostès els varen dir que estaven en situació d’arreglar aquests
convenis i que estaven en marxa i això ho varen dir fa quatre
mesos; a dia d’avui els convenis estan sense firmar i els
endarreriments estan sense cobrar, què pensen fer amb els
centres de dia dels ajuntaments? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. També crec que no és funció de la
portaveu del Partit Popular dir si hem faltat al respecte o jo en
concret he falta al respecte al Sr. Conseller. El Sr. Conseller és
aquí present i m’agradaria saber si vostè ha considerat que jo li
faltat al respecte dins el que és el debat polític, si l’he insultat,
si l’he tractat malament o alguna cosa, m’agradaria saber la seva
opinió.

Estic totalment d’acord amb vostè, Sr. Conseller, un polític
mai no està satisfet del que ha fet, si és un bon polític, crec,
perquè si hem arribat a deu, segurament hauríem d’arribar a vint
i a més, fent feina en serveis socials mai els recursos cobreixen
la demanda. En això estam totalment d’acord.

Diu que ens agradaria colAlaborar amb vostès, nosaltres, tota
la colAlaboració, però des que vostè hi és, Sr. Conseller, no ha
entrat ni una sola pregunta contestada, no ha lliurat ni un sol
document des que li ho hem demanat. Li demanaríem que vostè
també fos colAlaborador amb nosaltres, ni una sola pregunta.

Li diré quina és la meva font per saber l’atenció a la
dependència, IMSERSO, digui’m vostè quina font li dóna
aquests números, perquè compararem. Anirem amb els
documents i compararem. La meva font és IMSERSO, per què?,
perquè cada mes li deman a vostè que em doni les seves xifres
i no les aconseguesc. En vaig aconseguir fins el gener, però no
les tenc i per tant, la única font que tenc és la d’IMSERSO, si
vostè en maneja d’altres, doni-me-les i no vendré amb aquests
números, vendré amb els números que em doni o faré una
comparativa, però és que no la tenc, és que vostè no em contesta
i és clar, quina és la única font meva?, la d’IMSERSO i la
d’IMSERSO li puc garantir i dimarts els hi duré -dimarts els hi
duré- que són això. M’agradaria tenir-ne unes altres,
m’agradaria que la dependència es desenvolupàs. No em vegi
com una enemiga en tot, o no em vegi com a una enemiga, jo he
de fer la meva funció parlamentària que és fer-li el seguiment i
si vostè ho fa en alguna cosa, tendrà el nostre vistiplau, però
vostè - i ho reconeixerà- ha fet una valoració descriptiva del que
hi ha, no ens ha contestat encara on vol arribar!

És cert el que diu que el creixement en temes de menors va
ser a partir... fins el 2008, però nosaltres vàrem fer, vàrem...
quatre DAM més, vàrem crear dos centres més, és clar que
vàrem fer coses, però continua creixent, no s’ha aturat, continua
creixent, què pensa fer vostè?

Jo no he utilitzat l’informe d’UNICEF, vostè sí ho va fer, jo
no l’he utilitzat, vostè sí, perquè la UNICEF és de tots i jo no
l’he utilitzat. Li diré el que vàrem fer quan vàrem veure que hi
havia problemes de menors: 4 milions d’ajudes extraordinaris
perquè el seu equip ho fa molt bé i només li dóna el que li
interessa, 4 milions d’ajudes extraordinaris per a famílies amb
prioritats a les que eren menors, 5 milions més per a renda
mínima amb prioritat a les famílies que eren menors, 2 centres
de menors més, la unitat de valoració d’abusos sexuals,
creixement en places de 0 a 3 anys, el decret que vostès varen
derogar d’ajuda a menors que hagin estat tutelats i que estan
sense família i en processos de dificultat. Sí que vàrem fer!,
insuficient, segurament, però sí que vàrem fer. Què han fet
vostès? Res. Què pensen fer?, contesti.
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Per això vàrem fer la Llei de serveis socials, perquè no pot
dependre de voluntats polítiques tot això, perquè són necessitats
bàsiques de la població i no pot dependre de voluntats polítiques
i si s’hagués llegit la Llei de serveis socials i si se l’hagués
llegida no m’hagués fet les preguntes que m’ha fet o les
valoracions que ha fet, la Llei de serveis socials s’aprova i
estableix la Llei de serveis socials que als 18 mesos s’ha de fer
la cartera de serveis i la cartera de serveis es fa en 18 mesos, en
20, ens vàrem retardar dos mesos i es fa i es fa negociat amb
tothom, perquè fer un decret com el que vostè ha fet des d’una
taula, és fàcil, però si vol fer una negociació amb totes les
entitats, es tarda més i ho vàrem fer, i el pla estratègic el vàrem
complir, tal com establia la llei.

I aquesta cartera de serveis que vàrem proposar negociar-la
amb el Partit Popular -i la Sra. Ferrando hi era- no varen voler
negociar-la, no varen voler negociar-la, el primer decret de
cartera, nosaltres els dèiem “això són els nostres, negociem,
perquè si nosaltres no hi som i hi sou vosaltres, que hi hagi un
mínim garantit”, i el Partit Popular no va voler negociar! I el
Partit Popular no va votar la Llei de serveis socials, només es va
abstenir en positiu perquè la cartera no era a la llei, imagini’s si
la cartera hagués estat a la llei, però aquest decret que volíem
negociar, nosaltres podíem aspirar a més i vostès podien
considerar que era massa, haguéssim pogut arribar a un acord
per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Pel que ha passat ara, que ha hagut de derogar i tal
vegada haguéssim baixat i ho haguéssim tret conjuntament. No
ho va voler negociar el Partit Popular.

Per tant, m’agradaria que em contestàs a les coses que li he
demanat i a les quals no m’ha contestat. Després, tenc una
pregunta que per a nosaltres és important i m’agradaria que la
contestàs de manera concreta: pensa vostè treure a concurs la
gestió de les places residencials, les d’Eivissa, que sembla que
ara tornaran al Govern, les de Sant Miquel i del carrer dels
Oms?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ja per tancar aquest debat té
la paraula el conseller Sr. Mesquida... ai!, perdó, perdó, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Maria José Bauzá, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo siento si se han
ofendido las portavoces anteriores, pero bueno, es mi opinión
sobre las formas con las que se estaban dirigiendo al conseller,
creo que tengo derecho a dar mi opinión.

Quiero decirle que por mi parte yo no tengo problemas en
encontrar los datos de dependencia puesto que están colgados en
la página de la CAIB, al igual que los del Inserso, que sepa que
no es una cuestión que yo sepa de transparencia de su gobierno
porque yo cuando tengo necesidad de encontrar estos datos los
encuentro, sin ningún problema. 

Yo al contrario que los otros partidos le voy a pedir que no
se dedique a hacer grandes planes ni grandes leyes ni grandes
anuncios de galería que al final no se plasman en dar un servicio
de lo que necesitan los ciudadanos, le voy a pedir que se
dediquen a ser más eficientes, que mejoren los servicios que
estamos dando, que se reorganicen los servicios, que creo que
en algunos casos son bastante... hemos heredado quizás una
situación un poco caótica. Y le voy a decir que en términos de
dependencia creo que se está haciendo un verdadero esfuerzo.
Me hablan de recortes cuando el propio gobierno que puso en
marcha la Ley de dependencia no tardó ni tres años en quitar la
retroactividad y en bajar los presupuestos de la dependencia
2011 en 80 millones de euros. Creo que nos podemos pasar la
vida echándonos la culpa de quien recorta o de quien no recorta,
creo que los hechos son los que son, si hablamos de
calificaciones de dependencia nuestra comunidad ha estado
situada en los peores niveles de calificaciones en dependencia
toda la legislatura pasada. Yo confío que gracias a la buena
gestión de su equipo vamos a salir de esta posición, que vamos
a situarnos al menos en la media de otras comunidades
autónomas. 

Creo que ustedes están haciendo todo lo que pueden con
unos recursos que es evidente que son muy limitados; que es
muy difícil gestionar cuando ya es que no tengamos liquidez
sino que tenemos deudas, cuando hablamos de convenios con
ayuntamientos que tienen deudas desde octubre de 2010; creo
que es muy fácil hablar de muchas cosas cuando al final lo que
hemos dejado, la gestión que hemos hecho, es lo que de verdad
se puede evaluar y yo creo que sobran las palabras. 

Creo que tengo que contestar que como se ha mencionado
a mi partido en el tema de la Ley de servicios sociales
efectivamente nos apoya una ley que no está dotada, es como lo
de la Ley de dependencia, de qué nos sirven las grandes
palabras y los grandes esloganes y las grandes leyes si al final
no vienen dotadas y no se sabe muy bien con qué dinero ni con
qué recursos se va a llevar a cabo todo lo que ponemos sobre el
papel, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy
diferente.

Yo voy a finalizar animándoles a que sigan trabajando, que
me consta que lo hacen, a que sigan teniendo esta sensibilidad
con las personas que lo necesitan, que me consta que la tienen,
y a dedicarse sobre todo a trabajar y a dedicar sus esfuerzos y su
tiempo a las personas que más lo necesitan.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Ara sí, per tancar el debat, té la
paraula el conseller, Sr. Mesquida.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Efectivament, Balears va sortir en el 2010, Baleares es la
comunidad que menos dinero destina a la Ley de dependencia.
Amb el tema de ficar gent dins...amb independència... Diario de
Mallorca, 2 de març de 2010, deben estar esperando a que se
muera mi madre; dependientes a la sala de espera, això era 24
de juny de 2009.

Bé, jo crec que no podem estar tota la legislatura amb
individualitats, com abans hem explicat, això que (...) i totes
aquestes coses, és que no hi podem estar perquè no avançarem,
és a dir, aquí és on jo veig aquesta paràlisi, aquests moments
són moments difícils i els moments difícils necessiten decisions
difícils, que seran complicades aquestes decisions. Estic segur
de la seva sensibilitat, no estic segur, estic convençut de la seva
sensibilitat, ... vaja, i fer coses, fer coses, i 20 centres de dia a
Palma i 7 a Eivissa, on són?, on són?, és a dir, que és que jo els
planific i els fas tu, ... bé, bé. La veritat, em crida l’atenció,
diríem, a vegades ... parlàvem de l’economia domèstica, de
l’economia domèstica, del sentit comú, economia domèstica, és
la gran economia la domèstica, per suposat que és la gran
economia la domèstica i el sentit comú és el menys comú
actualment en el món, però bé.

La renda mínima d’inserció, és a dir, la renda mínima
d’inserció s’hauria d’haver fet una renda mínima d’inserció
quan estaven en el govern anterior on les aportacions
extraordinàries, que se’n feien moltes, s’haurien d’haver
pressupostades. Aportacions extraordinàries se’n varen altres
anys, a la legislatura anterior a la qual vostè hi varen ser, i la
diferència és que en aquesta legislatura no només es feien
aportacions extraordinàries sinó que l’any següent
s’incorporaven al pressupost, cosa que vostès no varen fer,
supòs que també perquè la situació era complicada, i jo ho
entenc, però a mi em resulta cínic, ho dic per endavant, que
quan la situació actual encara és més complicada que haguem
de parlar d’aquestes coses. Jo crec que, en principi, es fa el que
es pot. Sí, que hem de lluitar per la gent que més necessita, és
clar que hem de lluitar, però podem lluitar, vull dir, lluitar,
lluitarem, després aconseguirem el que podrem, però mentre
puguem mantenir el que hi ha podem donar gràcies a déu.

Miri, el pressupost de 2004, per exemple en rendes mínimes
d’inserció, era d’1.800.000; el 2007, 2.815.000 i el 2011,
9.257.000. La diferència en pressupost consolidat del 2004 al
2007 és d’1.015.000 i del 2007 al 2011 de 141.904 euros. 

Jo vaig ser a l’IMAS i sí que vaig viure totes les dificultats
a nivell econòmic que hi ha amb els temes de les rendes
mínimes d’inserció. A més, les rendes mínimes d’inserció
moltes vegades s’han valorar les coses, jo ja ho dic, és a dir, la
mateixa paraula ho diu, renda mínima d’inserció. Hem de
començar a valorar totes les coses, el que sigui per inserció que
sigui per inserció i les coses que siguin per a una altra cosa
s’hauran de colAlocar dins una altra banda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

1) Compareixença RGE núm. 3634/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el Pla
per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears.

Passarem al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença RGE núm. 3634/12, del
conseller de Salut, Família i Benestar Social, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials i
Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre el Pla d’equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d’estalvi 2012 (III).

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral,
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

En principi entenc que aquesta compareixença era per veure
si el Pla d’equilibri afectava afers socials, entenc que és aquesta
la pregunta. 

Moltes gràcies, presidenta. Senyors diputats. Avui ningú ja
no se sorprèn quan parlam de crisi, de deutes, de
replantejaments de manera d’actuar de sempre per poder
subsistir. Estam en aquest temps. Fa temps que la situació
econòmica que ens ha tocat viure s’ha manifestat amb totes les
seves conseqüències. La conjuntura mundial complicada
juntament amb gestions per ventura no del tot eficients han
deixat la seva empremta en les nostres arques públiques de
manera contundent. 

El gran objectiu a què tots hem arribat, supòs que també és
el seu gran objectiu, però des d’aquest govern del qual form part
és fer feina per invertir aquesta situació. Darrere les grans xifres
de deute hi ha persones, i això és una altra gran fita que ens
marca. Torn a repetir que en aquestes coses hi ha gestions que
són més agraciades, gestions que són menys agraciades, però bé,
ara, sí els puc dir que almenys aquest govern té una sensibilitat
màxima amb totes les situacions que vivim, amb totes i cada
una de les persones que conformen els ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta comunitat. L’estat de benestar, a pesar de les
circumstàncies actuals, ha de sortir reforçat, l’hem de mantenir
a pesar de les mancances en el servei bàsic, tal i com ha
anunciat sempre el president del Govern, José Ramón Bauzá.

És per aquest motiu que en el Pla econòmic i financer
d’equilibri del Govern de les Illes Balears, que és un document
necessari per intentar posar ordre dins les xifres econòmiques,
és un pla que en principi s’ha fet per necessitat, i les decisions
que es prenen no són fàcils afecten moltes àrees, moltes. Però,
l’àrea de serveis socials, pel que jo he vist, no hi ha cap mesura.
És veritat que aquesta àrea, a més de ser una àrea molt
complicada i al mateix temps és una àrea on hi ha persones que
no estan en igualtat de condicions que altres que duim més sort
que elles, no es pot tocar i jo he cercat si hi havia qualque
mesura que pogués afectar l’àrea d’afers socials i no l’he
trobada. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller 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. Obrador, per un
temps de deu minuts. Gràcies.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo crec que no
ha contestat cap pregunta que li he formulat a l’exposició
anterior i esper ara tenir un poc més de sort, seré concreta per tal
que vostè tengui més clares quines són les meves preguntes i les
pugui contestar.

El Pla d’equilibri financer que vostès han presentat és una
esmena als pressuposts aprovats en el 2012 pel Govern, per tant,
ja hem vist que aquests pressuposts no han servit, s’han hagut
d’esmenar amb unes conseqüències que nosaltres pensam que
sí tendran afectació a serveis socials o a benestar social,
maldament vostè hagi dit que els ha mirat i que pensava que no
trobava que hi hagués cap partida afectada.

Jo li deman concretament, amb relació a les retencions de
crèdit que es varen programar per al mes d’abril, la pregunta és,
pot desglossar per capítols i destinacions les quantitats
corresponents a la secció 18, de benestar social?, perquè veim
que hi ha 14 milions retinguts. M’agradaria saber d’aquests 14
milions que estan retinguts quins són els que afectaran benestar
social.

A l’Institut Balear de la Dona hi ha un milió retingut, a quins
programes afecta la retallada o la disminució de subvencions?
Hi ha 750.000 euros menys. 

Després, el mes d’abril la Vicepresidència va declarar la
indisponibilitat de 77 milions més que hem d’afegir. La meva
pregunta és, aquesta mesura addicional de declaració
d’indisponibilitat de crèdit del mes de maig significa que a la
secció 18 hi ha 1.375.000 euros menys, per tant, em pot dir com
afectarà benestar social? Com afectarà aquesta retallada la
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència? Com afectarà
els consorcis sociosanitaris? Com afectarà la cartera de serveis
una altra vegada? Pot garantir vostè que una vegada fet també
el traspàs de Son Dureta, Son Dureta no es vendrà?, pot garantir
la permanència de Son Dureta?, pot garantir també que
s’habilitarà dins aquest espai un nou espai sociosanitari tan
necessari? 

Quant a les mesures de contenció de la despesa de 2011, em
pot indicar si la suspensió de nomenament de nou personal
interí ha provocat la desaparició de programes socials?, ha
afectat el normal funcionament dels serveis? Les mesures
d’estalvi de despesa corrent en béns i serveis, ha significat el
tancament o l’eliminació de qualque activitat o prestació social?
Em pot indicar si les mesures d’estalvi en transferències
corrents, xifrada en 173 milions, ha afectat les entitats socials?
La reducció prevista dels capítols 6 i 7 d’inversions reals i
transferències de capital s’han reduït un 28,5% passant a una
despesa consolidada de 667 milions el 2010 a 481 milions el
2011, el que suposa una reducció de despesa de 186 milions, em
pot dir com afectarà aquesta reducció a benestar social?

Amb relació a les mesures de contenció de la despesa de
2012, em pot dir vostè si l’increment de dues hores i mitja que
obliga els empleats públics a fer aquestes hores afectarà el
funcionament del serveis i els seus usuaris? Com ha afectat
benestar social la flexibilització de mecanismes de redistribució
de personal? Em pot dir també si han aprovat en Consell de
Govern la reducció de despesa protocolAlària i quina quantitat
s’ha reduït? 

De les mesures a aplicar a l’ib-salut volem destacar la
reducció de la factura farmacèutica en 24 milions a partir del
copagament, ens pot desglossar territorialment per illes com
afectarà el copagament entre els pensionistes i discapacitats?
Voldríem saber també quina part de l’estalvi previst pel Govern
correspon a aquests colAlectius? Voldríem saber també, quantes
reclamacions han presentat els pensionistes amb discapacitat pel
fet d’haver d’avançar el copagament dels seus medicaments?

Amb relació a la targeta sanitària voldríem saber, quants són
els pensionistes i discapacitats de cada illa que hauran de pagar
els 10 euros del seu cost? Voldríem saber també si tenen
qualque informe tècnic que asseguri la viabilitat legal i que no
vulnera els drets dels consumidors sanitaris a haver de comprar
una targeta sanitària que no existeix ni es pot fer servir. 

Quant a l’absorció de la Fundació de l’Atenció a la
Dependència pel Consorci de Recursos Sociosanitaris de les
Illes Balears voldríem saber si se subrogarà tot el personal de la
fundació.

Aquestes són les preguntes concretes que li faig quant al Pla
d’equilibri financer i m’agradaria poder tenir una resposta.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, presidenta. Tal vegada aquesta compareixença és
un poc retardada perquè el Pla econòmic ja s’ha duit a Madrid,
ja és de difícil modificació, és cert que afecta més l’àrea de salut
que l’àrea de serveis socials, quan ens referim a mesures
concretes, però tengui ben segur, Sr. Conseller, que aquesta pla
li afectarà directament perquè el Pla econòmic que ha aprovat
el Govern i que ha duit a Madrid genera més pobresa, genera
més atur i genera més pobresa i quan això falla a un país els
serveis socials són els que recapten aquest malestar i, per tant,
sí li afectarà, tendrà una demanda superior en renda mínima,
tendra indicadors de pobresa més alts que l’any 2008 perquè hi
ha més atur, no perquè hi hagi un govern o un altre, perquè hi ha
més atur. Sí que l’afectarà. Per tant, és un pla on vostè hauria de
preveure quin mecanisme s’ha de posar. 

Jo no li faré preguntes perquè no me les contesta, Sr.
Conseller. Jo li he demanat si privatitzarà, on vol arribar amb
cada un dels sectors que vostè gestiona, què passarà amb el Joan
Crespí, si hi haurà increment aquest any de la renda mínima, ja
no dels pressuposts i vostè no em contesta. Per tant, jo no sé, la
veritat és que surt molt desanimada perquè jo he sortit un poc
igual com he entrat, Sr. Conseller, no sé, no podré valorar-lo jo.
Vostè em diu 20 centres de dia, i només en vàrem fer 10, i m’ho
pot dir; però jo ho vaig dir, em vaig comprometre, vaig fer
política. Però vostè no ho sé, el que vol fer. Vostè em diu que té
bones intencions; bé, concreti-me-les. Però vostè no ho sap, i
per això vostè em pot avaluar i jo no el podré avaluar perquè no
em diu res. Per tant dues preguntes molt concretes, perquè
aquest pla econòmic sí que l’afectarà, perquè generarà més
pobresa i generarà més atur. 

Dues coses concretes: una, la retenció que diu
pressupostària; en aquest moment quines són les partides que té
retingudes l’àrea de Serveis Socials del Govern de les Illes
Balears?; i l’altra: es parla d’un patrimoni d’11 milions; si
afecta a l’àrea que vostè gestiona. El pla econòmic diu que s’ha
de vendre per 11 milions patrimoni de la comunitat autònoma;
quines són les mesures que afecten la seva conselleria?

I després hi ha un tema -perquè vegi que quan estam d’acord
estam d’acord- que sí està en el pla econòmic, que és la
unificació del consorci amb la fundació. És un model de gestió,
nosaltres hi podem estar d’acord, de fet vàrem començar amb la
unificació dels consorcis i és un model en què es pot estar
còmode, però ens agradaria que si feim només dues preguntes
en aquesta intervenció ens les contestàs, ens contestàs i, si no ho
sap, ens digui que no ho sap, però no em contesti el que varen
fer els altres, digui’m “no ho sé”, i serà molt més dinàmic i molt
més real, i a més serà més útil aquesta compareixença que vostè
ha fet que l’anterior, que he entrat d’una manera i he sortit amb
la mateixa informació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair una altra vegada més en
nom del Grup Popular la presència del Sr. Conseller i de tot el
seu equip.

Jo intentaré centrar un poquet aquesta compareixença,
perquè era una compareixença solAlicitada per parlar sobre el Pla
d’equilibri pressupostari, un pla d’equilibri que, com bé ha dit
el conseller, si per alguna cosa destaca és per l’absència de
mesures que afectin directament una àrea tan sensible com la
seva, un pla d’equilibri que posa de manifest una vegada més
que davant la difícil situació econòmica per tots coneguda
aquest govern fa una aposta clara per les polítiques socials. Amb
els pressuposts més austers i difícils de la història hem de
recordar que 8 de cada 10 euros de despesa no financera estan
destinats a salut, educació i serveis socials. I dic no financera no
perquè el Partit Popular hagi decidit pagar els bancs, com si
això, per altra banda, fos una opció, sinó perquè és una
obligació constitucional, sí, aquesta Constitució que va
modificar el govern socialista per tal que la reducció de dèficit
fos una obligació, i que ara pareix ser un caprici dels governs
del Partit Popular.

La Direcció general de Família, Benestar Social i Atenció a
les persones en situació especial és l’única, l’única que manté
el mateix pressupost que el 2010. La Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social té un increment del 3,16% en
comparació amb el pressupost del 2010. Com també ha recordat
abans la meva companya, l’anterior govern va reconèixer com
un èxit que només es reduís en 3 milions d’euros el darrer
pressupost respecte del 2009, el que suposava un 2,5% menys
per a serveis socials.

Un pla d’equilibri pressupostari que tant de bo no haguéssim
hagut de fer, però que amb dèficits consolidats per damunt del
2% tampoc no és que tenguéssim gaire més opcions. Un pla
d’equilibri pressupostari -crec que és bo recordar-ho- que pretén
la reducció del dèficit de la nostra comunitat, la sostenibilitat
econòmica, i suposa poder garantir els serveis essencials de la
nostra comunitat. Sí, senyores i senyors diputats, perquè per
posar-se al costat dels més febles, per poder garantir la gratuïtat
i la qualitat dels serveis públics, aquests han de ser sostenibles,
i recordaré una frase que no és meva sinó que va pronunciar el
vicepresident i que subscric totalment: el dèficit és el principi
del fi de l’estat del benestar, i encara que això a algú li soni a
xinès quan es gasta allò que no es té, quan per seguir amb el
ritme hem d’anar als bancs, quan de cada vegada ens endeutam
més i quan no posam fre no només parlam de nombres, de
xifres, parlam de persones, de moltes persones.

Perquè és gràcies a aquest pla d’equilibri, que vostès
critiquen a la mínima ocasió, que hem pogut accedir al
mecanisme extraordinari per pagar proveïdors. O no li sembla
una política social, a l’oposició, prou important fer front al
pagament de 245.000 factures? O no és una política de suport a
les persones destinar 842 milions d’euros a pagar allò que els
altres varen gastar? O és que els 3.859 proveïdors són només
xifres?, no són persones que estaven passant per dificultats per
culpa d’un govern el lema del qual era “les persones primer”?
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No, senyores i senyors diputats, perquè un sistema sigui just,
sigui sostenible i equitatiu havíem de tornar a un equilibri, al
que ha dit el Sr. Conseller, al seny, al sentit comú, i quan dins
els calaixos només es troben deutes creguin-me que la tasca és
ben difícil, i que saber prioritzar cobra més sentit que mai. I per
això, Sr. Conseller, l’hem de felicitar i li hem de donar les
gràcies per estar al capdavant de l’àrea més sensible del Govern
i saber prioritzar, triar l’important del superflu, diferenciar les
persones que pitjor ho passen, i no escatimar cap recurs ni cap
esforç per estar al seu costat. Perquè sabem que estan fent un
esforç titànic perquè aquesta crisi, aquesta manca de previsió,
no la paguin el més febles.

Aquest pla d’equilibri no suposa -ho tornarem a repetir-
renunciar a cap programa, a cap colAlectiu, a cap acció. No
suposa una reducció de fons públics a la seva àrea, i això, tot i
que és allò just donada la conjuntura actual, no és fàcil. S’ha de
remarcar el compromís d’aquest govern amb les entitats del
tercer sector i la seva intenció clara i rotunda d’acabar amb la
manca de finançament, un compromís que es demostra amb fets
i no paraules, sí, perquè darrere el lema de “les persones primer”
tal vegada hi haurien hagut d’afegir “i els deutes darrera”,
perquè aquest problema de finançament amb les entitats socials
s’arrossegava des del 2009. Concretament el juny del 2009 més
de 40 entitats reclamaven al Govern el pagament de 10 milions
d’euros. De fet, a l’arribada del Partit Popular el Govern es va
trobar pagaments pendents de tot l’any 2010 i tot el primer
semestre de 2011. Si a això a més sumam el deute amb
ajuntaments podem arribar a un deute acumulat de 20 milions
d’euros. 

I no creguin que tenc cap gust ni cap necessitat de parlar
d’herència, però és que hem de començar a ser coherents. Sense
aquest deute de 20 milions d’euros des de les altres conselleries
tal vegada no hagués estat necessari el Pla d’equilibri que avui
ens ocupa. Si no haguéssim trobat un desequilibri no hagués fet
falta fer-ne cap ni un, d’equilibri, i això ja sé que són obvietats,
però tal vegada haurem d’anar a aquest nivell d’obvietats per
deixar en evidència el que vostès critiquen. 

És a dir, tot i la crisi econòmica aquest govern destina el
mateix pressupost a benestar social, i a més fa front als deutes
anteriors, i vostè, conseller, ja ha manifestat en diverses
ocasions l’aposta d’aquest govern per la consolidació dels
serveis existents. Mostra d’això són els convenis signats també
amb altres administracions públiques per tal de desbloquejar la
situació en què es trobaven, especialment molts d’ajuntaments
que anaven assumint funcions i deutes que no els eren propis, i
m’estranya que la portaveu del Grup Socialista, a l’anterior
compareixença, s’hagi atrevit a parlar de la situació en què es
troben els ajuntaments, perquè de fet van ser vostès els que van
augmentar en 1.397.869 euros les transferències als ajuntaments
per al finançament de convenis que van trobar pendents. 

Per posar alguns exemples recents de signatures d’accions
en colAlaboració amb altres entitats podem anomenar el concert
de l’IMAS per 11.063.661 euros pel concert de 644 places
residencials i centres de dia; cinc convenis amb el Consell
Insular de Menorca per import de 4,3 milions d’euros per a
persones dependents, amb discapacitat, incapacitades
judicialment i menors víctimes d’abusos sexuals; 220.124,80
euros compromesos pel ministeri per a víctimes de violència de
gènere, o, la setmana passada, la signatura del programa
ALTER amb l’IMAS, la Mancomunitat del Pla de Mallorca i 15
ajuntaments de Mallorca per a intervenció socioeducativa per a
joves de 14 a 16 anys que presenten dificultats d’adaptació a
l’entorn escolar.

Torn repetir, per tant, que la compareixença que avui ens
ocupa no té cap mesura concreta. Sí que és ver que té, i apareix
en el pla d’equilibri aquest que és públic, que tothom pot
consultar, un crèdit indisponible de 0,6 milions a l’Institut
Balear de la Dona, però hem de recordar que va ser a l’exercici
2011, que ja en el 2009 es va baixar un 7% el pressupost que es
destinava a l’IB Dona; en el 2010, un 14,87%; en el 2011 es
varen prorrogar els pressuposts, i si en principi es va fer una
rebaixa del 14,87% com a l’any anterior, a posteriori hi va haver
una instrucció dins la Conselleria d’Hisenda amb la qual es va
rebaixar en un 34% tot el capítol sisè, programes d’inversió, la
qual cosa va obligar a modificacions de crèdit dels capítols 2 i
4; és a dir, aquests són els retalls que nosaltres hem trobat a l’IB
Dona.

Els han parlat de temes s’interins, de temes de personal, de
temes de transferència... Jo el que podria dir és que això són
temes que van més adreçats al conseller d’Administracions
Públiques, que és la conselleria que coordina tots els temes de
personal, i senzillament li volem donar suport perquè continuï
lluitant com ho ha fet fins ara per mantenir uns pressuposts per
a l’àrea que vostè representa tan positius amb una situació tan
complicada com la que veim aquest any.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Seguidament, si vol fer ús de
la paraula el Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Bé, miri, la pregunta de com afectava el Pla d’equilibri
damunt serveis socials, idò miri, no afecta. Totes aquestes
partides que vostè em demana de retencions i totes aquestes
coses, si vostè me les presenta per escrit jo li contestaré amb
molt de gust després de tenir la informació pertinent. Això quan
vostè vulgui.

Idò, Sra. Santiago, jo ho sent molt, ho sent molt. No, no,
encara per ventura no ho sent tant, que surti d’aquí igual. Jo de
vegades surt pitjor d’aquí dins, cregui’m que surt pitjor, sí.
Vostè surt igual i, miri, la veig bé i surt igual de bé; jo no, jo
surt més malament de vegades perquè em costa, em costa a
vegades poder entendre certes actituds, certes actituds diríem,
si no vol destructives, negatives, de veure exclusivament sempre
allò dolent de les coses, no voler acceptar que hi ha ganes de fer
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les coses, de lluitar per uns pressuposts, de lluitar per uns
pressuposts millors per a la gent que més ho necessita.

Què he de dir? M’ha demanat si feia comptes privatitzar,
que m’ho ha demanat ara, si feia comptes privatitzar.
Privatitzar..., buf!, és a dir, mentre donem un servei, miri el que
li dic, és a dir, jo ja li contestaré..., vull dir que no li contestaré
ara que no ho sé, perquè m’estim més contestar una cosa que no
faré, com vostè, que havia de fer 20 centres i no els va fer, 20
centres de dia, no els va fer i no passa res però va dir que en
faria; idò jo també diré coses d’aquestes i després ja veurem què
passa. Però és que em pareix molt trist que quan una persona et
diu amb una cosa “no ho sé”, llavors diu “contesti’m ara”; no ho
sé. L’altre dia li vaig dir “no ho sé” i va caure el cel damunt.
Siguem coherents, o em diu ho sé o no ho sé.

(Remor de veus)

Home!, és ver, siguem una miqueta honests amb les coses.
Honests, honests, no estic parlant de corrupteles, no, honests,
honests en la manera de ser i ser una miqueta coherents. 

No, no, és que és ver, jo no sé què he de fer, però “20
centres, faré”, 20 centres ella farà, 20 centres; només en fa 10 i
no passa res. No, no, vostè diu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago...

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Vostè ho diu. Idò ara jo li dic: miri, privatitzar, privatitzar
vol dir dur una gestió privada i atendre normal?, idò per ventura
sí, per ventura si les coses són igual de bones, tenen igual
qualitat, jo crec que allò normal és anar a cercar allò que ens
costa menys, perquè si no, si ens consta menys i donam la
mateixa qualitat de la manera que sigui i allà on sigui podem
arribar a més gent. O sigui que sí.

I el que dit abans, o sigui, que aquesta pregunta, miri, jo de
moment..., té raó en això que diu, que totes les mesures en el
fons sempre, sempre reboten, claríssimament. És a dir, moltes
de mesures després rebotaran en la gent, la gent de cada vegada
per ventura tendrem més problemes. Què farem?, idò miri, jo
n’he après aquí, aportacions extraordinàries, farem. Que farem
aportacions extraordinàries, si de cas; idò això. No, no; idò què
li puc dir?, que no ho sé? No, no li ho diré. Aportacions
extraordinàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passarem als torns de rèplica
i contrarèplica per un temps de cinc minuts. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Obrador per un
temps de cinc minuts, com he dit.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, tots els comentaris, les
aportacions, les preguntes que li pugui fer aquesta diputada van
encaminades a conèixer la situació i a cercar i a trobar solucions
d’una manera que també li puguin ajudar, a vostè, les
aportacions que fa l’oposició, no són intervencions per destruir
sinó per construir, i així jo ho entenc. 

Si vostè ve aquí a explicar aquest pla econòmic financer,
d’equilibri, de reequilibri, i diu que la secció de Salut i Benestar,
que tenen un retall o una retenció de crèdit de 18 milions
d’euros, no afectarà l’àrea social, jo el creuré. Vostè diu que no
afectarà; d’acord, m’ho apunt. Aquests 18 milions de retenció
no van a compte ni a càrrec de cap partida, ni a cap servei, ni a
cap prestació de serveis socials. I també li agrairia que em
contestàs per escrit, així i tot, les preguntes que li he fet perquè
m’ajudaran a tenir la informació que en teoria havia de tenir
damunt la taula avui, però no l’ha tenguda. D’acord.

Quan jo li dic que els ajuntaments ho estan passant molt
malament i que hi ha 350 persones usuàries que corren el perill
de no poder assistir al seu centre de dia perquè els ajuntaments
estan esgotats pressupostàriament i que no poden fer front a
aquesta gestió de manera solitària sense ajuda del Govern, jo
l’estic avisant que tendrà un problema, perquè quan tanquin
aquests centres de salut vostè tendrà un problema i els usuaris
en tendran un altre. Per tant què pensa fer, vostè, amb el deute
que ha contret amb els ajuntaments? Vostè els té sense firmar un
conveni que havia d’estar firmat a dia primer de gener
d’enguany. Som al mes de setembre i no hi ha cap conveni
firmat. Els batles estan telefonant a la direcció general i ningú
no els agafa el telèfon, la responsable no els agafa el telèfon per
donar una solució i una explicació quan aquí mateix, en aquesta
comissió, es va dir fa molts de mesos que s’estava arreglant el
problema, i el problema no està arreglat.

Per tant, Sr. Conseller, hi ha molts de temes pendents, ja ho
sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria silenci, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Ja sé que hi ha molts de temes que estan pendents. En
dependència hi ha llistes d’espera, ha reconegut vostè que hi ha
5.000 persones que estan esperant un recurs. Volem saber quina
planificació farà vostè des del punt de vista d’aquest
planejament, a veure com donar solució de manera que no sigui
un fet puntual, una transferència, una modificació de crèdit
puntual per a quan vostè ho necessiti. Volem saber si hi ha una
planificació a llarg termini que doni confiança a aquestes
persones que estan esperant aquest recurs, i que doni confiança
també als batles dels ajuntaments que no poden fer front a això
i que hauran de posar la gent al carrer. 
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No es tracta de cercar els culpables de qui ha provocat
aquesta circumstància, es tracta de donar solucions. No anam
enrere, anam endavant i miram el futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, no entenem la política de
la mateixa manera, pel que hem comentat fins ara. Potser durant
aquests anys que ens veurem en el Parlament atracarem
postures, però per a mi és un compromís públic; per tant jo crec
que vostè ha de dir el que vol fer, no pot ser que no ho sàpiga,
no pot ser que no ho vulgui dir perquè no ho sap, no pot ser que
només haguem de creure en la seva sensibilitat. Que jo l’hi
supòs i estic segura que farà feina, l’hi supòs, sí, l’hi supòs, no
tenc el perquè suposar que no. A més, sé que vostè té -i
permeti’m l’expressió- un enemic a batre molt difícil, que és el
vicepresident econòmic, que fa la seva funció. Ho puc suposar
tot això, però parlam de política i vostè ve aquí a dir-nos quina
és la feina que vostè vol fer, com vol modificar la realitat dels
serveis socials d’aquesta comunitat autònoma en la seva gestió
i m’ho ha de dir. En algun moment ho hem de saber, si vostè ara
no ho sap, tal vegada quan venguin els pressupostos en tendrem
una idea o a la compareixença que li demanem tal vegada...,
però hem de saber si no en vol fer, de centres de dia, o en vol fer
o no vol fer res, digui-ho, perquè la política és un compromís
públic. 

A nosaltres ens varen avaluar, en vàrem dir vint, amb deu,
i segurament molta gent ens va deixar de votar, l’esquerra és
molt crítica i ens castiga molt, si vàrem dir vint i només en
vàrem fer deu, garrot, i no ens vota. És clar, que ho vàrem fer,
però jo de vostè... fins ara no sé què vol fer, és que no ho sé i
m’agradaria saber-ho i en què puc colAlaborar o en què podem
colAlaborar com a grup i en què estarem en discòrdia i en què
podem fer proposicions junts i en què pot colAlaborar amb
nosaltres, però no ho sabem.

No coincidesc amb vostès quan confonen política econòmica
i serveis socials perquè és cert que el treball és la millor manera
d’integració, però no tothom pot tenir un treball, els
discapacitats no poden tenir treball, el tenen d’una manera
diferenciada, les persones majors tampoc, un nin abusat no pot
competir en el mercat de treball de la mateixa manera que un
nin que no ha estat abusat, quan és adult. Hi ha moltes
situacions en la vida de les persones que fa que tu no puguis
competir en aquest mercat de la mateixa manera en què podem
competir vostè i jo, i això són els serveis socials i vostès això no
ho entenen. Creuen que la política econòmica que genera llocs
de feina és la millor política de serveis socials i és la millor
política econòmica, generar llocs de feina, però no és la política
de serveis socials i en això també discrepam políticament. 

Per això, només pensen a controlar dèficit i introduir
polítiques econòmiques de treball i tenen al marge serveis
socials, però hi ha grups de persones que no podran competir en
aquest mercat que els governs liberals tenen tan sagrat perquè
no estaran en igualtat de condicions mai o temporalment i els
serveis socials compensen aquestes desigualtats, i en això no
estam d’acord.

També li demanarem per escrit a veure quina part del
patrimoni i quina part de la retenció, ens agradaria que contestàs
en vint dies, com marca el Reglament parlamentari perquè
tenim preguntes pendents del mes d’agost de 2010.

Després, vull fer un agraïment a la Sra. Prohens per la
relació de convenis que ha fet, perquè són els convenis que
s’han firmat des de fa anys i alguns des de la legislatura
passada, cap dels que ha comentat vostè no són nous d’aquesta
legislatura i en duim ja quinze mesos.

Després, un tema recorrent i em permetrà que utilitzi part del
meu temps per a això, el tema de l’Institut Balear de la Dona. La
baixada de l’any 2009 va ser que vàrem canviar els doblers de
bo infància de l’Institut de la Dona a Família perquè,
políticament i no ens avergonyim de fer política, pensàvem que
des de l’Institut de la Dona no s’havien de gestionar bonus
infància perquè la infància, els fills, són de pare i de mare i
tenint una direcció de Família, allò lògic era que es gestionàs
des de la Direcció de Família i no des de l’Institut de la Dona
que, a més a més, l’Institut de la Dona ho duia a la Llei de
pressuposts, però a 1 de gener feia una transferència a la
direcció de Família i per això aquesta baixada.

A vegades s’ha de tenir tota la informació. Bo infància es va
llevar perquè era una ajuda de 300 euros, de 300 euros, l’any,
per tant, no afectava les persones llevar aquest bo infància i es
va garantir el creixement...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...de dos centres per a menors, perquè política és prendre
prioritats o havíem de mantenir el bo infància o havíem de
créixer en menors i vàrem prendre una decisió política i la
vàrem defensar i és clar que vàrem fer austeritat també, però la
plantejam políticament.

I jo venc aquí a discutir de política, ni vull... un to diferent,
però m’agradaria i és no puc i és clar, li ho he de demanar
perquè no m’ho diu i quan m’ho digui, discutiré si hi estic
d’acord o no, però de moment no m’ha dit res i li ho hauré de
tornar demanar quan torni comparèixer, Sr. Conseller.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Margalida Prohens, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel darrer que ha dit la portaveu
que m’ha precedit puc creure que al 2009 hi va haver aquest
canvi de pressupost, el que no sé és si al 2010 o al 2011 es varen
donar també aquelles circumstàncies, perquè va ser durant tres
anys consecutius que es varen reduir, i de cada vegada més, els
pressuposts de l’Institut Balear de la Dona.

També veig, Sr. Conseller, que l’oposició està molt
preocupada per quan es firmes els convenis i vull recordar que
durant el 2011 la majoria de convenis amb ajuntaments,
Esporles, Manacor, Lloseta, Sa Pobla, es varen firmar a mitjans
del 2011, just abans del canvi de govern.

He de dir que una vegada més han tornat parlar dels
ajuntaments, ja va bé que estiguin preocupats per com estan els
ajuntaments, però és que quan governava el pacte, aquí, el
sistema era que proposaven als ajuntaments que traguessin un
tipus d’ajuda que després no cobraven o cobraven tard. Crec que
tots ja coneixem la problemàtica d’endeutament i de liquiditat
dels ajuntaments i amb els centres de dia feien igual i amb les
residències també, molta planificació, molts de plans
estratègics, molt de vendre nous centres de dia, però després
deixaven als ajuntaments la gestió, sense pagar quan tocava les
mensualitats i aquests són els ajuntaments que a dia d’avui
criden la Sra. Ferrando i aquests són els ajuntaments que a dia
d’avui encara estan ben preocupats per l’herència real que els va
deixar el pacte.

Senzillament, vull dir que el Partit Popular en cap cas no
confon economia en serveis socials, però crec que els 3.859
proveïdors -torn a repetir- que han cobrat les seves factures
gràcies a aquest pla d’ajust, sens dubte, eren persones més
pobres, amb més problemes i amb més dificultats per culpa d’un
govern que havia encarregat unes feines que s’havien fet, que
s’havien entregat i que no s’havien pagat. Sens dubte això és
també ajudar les persones, ajudar moltes petites empreses, a
moltes famílies, a molts d’autònoms i a molts d’infants.

També el vull animar a continuar en aquesta línia, tot i que
el vent no sempre li bufi a favor, a continuar defensant les
polítiques socials, però des del sentit comú, des del seny. No
faci res, no prometi res que no puguem pagar, no deixi els
ajuntaments més ofegats, no deixi els seus problemes a una altra
entitat, no passi els seus problemes a una altra entitat, sinó
siguin responsables i prometin i facin només allò que podem
assumir en aquests moments, tot i que a tots i a vostès, n’estic
segura, els agradaria poder fer molt més.

També els vull recordar que les entitats del tercer sector es
queixaven durant el pacte i es queixaven que les normatives de
pagament no s’havien complert, i es queixaven que el calendari
de convocatòria i resolucions de subvencions era molt lent, i es
queixaven que el termini de pagament havien estat superiors, i
es queixaven de situacions molt greus que duen gairebé a la

desaparició de moltes entitats socials històriques d’aquesta
comunitat.

Per tant, crec que una vegada més el que es demostra és que
la política es demostra amb fets, es demostra amb paraules i que
les promeses, i sobretot les promeses en aquesta àrea que juga
amb les esperances i amb les expectatives de moltes persones,
no duen enlloc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Ja per acabar té la paraula el
Sr. Conseller Antoni Mesquida.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Gràcies, presidenta. És veritat que els ajuntaments en
aquests moments tenen dificultats, igual que en tenen quasi totes
les administracions. De totes formes, els convenis que estan
sense firmar i totes... tenen retroactivitat a partir de dia primer
de gener, és veritat, o sigui que intentarem dins el possible
complir tot el que es va pactar i tot el que s’hagi de conveniar.
Per aquesta banda, farem feina per tirar endavant i no deixar els
ajuntaments en la situació en què estan actualment i més, perquè
sabem que aquests recursos econòmics serveixen per ajudar els
dependents, tota la gent amb problemes socials.

Torn repetir, les preguntes, per suposat, em compromet que
es contestin aquestes preguntes que em facin i pràcticament per
mi..., només contestar la Sra. Santiago que parla que el seu
partit perquè no va fer 10... la gent és molt crítica, molts són
molt crítics, és que... no vol utilitzar política i em parla de
política. Tots són molt crítics i tots tenim sensibilitat i molts, i
molts no primam l’economia davant les persones, molts, molts,
més dels que es pensa, ja li dic, més dels que vostè es pensa.

El que passa és que hi ha una altra cosa, Sra. Santiago, que
a vegades és fer el possible, el que es pugui fer, ho entén?, res
més, només és això, fer el possible, és a dir, jo faré el que faré
i li diré una altra cosa: les úniques ganes que tenc, és a dir, el dia
que surti d’allà on som, estar orgullós d’alguna cosa que hagi
aportat, alguna, encara que sigui petita, tengui-ho clar a això.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, volem agrair una
vegada més la presència del Sr. Conseller i dels seus
acompanyants.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
gràcies.
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