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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. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas per Joana Barceló.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Alejandro Sanz.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 682/2013, adoptat
amb relació a l’escrit RGE núm. 201/13, pel qual es tramet
la Proposició no de llei RGE núm. 3897/12, relativa a
pobresa i infància, aprovada per aquesta comissió dia 4
d’octubre de 2012.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es proposa alterar l’ordre del dia en el sentit d’incorporar el
debat i la votació l’escrit de la Mesa del Parlament, 682/2013,
adoptat amb relació a l’escrit RGE núm. 201/13, pel qual es
tramet la Proposició no de llei RGE núm. 3897/12, relativa a
pobresa i infància, aprovada per aquesta comissió dia 4
d’octubre de 2012, que el seu punt número 3 estableix la creació
d’una comissió interparlamentària amb la participació de les
institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la
situació dels nins i de les nines de la nostra comunitat. La Mesa,
en aquest sentit, encarrega a la comissió modificar el seu acord
amb relació al punt número 3 en el sentit que sigui una
ponència, creada en el si de l’esmentada comissió, qui estudiï la
participació de les institucions amb competència i les entitats
socials per avaluar la situació dels nins i de les nines de la nostra
comunitat.

Estan d’acord tots els portaveus que sigui una ponència amb
la mateixa composició que les ponències legislatives que
s’encarregui de l’estudi?

Per tant, es modifica el punt número 3 de la Proposició no
de llei RGE núm. 3897/12, en el sentit proposat per la Mesa del
Parlament, de dia 13 de febrer de 2012.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6187/12, presentada
pel Grup Parlamentari Més, relativa a defensa de l'atenció
a les persones amb dependència.

El primer punt de l’ordre del dia és el debat de la Proposició
no de llei RGE núm. 6187/12, del Grup Parlamentari Més,
relativa a defensa de l’atenció a les persones amb dependència.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom. Segurament dos
dels debats que més es reproduiran amb matisos, amb diferents
enfocaments, amb diferents argumentacions són de dos decrets
lleis, un és el Decret Llei 20/2012 i el 16/2012, que són dues
mesures que afecten molt la qualitat de vida de les persones, una
de forma directa que és el tema de sanitat i una altra un
colAlectiu molt important de persones vulnerables de la nostra
comunitat i d’arreu de l’Estat espanyol que és la situació de
dependència, són dues mesures que s’han debatut ja, que es
continuarà amb aquest debat a mesura que vegem els resultats,
perquè sens dubte la modificació que aquests dos decrets lleis
preveuen sobre la Llei de salut o la Llei de dependència
afectaran les condicions socials i la cohesió de la nostra
comunitat autònoma i també de l’Estat espanyol. Per tant, el
resultat d’aquestes mesures s’hauran de debatre en els diferents
parlaments.

Jo tenia la voluntat que les dues proposicions no de llei que
avui s’han de debatre que versen sobre el mateix tema es
debatessin en un mateix moment, hi ha un grup parlamentari
que no es troba còmode, no hi ha cap problema, les podem
debatre per separat, però vostès veuran que aquesta proposició
no de llei són dues proposicions no de llei que van una mica en
escalada. La que debatem en aquest moment demana,
inicialment, un rebuig a la modificació que suposa el Decret
Llei 20/2012, de la Llei coneguda com a dependència, i la que
debatrem d’aquí uns minuts és ja solAlicitar la retirada o el
rebuig d’aquest reial decret, perquè primer va ser el reial decret,
crec que és de principis de juliol, i veuran vostès que l’entrada
d’aquesta proposició no de llei era de finals de juliol, de dia 20
de juliol, perquè allò que volíem era expressar la nostra
preocupació per tot el que suposava posar en marxa aquest
decret.

Després el que va succeir durant aquests dies, que va ser un
rebuig unitari de tot el colAlectiu de professionals, del colAlectiu
de directors de residències, del colAlectiu de sanitaris, del
colAlectiu d’afectats, del colAlectiu de cuidadors familiars, varen
promocionar que nosaltres féssim l’altra proposició no de llei.
Pensam que és fonamental.

La Llei 39/2006, coneguda com a la Llei de dependència, és
importantíssima en la història de la democràcia espanyola. És la
primera vegada en tota la història de l’Estat espanyol, i de
l’Estat espanyol ens remetem als reis catòlics, que els serveis
socials són un dret subjectiu, es converteixen en un dret
subjectiu, la primera vegada en tota la història. I es va posar en
funcionament amb moltes deficiències, amb moltes dificultats,
amb errades, però s’avançava, s’avançava i hi havia una passa
fonamental, aquest reconeixement de dret. 
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El Decret 20/2012, el Reial Decret 20/2012, suposa a la
pràctica una demolició controlada d’aquesta llei de dependència
i toca cada un dels punts en què la Llei 39/2006 estava
argumentada i estructurada. Primer fa que una persona hagi
d’esperar dos anys de termini per resoldre l’ajuda econòmica,
dos anys de termini. La primera proposta de la llei eren sis
mesos, després es va reconèixer que sis mesos eren pocs, es va
allargar i ara són dos anys. Des que un ciutadà fa una solAlicitud
de dependència fins que se li resol l’Estat reconeix que tardarà
dos anys, per a gent major de vuitanta anys. El 60% de la
població de dependència té més de vuitanta anys i el 75% més
de seixanta-set. Per tant, dos anys a una persona que està
valorada com a depenent. 

S’incrementa el copagament dels usuaris per teleassistència,
per servei d’ajuda a domicili, per residència, per centre de dia
i per fer la valoració de l’ajuda econòmica que ha de percebre.
S’elimina la compatibilitat entre serveis. Una persona que tenia
una residència, efectivament, no rebia un altre servei, però una
persona que tenia un centre d’estada diürna podia rebre una
ajuda d’un servei d’ajuda a domicili a primera hora per aixecar-
se. Tenguin en compte que a vegades el cuidador familiar té
setanta anys, és la dona que cuida el seu home que té vuitanta o
setanta-cinc anys amb Alzheimer, i aquesta dona de setanta anys
per netejar l’home que vagi al centre de dia necessita ajuda.
Això la llei de l’any 2006 ho permetia, el decret llei aquest no
ho permet, quan el centre dia i el servei d’ajuda a domicili és
molt més barat que la residència. Doncs, aquesta llei elimina
aquesta compatibilitat, redueix la quantia en un 15% de l’ajuda
econòmica a les famílies, la màxima eren 680 euros, la màxima,
hi havia poca gent que tengués 680 euros. La mitjana a la nostra
comunitat autònoma eren 308, doncs, se li fa una reducció d’un
15% justificant, com sempre, intentant criminalitzar la població
de frau, que varen detectar frau. El frau sempre es detecta, a
qualsevol prestació econòmica, a qualsevol prestació
administrativa, sempre hi ha frau, el frau no pot justificar per si
l’eliminació o la reducció d’una quantia, com si reduint un 15%
hi hauria menys frau. Hi haurà el mateix frau amb una reducció
d’un 15% en la quantia, no en el frau.

Un tema també que per a nosaltres era considerat
importantíssim i que ens posava, jo crec, capdavanters a Europa,
que era un reconeixement explícit que la feina que es feia de
cuidar una persona major o de cuidar d’una persona dependent
tenia un valor social, i per això se li donava d’alta a la seguretat
social amb una categoria específica de familiar cuidador. Això
significava que socialment donàvem valor a això, que una
persona que rebia 380 euros per cuidar la seva mare amb
Alzheimer tenia un valor social, feia feina aquesta dona, vint-i-
quatre hores, i que això a l’Estat li costava 380 euros, si hagués
anat a una residència en pagaríem 1.800, i se la donava d’alta a
la seguretat social reconeixent-li que era una feina social que
tenia un valor per a tots. Doncs, aquest finançament de la
seguretat socials dels cuidadors familiars desapareix, s’eliminen
nivells, es baixa la intensitat dels serveis. En definitiva, es
modifiquen els elements bàsics que vàrem pactar i que varen
animar a fer aquesta llei de dependència.

Tot això suposa que les comunitats autònomes rebran 200
milions menys d’euros perquè això no afecta l’Estat, l’Estat
decideix reduir 200 milions d’euros que van a les comunitats
autònomes, a les comunitats autònomes afecta els ajuntaments
perquè molts d’aquests doblers anaven als ajuntaments i l’Estat

no té la pressió que tenen les comunitats autònomes o que tenen
els ajuntaments perquè, efectivament, si hi ha una persona que
tarda un any i mig o dos anys a rebre una ajuda econòmica no
va al portal del ministre, anirà al del conseller o anirà a
l’ajuntament. Per tant, l’Estat decideix que les comunitats
autònomes rebin menys doblers i en canvi mantenguin la
pressió.

La Llei de dependència va néixer amb moltes deficiències,
ho sabem. La Llei de dependència va néixer amb problemes i un
dels problemes va ser el mal càlcul que es va fer en el seu cost.
Es pensava, inicialment, que el cost es repartiria per parts iguals
entre els tres protagonistes: la comunitat autònoma, l’Estat i
l’usuari. Pensàvem que cada un d’ells pagaria el 33% del servei
rebut, en cas de residència, centres de dia... la realitat va ser una
altra, la realitat va ser que l’Estat pagava un 30%, no un 33; les
comunitats autònomes un 60%, no un 33; i l’individu, els
usuaris no pagaven un 33% sinó que pagaven un 10%, entre
altres coses perquè les pensions eren molt baixes i si per una
residència havies de pagar 1.800 i de l’Estat només rebies 300
euros la persona tal vegada en podia pagar 400 i la resta ho
havia de pagar la comunitat autònoma. 

Amb les modificacions que fa l’Estat espanyol amb relació
a la Llei de dependència l’Estat passa d’un 30% a un
finançament d’un 18%...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Les comunitats autònomes d’un 60% a
un 68% i els usuaris d’un 10% a un 16%. Per tant, tenim un
altre problema d’equitat. El principal problema que era el mal
finançament de l’Estat aquest decret llei no el modifica. 

Per això feim aquest dos punts que són: el Parlament rebutja
aquestes modificacions fetes a través del decret llei, i que el
Parlament de les Illes Balears demana al Govern de l’Estat que
es replantegi totes les mesures preses amb relació a l’atenció de
la dependència i realitzi els canvis necessaris per mantenir el
sistema d’atenció a la dependència anterior a la publicació
d’aquest decret llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps també de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant de dues proposicions
no de llei, encara que ara parlam d’una, que bàsicament és el
mateix i evidentment parlam de les conseqüències de les
reformes legislatives que s’han operat des del Reial Decret Llei
20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i el
Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat
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pressupostària i foment de la competitivitat. Són els dos
instruments legislatius, dues reformes legislatives que el Partit
Popular utilitza per reduir la despesa pública destinada al
finançament del sistema de dependència i, per tant, també
debilitar tot allò que és la naturalesa pública del sistema de
dependència.

Això ho fa a través de quatre vies: la primera via, és la via
de reduir el nombre de beneficiaris mitjançant una moratòria de
dos anys sobre el calendari previst, per tant durant dos anys no
s’incorporen persones i hem de tenir en compte a quina població
ens referim, no parlam de joves de deu anys ni de vint anys,
parlam de persones majors. Per tant, si sabem que el 54% de
beneficiaris de dependència són persones majors de vuitanta
anys, i ara feim una moratòria de dos anys per incorporar gent,
quantes persones acabaran al final de la seva vida sense que no
se’ls hagi pogut veure reconegut aquest fet d’atenció a la
dependència? A les Illes Balears podríem inferir que ens trobam
davant un colAlectiu d’unes deu mil persones que en un moment
determinat no podran accedir, o com a mínim amb aquesta
moratòria, moltes d’elles veuran acabar els seus dies sense
poder gaudir de la prestació a la qual tenen dret per llei.

Una segona via és la via de reduir la intensitat de les
prestacions a la qual tenen dret aquests beneficiaris. Vostès
saben que la reforma legislativa introduïda pel 20/12 es va
justificar amb un objectiu, entre d’altres, que era augmentar la
demanda de serveis per sobre de la demanda de prestacions
econòmiques. Les dades que tenim ens diuen que els
beneficiaris atesos mitjançant les prestacions econòmiques,
especialment per fer cures a nivell d’un entorn familiar, no ha
deixat de pujar perquè ha anar pujant d’una manera progressiva
i en aquest moment se situa en el 45% a nivell d’Estat i en el
77% a nivell de les Illes Balears. És a dir, les persones que es
troben en aquesta situació i el seu entorn familiar demanen
bàsicament una demanda de prestació econòmica i no una
demanda, un augment de demanda de prestació de serveis. I
això si ho lligam a la manca de places públiques, evidentment
si ens empenyen a les famílies a decantar-nos per les ajudes
econòmiques ens trobam amb dos camins que no van paralAlels
sinó que s’ignoren mútuament, un vol augmentar places que
bàsicament oferirà el sistema privat o el concertat, no places
públiques, i reduint ajudes familiars que no rebrien els
cuidadors familiars.

Si sabem que la quantitat destinada a augmentar la xarxa
residencial pública és zero, zero euros, quan hi ha quasi 800
persones que esperen; quan sabem que s’ha reduït, com hem
comentat, la intensitat de les persones que podran rebre aquesta
prestació, com ja s’ha comentat, que es redueix un 15%
l’assignació als cuidadors no professionals; quan s’ha eliminat
la cotització a la seguretat social; quan es retallen les hores de
prestació del servei d’ajuda a domicili entre un 18 i un 58%;
quan s’eliminen ajudes de teleassistència; quan es fa una nova
redistribució de graus de dependència perquè hi hagi persones
que no hi entrin; quan s’afecten totes les prestacions,
evidentment, tot es modifica, fins i tot aquells antics beneficiaris
del sistema de dependència han vist com s’han tornat a fer
càlculs a la baixa de prestacions que ells percebien.

Per tant, aquí ja sabem que prop de 500 persones  han sortir
del sistema de dependència per aquest procediment de tornar a
calcular les prestacions d’acord a una nova regulació. És a dir,
en un símil futbolístic és canviar les regles del joc a meitat de
partit. I si a això  afegim l’efecte colAlateral de reducció de
serveis suposa la destrucció d’ocupació i la reducció, per tant,
d’una activitat econòmica que afectarà especialment els serveis
d’ajuda a domicili.

Una tercera via, és la via de transferir al beneficiari la
responsabilitat d’assumir una part del finançament que les
administracions públiques han deixat de realitzar per la via de
reducció pressupostària. S’incrementen a través del Govern del
Partit Popular, un increment dels límits de copagament que han
de fer front les persones en situació de dependència. Per tant,
ara l’increment de límits se situa en el 90% del cost del servei,
quan abans aquest límit arribava al 65%. 

I una quarta via és la via de modificar el concepte de xarxa
pública i oferta pública de servei, substituint-lo per una xarxa de
serveis amb finançament públic. D’aquesta manera es modifica
tota aquella oferta que existia, per una banda el règim de
responsabilitat de les administracions es redueix, es lleva la seva
capacitat d’intervenció, control i supervisió, es desregularitzen
els serveis professionals de la xarxa privada. I, per tant, es
desregula també el nivell mínim de finançament per a l’any
2013. Totes aquestes coses empobreixen la xarxa pública dels
serveis d’atenció a la dependència.

I un darrer concepte, és el concepte de prestació econòmica
vinculada a servei, que significa ara que els dependents rebran
un taló que podrà arribar fins a 700 euros, i la diferència entre
el que rebin i el cost del servei l’hauran de pagar les persones
dependents. Qui no tengui recursos, haurà d’avalar amb el seu
patrimoni, i evidentment els que no tenguin ni una cosa ni una
altra, hauran d’esperar a la cua de la pública. Per tant, anam a un
escenari que ens recorda fa molts d’anys, on els rics tendran un
escenari i els pobres en tendran un altre.

Hem de dir, com s’ha comentat, que la nostra comunitat
deixarà d’ingressar 15 milions d’euros, quasi un 19% manco
que l’any anterior, cosa que ja ens situa quasi 8 punts per sota
de la mitjana estatal. Són exemples que ens indiquen que sembla
que el Partit Popular està iniciant una demolició en tota regla de
l’aplicació de la Llei de dependència, amb un objectiu: afavorir
la privatització de serveis per donar cobertura, posar barreres
d’accés a les persones i que, a més, impedirà en casos de gent
sense recursos poder impedir accedir a la xarxa pública. Per
tant, tornam a una situació on els colAlectius i les persones més
vulnerables i les seves famílies, seran aquelles que rebran més.
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I acabaré donant una dada. Dissabte passat, dia 9 de febrer,
el Ministeri de Sanitat va donar publicitat a les dades
estadístiques d’atenció a la dependència, després de l’aprovació
del Reial Decret 20/2012, i les dades fan feredat. Dia 1 d’agost
de l’any passat hi havia 780.536 persones a nivell d’Espanya
beneficiàries d’una prestació o serveis del servei d’atenció a la
dependència, sis mesos després, 20.000 persones ja no reben cap
tipus d’atenció. Per tant, queda ben clar que això és una
estratègia del Partit Popular per demolir a poc a poc l’atenció a
la dependència, afavorir la privatització de serveis, posar
barreres a l’accés a aquesta prestació i que hi hagi dos models
d’atenció a la dependència, un per als qui tenguin recursos i un
de pseudobeneficiència per a les persones que hagin d’anar a la
xarxa pública.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. José Maria Camps, per un
temps també de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Demolir o demolició controlada són
paraules que he sentit avui. Vull deixar clar que no, que la
nostra prioritat sempre serà atendre les persones dependents,
segons el grau, l’estat, la necessitat i la seva implantació
progressiva, paraules que per exemple es diuen en el Congrés
dels Diputats. Vull deixar clar que és veritat que podem deixar
d’ingressar del pressupost de l’Estat quasi 15 milions d’euros
com han dit, però la nostra comunitat augmenta el pressupost de
dependència. Per tant, demostram que per al Govern balear és
una prioritat. 

El nostre grup no pot acceptar aquesta PNL, que hauria de
rebutjar amb contundència els canvis i les millores recollides en
el decret llei. Per altra banda, demanen que replantegem les
mesures recollides en aquest decret. De fet, açò no ho podem
fer. Però sí podem proposar canvis i instar el Govern per
millorar el sistema de dependència i que creim que és el que
s’està fent ara en aquest moment. Per exemple, ampliar el
pressupost del 2013 a la comunitat, és un cas, com havia
comentat abans, és una realitat. Hem de ser més eficaços i poder
arribar a més gent i sobretot cobrar amb puntualitat, és molt
important.

Tornant als canvis a proposar al nostre Govern central, la
Llei de dependència que va entrar en vigor l’any 2007, la va
posar en marxa el govern del pacte en aquesta comunitat. I en
el període passat, els últims quatre anys, Balears va ocupar les
pitjors valoracions de totes les comunitats sobre aquesta Llei de
dependència. Cal remarcar..., no és que sigui una crítica, però
cal remarcar que a pesar de l’actual situació, s’ha incrementat
la nòmina de dependència de 2,6 milions d’euros mensuals a 3
milions d’euros mensuals. Tot açò a partir de 2013. La nòmina
de dependència anual ha passat de 36,47 milions d’euros l’any
2012 a 41 milions d’euros per al 2013. Per tant, hem pogut
continuar incrementant el nombre de prestacions concedides a
persones dependents. Només en els mesos de desembre i gener,
s’han sumat 445 noves persones dependents, de les quals ja elles

reben una prestació. Tot indica que aquesta tendència es pot
mantenir en els propers mesos.

La situació que va trobar el Partit Popular el juliol de 2011,
era d’unes 6.298 persones en tràmit d’espera. El juny de 2012
aquesta xifra s’havia reduït a 5.231 persones en tràmit d’espera.
El mes de desembre de 2012 es va reduir fins a 4.246 persones.
Per tant, de juliol de 2011 a desembre de 2012 el nombre de
persones que es troben en tràmit d’espera s’ha reduït en unes
2.052 persones. És evident que volem atendre les persones
dependents, com he dit abans, segons el grau, l’estat i la seva
implementació progressiva.

També és evident que hem de deixar fer feina el Govern
central, llavors si ha fet modificacions en aquest Decret llei
20/2012, o com s’ha dit abans del 16 de 2012. Jo crec que ara no
podem instar a fer cap canvi, sinó instar que facin feina per
millorar aquest sistema. Mentre estava preparant aquesta
proposició no de llei, la defensa, podria veure per exemple
notícies que han sortit aquest mes de gener, per exemple que
l’IMSERSO pagava per duplicat més de 1.300 prestacions
dependents. Diuen en castellà: “el Tribunal de Cuentas eleva
hasta 41.000 los muertos con prestación”. Un altre titular:
“pago indebido. Más de 2.600 personas que recibían
teleasistencia cobraban una prestación a la que no tenían
derecho”. Un altre deia: “el Tribunal de Cuentas destapa caos
en la gestión de dependencia”. Tot açò és clar que no és una
crítica cap a cap govern, és una crítica a tots nosaltres, seguir
igual o tornar a allò que teníem abans no és el futur, s’ha de
canviar i de qualque manera també és veritat que quan la varen
començar l’any 2007, tot es va començar també amb moltes
deficiències.

També vull fer referència a l’informe del Tribunal de
Comptes d’aquest sistema de dependència. En aquest període
2007-2011 es varen detectar importants deficiències en el
procediment del reconeixement del dret a ser persona
dependent, com deien tots aquests titulars. A la comunitat
autònoma han deixat patents diferents criteris. Amb açò vull dir
que és important que aquests criteris de dependència siguin
igualitaris per a totes les comunitats i no un model diferent, com
el que ara sembla que pot imperar aquí a Espanya. Jo crec que
la línia per fer feina seria aquesta i no instar a demanar canvis
o modificacions que ja s’han fet, sinó mirar endavant.

Més coses. Vull fer referència, tornant un poc a l’informe,
que tot açò pot vulnerar conclusions que he trobat, el dret
subjectiu dels ciutadans a la promoció de l’autonomia personal,
a l’atenció per la dependència. Diu també que podria ser a 31 de
desembre de 2011 la llista d’espera era d’unes 305.000
persones, quasi un 29% del total. Jo crec que és un sistema que
clarament podem dir que és deficient, és evident, s’ha de
millorar, però no instant a fer canvis en el decret llei que s’hagin
pogut fer en el passat, sinó cercar una millorar per al futur.

També deia que a data de desembre de 2012, o la conclusió
que hem tret a data de desembre de 2012, és que la llista
d’espera ha baixat 6 punts, fins a un 23% i que el Govern ha
augmentat el finançament fins a 122 milions d’euros.
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També conclusions que podem treure. Vull recalcar que
aquest informe podria provocar un sistema de dependència que
es convertís en un sistema de subsidis en lloc d’una xarxa
assistencial de serveis. Són coses que podem tenir en compte.
També posa dades en el període 2007-2011, unes 29.169
persones que d’alguna manera consideraven (...) prestació de
dependència havien mort. I suposava una despesa d’uns 140
milions d’euros. És a dir, que els doblers (...), perquè es
computaven com a usuaris del sistema de gent que havia mort.
Jo crec que són coses que s’han de millorar, hi ha molta més
documentació.

En definitiva, vull deixar clar que nosaltres apostam per la
dependència. Apostam perquè es reguli segons el grau de
dependència, segons l’estat, segons la necessitat i segons
aquesta implementació progressiva. Per tot açò no podem donar
suport a la PNL del PSM.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Santiago
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Agrair al grup parlamentari el seu
suport i també el to utilitzant pel representant del Partit Popular,
no estam d’acord, però no hi ha desqualificacions, la qual cosa
és una novetat i és d’agrair. Em permetrà, però, que els
arguments que vostè ha exposat jo els pugui contradir perquè no
hi estam d’acord.

És cert i ho han dit els dos portaveus, que un dels problemes
que tenim amb aquesta Llei de dependència és que s’havia creat
per donar serveis, centres de dia, residències, teleassistència,
ajuda a domicili i que massivament han esdevingut en ajudes
econòmiques. Això és un problema no estructural, les persones
que s’atenen via dependència tenen més de 85 anys i els seus
cuidadors en tenen entre 60 i 65. Per tant, és una generació que
no viu que la residència sigui un servei públic i el seu cuidador
és una persona que està educada en aquesta cultura que ha de
prestar als seus majors. Segurament els nostres fills i nosaltres
mateixos viurem la residència com un servei públic i no ho
viurem d’una forma tan dramàtica.

Però si realment la voluntat del Govern hagués estat invertir,
modificar, aquest 15% que ha reduït a les famílies, hauria pogut
fer un pla d’inversió per tenir residències noves, per tenir
centres de dia i no l’ha fet, simplement s’ho ha estalviat. Per
tant, no hi ha voluntat. Vostè em diu que els pressuposts han
crescut, és cert, el pressupost ha crescut. Però aquest creixement
és el que necessita per funcionar sense donar cap alta nova,
sense cap alta nova!, quan dic alta nova és que si hi ha
defuncions, no hi podrà haver substitucions, perquè si realment
hagués apostat per la dependència el nostre govern, les dues
residències d’Eivissa que estan tancades les obriria. Vostès
s’imaginen que nosaltres argumentant la crisi econòmica,
haguéssim mantingut tres o quatre residències que estaven
acabant, tancades, el que ens haurien dit els diputats del Partit
Popular? No, és que n’hi havia tampoc.

Ara vostès han prioritzat altres coses i les dues residències
estan tancades. Construïdes, equipades i tancades. I les
residències que vàrem obrir nosaltres, més de 600 places noves
la legislatura passada, amb dificultats econòmiques, es varen
pagar i s’estan pagant. Vostès no aposten per això i no aposten,
quan per exemple redueixen el personal a les residències, sense
baixar el cost de les residències, perquè si vostès em diguessin,
menys professionals i baixam el cost de les residències perquè
els usuaris paguin menys, encara tendria una lògica. Vostès no,
vostès redueixen les ràtios dels professionals de les residències
a través d’un decret, però no baixen els costs de les residències.
Vull dir que la gent pagarà el mateix i rebrà menys serveis.
Vostès no aposten per la dependència.

Vostè em diu que hi ha creixement i jo li dic que no hi ha
creixement. Vostè agafi els de l’IMSERSO i ho veurà. Un any
d’atenció a la dependència, maig de 2011, 10.481 persones.
Octubre de 2012, 9.628. Té a veure amb el resultat que
publicava l’IMSERSO el 9 de setembre. Això és un any de
dependència del Govern de les Illes. Ajudes econòmiques, no
han crescut. Maig de 2011, 7.148 persones rebien ajudes
econòmiques. Setembre de 2012, 6.910, dades de l’IMSERSO
de 31 de desembre, 6.560; 6.910, 6.560, 7.148. Aquesta és la
gestió que fa el Partit Popular d’aquestes illes de la Llei de
dependència. Ho fa perquè no prioritza això, fa un manteniment
dels serveis i a més a més, té un govern que no l’ajuda. He de
reconèixer que té un govern central que no l’ajuda, tampoc ens
ajudava a nosaltres el Govern central quan governàvem els
progressistes. Però miri, nosaltres vàrem ser capaços d’aprovar
una cosa que avui és impossible aprovar amb vostès, amb els
actuals parlamentaris del Grup Popular. 

El 5 de febrer de 2009, la que era en aquell moment la
secretària d’Estat de Política Social, la Sra. Amparo Valcárcel
García, ens fa un certificat que jo com a consellera havia
entregat tot un seguit de crítiques pactades en el Parlament, en
relació a la dependència i això consta, em fa un certificat i
consta a l’acta. Amb vostès això és impossible. Vostès no poden
dir a l’Estat que el decret no afecta les persones i que perjudica
la gent d’aquí? Això es va aconseguir i era un president
socialista, el Sr. Antich, i també governaven a Madrid. Però se
va fer, hi ha d’haver autonomia i aquí és impossible i és
impossible fins i tot la racionalització de la crítica. Sabem que
no ho canviarem, però escolti, almanco que sàpiguen que hi ha
gent que està descontenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I a mi m’agradaria que aquestes coses es poguessin fer amb
la màxima racionalització, sense crear problemes, però tots som
conscients de les dificultats, però no hem de tenir conformitat
davant d’elles. 

Bé, no queda més temps, com que l’altre tema és semblant,
després ja continuaré. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 6187/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6187/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6298/12, presentada
pel Grup Parlamentari Més, a favor de la Llei de
dependència.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6298/12, també del Grup Parlamentari Més, a favor de la Llei
de dependència. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, part dels arguments que he utilitzat
a l’exposició i la rèplica es poden aprofitar, i pens que es pot
continuar amb l’argumentari o amb la resposta als arguments
exposats pels tres parlamentaris que han parlat o que han pres
la paraula.

Aquesta segona era un nivell més alt, vull dir que si l’altra
veuran vostès que era sobretot que demanàvem la retirada, el
rebuig, perdonin, en aquesta ja demanam la retirada, i va ser
com he dit al principi de la meva intervenció per mor del rebuig
que va generar l’exposició pública d’aquesta decret llei a tots els
colAlectius de persones afectades. Per tant nosaltres en el primer
punt demanam que es retiri, que es retiri aquest decret i que es
torni a replantejar.

Pensàvem que era un bon moment. Es fixaran vostès que era
el mes de juliol. Si això s’hagués tractat sobre el mes de
setembre, que era el que nosaltres prevèiem, idò possiblement
haguéssim pogut fer qualque proposta o haguéssim pogut
esperar, tenir l’esperança que durant l’elaboració dels
pressupostos s’hagués modificat, però el que resulta dels
pressupostos és que efectivament les coses van a pitjor. Els
pressupostos el que ja informen és que hi haurà una retirada de
200 milions més en relació amb la retirada primera de 200
milions. Si a principi de 2012 hi havia 1.400 milions, amb el
decret del mes de juliol hi ha 1.200 milions i en els pressupostos
de 2013 n’hi ha 1.087. Per tant hi ha una reducció contínua
d’aquest tema.

I això afecta a l’aplicació de la dependència a la nostra
comunitat autònoma. Els he ensenyat -i tornaré a fer-ho- la
relació de les estadístiques. Això no són dades que nosaltres ens
inventem, això són dades que estan a IMSERSO, que les penja
mensualment IMSERSO, i vostès veuen el nombre de
beneficiaris com baixa, i vostès veuen els beneficiaris conjunts
d’atenció a la dependència com baixen en aquestes
estadístiques, i també les ajudes econòmiques; de 7.000 passam
a 6.910 i de 10.400 passam a 9.628. Per tant estam davant un
problema que no donam d’alta ni tan sols les persones que es
moren. Vull dir que quan hi ha una ajuda econòmica d’una

persona que es mor, no se la substitueix, és que ni se la
substitueix, i això és per mor que hi ha 400 milions manco que
fa un any i mig en temes de dependència. 

I això afecta els colAlectius més vulnerables de la nostra
comunitat autònoma, que són les persones majors i les persones
amb discapacitat. I a més a més moltes d’aquestes persones amb
discapacitat el que se’ls ha acompanyat ha estat de pagament de
medicacions per ser crònics, vull dir que la seva ajuda
econòmica, que és baixa, a més a més augmenta el tema dels
medicaments. Estam davant una situació, que dèiem al principi,
d’una demolició controlada en temes de dependència.

Aquest decret, a més de les coses que el Tribunal de
Comptes apunta i que se sabia perquè s’havien fet estudis durant
aquests cinc anys d’aplicació de la Llei de dependència, no en
resol cap; no resol el tema de l’ajuda econòmica, perquè l’ajuda
econòmica continua creixent i no augmenta la residencial i la de
centre de dia, ja he explicat els motius del perquè, però no hi ha
cap pla d’inversió ni a nivell de comunitat ni d’Estat per crear
aquest tipus de serveis. Amb la Llei de dependència es varen
crear més de 120.000 llocs de feina, 120.000 llocs de feina que
són localitzables, és a dir, de la localitat; no és una fàbrica que
avui està aquí i d’aquí a quinze anys o deu anys o cinc anys pot
estar al Marroc, és feina per a la gent. És feina qualificada,
perquè es necessita com a mínim formació professional. A la
nostra comunitat autònoma es varen crear més de 1.400 llocs de
feina en els quatre anys que es va aplicar la Llei de dependència.

Per tant és un espai de creixement, de donar qualitat de vida
a les persones i de justícia. Què més necessita? Quins arguments
més necessita un govern per apostar per això? Es dóna qualitat
de vida a les persones, es realitza justícia social, equitat, i a més
a més es creen llocs de feina localitzables, que no se’n poden
anar, amb formació, amb necessitat de qualificació, amb
formació permanent... Quins arguments més necessitaria? Idò
davant això tenim una modificació de la llei amb un decret que
no es correspon en absolut amb la realitat.

Per tant nosaltres en el segon punt demanam que el Govern
ho mantengui. Sabem que ha pujat els pressupostos del 2013,
però els pressupostos del 2013 creguin-me que només és per a
manteniment del que hi havia a 1 de gener del 2012. No hi haurà
creixement ni de places residencials, ni de centres de dia, ni de
valoracions..., no n’hi haurà. Hi haurà menys -segur, i m’ho ha
comentat l’anterior portaveu del Partit Popular- menys llista
d’espera, però això no és perquè s’acceleri el procés de
valoració, això és perquè abans hi havia tres graus i ara només
n’hi ha dos. Per tant el metge i el treballador social ja no
deriven, el tercer grau ja no és derivat perquè ja se sap que no
està acollit per la llei, que ja no el contempla la llei. Per això es
redueixen les llistes d’espera, no perquè hi hagi una acceleració
en la valoració, sinó que hi ha un grau menys, i per tant la
persona que abans necessitava una ajuda diària per a una
activitat de la vida diària, que és el que valora la dependència,
era derivada per valorar, i ara ja se sap que aquesta persona no
fa falta que es derivi perquè és zero. Per tant es redueixen les
solAlicituds, necessàriament es redueixen les solAlicituds.
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I després el tercer punt és que efectivament la crisi, els
canvis socials, les necessitats, fan sempre necessari que les lleis
canviïn, que els decrets canviïn, que els governs prenguin
iniciatives, que els governs hagin de prendre mesures que a
vegades fins i tot no estan a gust els mateixos governs, però, per
favor!, facin això amb el colAlectiu d’afectats, i aquest govern no
ho fa, no ho fa! No es fa còmplice de les seves necessitats de
canvis, no explica. Ahir vàrem tenir una clara demostració
d’això: fan un decret en el qual es diu que queden exclosos com
a colAlectiu d’usuaris, d’assegurats de la sanitat pública, els
discapacitats que tenguin una discapacitat amb un grau no
superior al 65%, quan a l’Estat espanyol totes les persones que
tenien un 33 tenien targeta sanitària, independentment de ser
beneficiari o de ser usuari. El Govern, després de parlar amb el
CERMI, que són els seus colAlectius, que són els representants
de les persones amb discapacitat, va haver de modificar aquest
decret.

Idò amb la Llei de dependència pot passar el mateix, poden
ser necessaris canvis de mesures, canvis fins i tot estructurals,
però que per favor ho negociï. Demanem com a Parlament al
Govern que, qualsevol canvi que faci, el negociï amb el
colAlectiu d’afectats. Això és un principi de democràcia que crec
que un parlament democràtic ha de poder votar sense que els
altres de més enfora no els pareixi que sigui una desobediència
de primer ordre. Jo confii que com a mínim aquest punt pugui
ser aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions, i pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament és una segona
part o una repetició de la primera. El que està molt clar és que
l’objectiu d’aquests canvis legislatius és reduir despesa, reduir
despesa en atenció a la dependència d’una manera o d’una altra.

Si no entra ningú és perquè els que ja hi són no són coberts
en certa mesura. Les persones que podrien estar en situació
d’entrar a tenir un servei d’atenció a la dependència, no se’ls
permet perquè s’han canviat regles de joc. Hi ha gent que se
l’està traient; hem parlat de 480 persones a la nostra comunitat
autònoma. Per tant l’objectiu és molt simple: cerquen la
reducció de despesa pública en atenció a la dependència. Per
tant la finalitat no és donar un servei que està recollit per una
llei orgànica; l’objectiu no és prioritzar aquesta atenció, i
l’objectiu no és cercar finançament públic. 

Abans ho hem comentat, que s’ha reduït l’aportació de
l’Estat a la comunitat autònoma en un 18% o 19%. Està molt bé
que hi hagi hagut una possibilitat pressupostària per a l’any que
ve d’adequar la finançació de la nòmina d’atenció a la
dependència, però això no és solucionar el problema d’atenció
a la dependència. Nosaltres podríem tornar a explicar el que
pensam: es tracta de debilitar el sistema d’atenció a la
dependència per quatre vies: una via de reduir nombre de
beneficiaris, entre altres coses mitjançant aquesta moratòria de
dos anys sobre calendari previst d’entrada de nous efectius; per
la via de reduir la intensitat de les prestacions a les quals tenen
dret els beneficiaris, amb tots els efectes secundaris que hi ha en
temes de cuidadors, entorn familiar, etc., etc. Tota la reducció
que hi ha de prestacions, des del 15% manco per als cuidadors
no familiars, l’eliminació de la cotització a la Seguretat
Social..., coses que ja hem comentat a l’anterior intervenció.
Com allò de transferir als beneficiaris la responsabilitat
d’assumir una part del finançament de les administracions
públiques que han deixat de fer per via reducció pressupostària.

I l’altra és per anar modificant gradualment el concepte
d’una xarxa pública d’atenció a la dependència per passar cap
a una xarxa més privada, en què és molt important el nou
concepte de prestació econòmica vinculada a servei, perquè
vendrà vinculada al fet que aquells que no tenen recursos
econòmics hagin de posar patrimoni, i els que no tenguin ni una
cosa ni una altra, que cada dia desgraciadament hi ha més
persones, idò passaran a estar a una cua de la xarxa pública
d’atenció a la dependència on políticament sembla que al Partit
Popular no el preocupa que hi hagi llista d’espera, i això ho
veim en altres àmbits com el sanitari. 

Per tant nosaltres ho sentim molt, però és un concepte de
demolició progressiva, programada, de tot el concepte de la Llei
de dependència, per a una població, no ho oblidem, que té un
greu problema de futur, i és que és la tercera població mundial
més envellida. Per tant tenim un volum de la nostra població
molt gran, de persones majors ja no de 70 anys, és que de 80 i
de 90, que és un conjunt de població que necessita atenció a la
dependència quan perden autonomia, i si volem transferir que
és millor tenir un bon sistema d’atenció a la dependència o que
acabin padrins d’aquest tipus a un hospital de primer nivell com
és Son Espases, idò es veu molt clar: un llit a Son Espases sense
fer res són 800 euros cada dia, sense fer res. Què costa atendre
a través d’un cuidador no professional una persona a ca seva?,
molt manco. 

Per tant és una estratègia absolutament jo crec que incorrecta
que ens durà, primer, que hi haurà menys persones que seran
ateses, seran pitjor ateses i que la part pública quedarà
arraconada. Aquestes dades que ha proporcionat el mateix
ministeri del que ha suposat l’aplicació d’aquest reial decret des
de dia 1 d’agost, que hi ha 20.000 persones manco a nivell
d’Espanya, són moltíssimes persones; per no parlar de Balears,
però venc a dir que a nivell d’Espanya són moltíssimes
persones, en sis mesos 20.000 persones manco.
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I si aquí volem afegir altres coses que hi tenen a veure, per
exemple amb tota la política que du el desgovern des del
Ministeri de Sanitat amb els copagaments de tipus sanitari, hem
de parlar del fet que s’ha establert un 10% de copagament
farmacèutic per als pensionistes, que aquí en aquesta comunitat
autònoma encara tenim la poca vergonya de no utilitzar el
programa de recepta electrònica perquè no hagin d’avançar els
dobles; han passat més de sis mesos per començar a reintegrar
l’excedents; els nous copagaments que arriben de transport
sanitari no urgent, de tractaments ortoprotètics, de persones que
necessiten suplements dietètics, de medicaments hospitalaris, o
la retirada del cent per cent de finançació pública de més de 400
medicaments, que molts d’ells és veritat que no curen malalties,
però que són necessaris per aconseguir un benestar de les
persones que estan en situació de dependència. Jo he posat
moltes vegades a una persona amb demència senil allitada...,
pràcticament el cent per cent té estrenyiment i necessita ajuda,
i no li podem dir que faci vida sana, que camini i faci una dieta
equilibrada; idò ara han de pagar el cent per cent del seu
medicament que necessiten per a aquest símptoma. No el curam,
però puc assegurar que milloram la seva qualitat de vida. Idò tot
això va afegit, va afegit.

És més, aquest govern del Partit Popular a la nostra
comunitat autònoma ha introduït una altra novetat enguany, que
no n’hem parlat avui, i és que si qualcú no està d’acord amb la
valoració que li han fet i vol una nova valoració ha de pagar una
taxa de 20 euros. Això no existia ni existeix a altres comunitats
autònomes. Escolti, amb una administració que està aplicant un
criteri a la baixa, que a gent que li canvien les regles de joc
l’estan traient, i a uns altres que no els deixen entrar, idò entra
dins una possibilitat que hi hagi un percentatge que no estigui
d’acord amb la seva valoració, i poden adjuntar informació i
documentació d’altres professionals que estan fora del sistema,
“bé, vols que facem una valoració?, idò paga 20 euros”. 

Per tant és un escenari molt clar que l’objectiu és anar cap
a aquesta demolició programada de tot allò que s’entén per un
sistema d’atenció a la dependència, que vull recordar que és un
dret que està a una llei orgànica, i això és un dret subjectiu que
en aquest moment l’administració, el govern del Partit Popular
a una banda i a una altra, està desmantellant. 

I si em permet la Sra. Santiago, és que en el tercer punt vostè
demana..., jo no crec en els miracles, però demana un miracle.
A un govern de comunitat autònoma que fa deixadesa de les
seves competències estatutàries, vostè li demana que no faci cas
del que li diu el seu propi govern a Madrid. És més, li demana
dues coses: que el Govern d’Espanya no governi a través del
reial decret llei; i com està governant el Partit Popular a la
nostra comunitat autònoma si no és a través de decrets llei?
Vostè li demana que cerqui el màxim consens possible, però a
les Illes Balears no saben el que és consens, diàleg i
participació. Per tant crec que és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...demanar un punt que va en contra de l’estricte modus
operandi del Partit Popular a les Illes Balears i en el conjunt de
l’Estat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Antònia Vallés per un temps de
deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, jo només una coseta
abans de començar amb el tema: per arribar a un consens han de
ser dos o tres, és a dir, el consens no ve només d’una part; per
arribar a un consens s’han d’asseure i han d’amollar uns i han
d’amollar els altres. És a dir, a vegades no es perd tot per la
mateixa banda.

Després, entrant dins el tema de la Llei de dependència, com
bé vostè diu, Sra. Santiago, va ser un pas molt important al
nostre país per a l’atenció a les persones en situació de
dependència i la promoció de la seva autonomia personal. Va
constituir, crec jo, un dels principals reptes de la política social,
en què tots els grups polítics varen coincidir. Però crec que tots
estarem d’acord que la falta de compromís, de voluntat i
sobretot de finançació quan es va posar en marxa han defraudat
molta gent, tant les persones dependents com els seus familiars.

Hem de recalcar que les partides de l’Estat per a la
dependència es varen reduir en quasi 400.000 euros en el 2010,
i en el 2012 es varen reduir també un 10%, i afegint aquí el
decret del Sr. Zapatero, del qual també els dependents foren
perjudicats, juntament amb pensionistes i funcionaris. La
lentitud i la burocràcia de la gestió tampoc no va ajudar gens,
perquè arribaven tard. És a dir, tots ho sabem i tots tenim
familiars que demanaven la Llei de dependència i quan els
arribaven les ajudes ja eren morts. És a dir, això no funciona. I
la desigualtat també per accedir als serveis... o els barems eren
desiguals. Tot això crea un descontentament entre les persones.

I jo crec que fent ús de tot això el Congrés dels Diputats va
solAlicitar al Comitè espanyol dels representants de persones
amb discapacitat i altres, que s’elaboràs per responsables del
sector coincidint amb les mancances de la llei. És a dir, vostè
deia que el Partit Popular no demana, no... Jo crec que aquí es
veu que el Partit Popular va demanar al Comitè espanyol de
representants de persones, es degué asseure amb ell, supòs, i
tothom sabia que la llei no funcionava. És a dir, és una llei que
crec que tots els partits hi estam d’acord però que no
funcionava, no hi havia manera.

Després la Federació d’empreses de la dependència també
ha denunciat un deute de més de 1.000 milions d’euros de les
administracions cap al seu sector. Tot això fa que la llei sigui
inviable, és a dir, no dóna una continuïtat. Si nosaltres anam
devent a totes les administracions, aquí passava als ajuntaments,
als ajuntaments s’han carregat uns costs sobre serveis socials
que no poden assumir i tots ho sabem. Això fa que la llei a la
llarga no sigui bona, és a dir, no seguirà endavant si nosaltres
anam carregant els ajuntaments o anam carregant la gent. 



478 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 35 / 14 de febrer del 2013 

 

És a dir, jo crec que tot això ha fet que traguessin un decret
que pot ser millor, que pot ser pitjor, que ens agradarà més, que
tendrà deficiències, sí, supòs que sí que en tendrà, de
deficiències, i que s’hauran de corregir, però aquest decret que
es va fer..., jo és que aquí tenc unes dades que, clar, va néixer
aquesta llei i els costs varen superar en 2.700 milions més del
que hi havia previst inicialment. També hi havia una previsió de
grans dependents, que hi havia 225.000 persones més i un
increment de llistes d’espera de més de 300.000 persones. És a
dir, en la situació econòmica que ara ens trobam, ens agradi o
no ens agradi per ventura el que hem de fer és donar més
importància a aquelles persones que tenen més dependència,
que encara no ens agradaria, és a dir, tant de bo poguéssim
arribar a tothom, perquè s’ho mereixen i perquè els nostres
majors són els primers que es mereixen que els donem suport,
però és que no tenim un fons..., és a dir, això costa uns doblers,
i avui en dia així com estan les coses..., la veritat és que no
acompanyen.

Després hem de dir que la comunitat autònoma, nosaltres,
com que han augmentat..., han augmentat... -esperi un segon,
que ho tenc per aquí. És a dir, el darrer pressupost que va fer el
pacte va reduir 4 milions; el PP l’ha augmentat en 25 milions.
Que no basten? Ho corrobor, ho sé cert. Deis que després
aquestes persones no n’entren més; és clar que n’entren. És vera
que per ventura les partides s’han reduït però per ventura també
donarem cobertura a més gent i més gent podrà cobrar qualque
coseta, qualque coseta; no dic que sigui el que han de menester
realment, no, no ho dic perquè costa molt tot això, però sí que
per ventura arribarem a més gent, i la gent amb major
dependència tendrà més prioritat. És que no ens queda més
remei que prioritzar.

Aquí a les Illes Balears durant els quatre anys darrers en lloc
de valoració nacional sobre l’aplicació de la llei érem dels
darrers, i a pesar d’aquesta actual situació s’ha incrementat la
nòmina de dependència en 2,6 milions d’euros mensuals, a 3
milions d’euros mensuals a partir del gener del 2013. És a dir,
no ens poden dir, Sr. Thomàs, que el Partit Popular no creu en
la Llei de dependència. Jo ho sent molt, però és que no hi
combreg. El que passa és que els recursos són ilAlimitats, són
limitats, vull dir, perdona, són limitats, és a dir que hi ha el que
hi ha. No podem fer més del que tenim.

El Partit Popular creu en la Llei de la dependència i fa tots
els esforços possibles per dur endavant la llei i per fer-la
sostenible, i que sigui una realitat a llarg termini. Em sap greu,
és vera, Sra. Santiago, no poder-li aprovar cap d’aquests punts
que presenta, perquè creim que l’Estat està fent un esforç que en
aquest moment li costa molt. L’any passat el Govern de l’Estat
dedicà més del 61% del total del pressupost del ministeri a la
dependència; amb el Partit Socialista no arribava al 56%, i
aquest any dediquen a la dependència 6 de cada 10 euros del
pressupost del Ministeri de Sanitat. Sabem que no basta, sabem
que s’ha de millorar, sabem que hi ha coses que el decret llei no
farà bé o que hi haurà mancances, i que s’ha de millorar, i crec
que a mesura que vagi passant el temps l’hem d’anar revisant i
l’hem d’anar corregint. Ara bé, estam segurs que quan la
situació econòmica millori la finançació també millorarà perquè
nosaltres creim en la necessitat d’aquesta llei, creim en els
nostres majors i en l’ajuda a la gent que és dependent, i en el
compromís que nosaltres tenim amb els ciutadans.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vallés. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies. Bé, gràcies una altra vegada al Partit Socialista
pel suport a aquesta proposició no de llei, i he de dir que
compartim amb el Partit Popular la senyalització dels
problemes. 

Mala finançació. Cert. I vostès, com que hi ha mala
finançació, retiren 400 milions d’euros. Com que està mal
finançada llevam doblers. Això és la solució del Partit Popular.

S’arribava tard a la valoració, i ens donaven sis mesos. Com
que s’arribava tard a la valoració no posam més recursos perquè
s’escurcin aquests sis mesos; no, no, deim que ara podrà estar
dos anys el ciutadà esperant-la. Sí, detectam els mateixos
problemes i la solució és llevar doblers i en lloc d’escurçar
terminis els allargam. El barem era absolutament igual per a tot
l’Estat, absolutament igual, el que passa és que sempre hi havia
un element subjectiu del valorador, sempre, però era
absolutament, absolutament igual.

Jo ja li he dit que no és cert que això estigui pujant. Nombre
de beneficiaris: de 10.000 a 9.628. D’ajudes econòmiques: de
7.148 a 6.910. A més vostès ho han dit, l’anterior portaveu del
Partit Popular ho ha dit d’una forma molt clara: l’any 2011,
posant l’exemple del pacte de progrés, es varen gastar 36
milions en ajudes econòmiques, i vostès en els pressupostos, i
miri-ho perquè vostès ho varen aprovar en els pressupostos del
2013, n’hi ha 26. Vostès mateixos acaben de reconèixer que
falten 10 milions. Vostè diu que ara es pujarà a 3 milions; no es
puja a 3 milions, el que fa el conseller és que el mes de maig,
que s’havien de pagar 5 milions per retards, en lloc de pagar 5
milions d’un sol mes el que fa es dividir-ho en diferents mesos,
en els 12 mesos, i pareixerà que la nòmina ha pujat i es creuran
que han pujat en beneficiaris però no, els beneficiaris han
baixat. Això és el que fa el conseller, els 5 milions que s’havien
de pagar de cop de tots els retards que devíem i que es pagaven
un pic a l’any ara es pagaran durant els 12 mesos, però això no
és un augment de beneficiaris, això és una altra forma de
repartir els doblers.
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Després l’anterior ponent ha utilitzat el tema de la reducció
del 15% justificant un frau, que hi havia 41.000 persones que
cobraven i eren mortes, i s’ha oblidat de dir que d’aquestes
41.000 persones a les Illes Balears només n’hi havia 7, 7; vull
dir que, la feina, la vàrem fer bé. I el problema que va detectar
el Tribunal de Comptes no va ser un problema de gestió
desigual, el que va detectar el Tribunal de Comptes va ser que
cada comunitat autònoma registrava de forma desigual, i un
registra a la solAlicitud, l’altre al PIA, l’altre quan dóna l’ajuda
econòmica, i així és impossible comparar i valorar. Això és el
que detecta el Tribunal de Comptes. Nosaltres, com que fèiem
les coses com tocava, quan hi havia un mort el donàvem de
baixa perquè ho detectàvem tot d’una, que era mort, i dels
41.000, 7 són de les Illes Balears. Vull dir que, la feina, la
vàrem fer ben feta.

Vostè ha detectat un dels problemes, Sr. Thomàs, que
efectivament el Partit Popular la seva línia, igual que fa amb
sanitat, és promocionar l’atenció privada. Si quan nosaltres
vàrem deixar el Govern hi havia 80 persones vinculades a
serveis, amb el Partit Popular ha estat la prestació que ha crescut
més, a 306, mentre totes les altres han baixat: les ajudes
econòmiques familiars han baixat, les residències han baixat, i
curiosament els centres de dia també han pujat, centres de dia
que nosaltres vàrem construir, i aquí s’ha dit que els centres de
dia no tenien demanda. És l’únic que ha pujat, quan hi ha un
centre de dia la gent ho demana, i ho vàrem fer sense cap tipus
de cost per a l’ajuntament, perquè quan governa el Partit
Popular fa que els ajuntaments tenguin plans 20, és a dir, que
paguen els doblers del Govern, que els bestreguin. I en canvi
nosaltres el que vàrem fer va ser, amb doblers del Govern,
construir el centre de dia, amb doblers del Govern construir el
centre de dia, no fèiem que l’ajuntament tengués deute. Això era
la festa. I vostès ara no fan ni un pla 20, però si no haguessin fet
un pla 20 com fan altres coses; nosaltres no ho carregàvem als
ajuntaments.

I em sap greu, em sap greu que ni tan sols no es pugui dir al
Govern, no es pugui dir al Govern, que una llei que va durar tres
anys de negociacions, que el Partit Popular hi va donar suport,
que es va negociar amb el CERMI, que es va negociar amb tot
el colAlectiu de persones majors, no se li pugui dir que qualsevol
altra modificació es faci no via reial decret i amb el màxim
consens possible. Això no és possible, en aquest parlament?
Vostès ja no actuen com si fossin la conselleria número vuit,
vostès ja actuen com una delegació del Ministeri de Salut. Això
no és possible, dir-los-ho?, els renyaran tant si això surt del
Parlament? Sembla que sí; o els tenen molta por o els tenen
molt espantats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei 6298/12. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
6298/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7171/12, presentada
pel Grup Parlamentari Més, relativa a protecció dels
embarassos de risc.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
7171/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a protecció
d’embarassos de risc. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, nosaltres retirarem aquesta proposició no de llei, no sense
afegir que lamentam que durant uns mesos les dones que
estiguessin amb un embaràs de risc, o risc durant l’embaràs o
durant la lactància, no poguessin cobrar el cent per cent del
complement econòmic per baixa perquè el Govern se’n va
oblidar. Se’n va oblidar, va fer un decret en què s’oblidava
d’això i va haver de rectificar. Simplement he de dir que si el
Govern hagués negociat amb els sindicats aquest decret, els
sindicats se n’haguessin adonat i no hi hagués hagut dones
perjudicades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per tant quedaria retirada la
Proposició no de llei 7171/12.

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