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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 primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en les
preguntes RGE núm. 9645, 9662 i 9663/12.

Assisteix a la sessió el conseller de Salut, Família i Benestar
Social, Sr. Martí Sansaloni i Oliver, acompanyat del Sr. Rafael
Romero i Ferrer, director general de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial; del Sr. Javier Ureña i
Morales, gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears; de la Sra. Manuela Meseguer
i Barrios, directora general de l’Institut Balear de la Dona; de la
Sra. ApolAlònia Socias i Socias, gerent de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel; de la Sra. Francisca Gual i Ribot, cap de
Gabinet; i de la Sra. Clara Gómez i Garcia, cap de premsa.

I.1) Pregunta RGE núm. 9645/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció a les víctimes de
la violència de gènere.

I.2) Pregunta RGE núm. 9662/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de prevenció
i sensibilització en matèria de violència de gènere.

I.3) Pregunta RGE núm. 9663/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a subvencions a
associacions relacionades amb la protecció de les dones.

Per formular la Pregunta RGE núm. 9645/12, relativa a
atenció a les víctimes de la violència de gènere, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No esgotaré els deu minuts
i també demanaria si les podria fer les tres a la vegada perquè en
realitat l’important avui és la compareixença de després, més
que aquestes preguntes, perquè, bé, en primer lloc, perdó, volia
donar les gràcies al conseller per venir avui a contestar-les i a
tot el seu equip, perquè el que em sap greu dir és que he hagut
d’apelAlar a l’article 168.2 del Reglament del Parlament perquè
aquestes preguntes es fessin oralment perquè en realitat s’havien
presentat el mes de novembre per ser respostes per escrit, però
com que no vaig tenir la sort que em responguessin en el seu
moment doncs he hagut d’apelAlar a aquest article, però en
realitat són per fer les respostes per escrit perquè es tracta de

saber unes xifres simplement d’inversió que ha fet la nostra
comunitat autònoma en matèria de prevenció de violència de
gènere i d’atenció a les víctimes. 

Quin era el motiu per fer aquestes preguntes? Idò ja que avui
tenc ocasió d’expressar-me era simplement poder comparar
xifres de la nostra comunitat autònoma amb inversions d’altres
comunitats autònomes, vull dir, una cosa molt normal que supòs
que vostè també duen fer, no tenen res més darrere. A mi
realment em sap greu això, perquè vostè deu tenir coses millors
a fer, més productives i no té cap necessitat de venir aquí a
contestar oralment unes dades que hauria d’haver estat el seu
departament, el departament corresponent, qui les hauria
d’haver contestades en el seu moment. Pot ser del que es tracta
també és d’un exemple més de la inactivitat que l’Institut Balear
de la Dona fa i que és vox populi.

Les preguntes les vaig fer perquè no sempre de l’anàlisi dels
pressuposts i de les liquidacions es pot extreure exactament què
s’ha gastat en un programa concret dins d’uns conceptes que són
més generals perquè aquest no té, a vegades, per què coincidir,
alguns programes amb partides pressupostàries concretes sinó
que s’ha pogut aplicar al mateix concepte despeses que són de
vàries partides. Per aquest motiu demanava també una relació
de partides, d’on han sortit i si han sortit els doblers necessaris
per fer front a una sèrie de programes. 

Les preguntes, com he dit al principi, anaven adreçades a
conèixer la despesa d’aquesta comunitat autònoma, primer, en
atenció a les víctimes de la violència de gènere; en segon lloc,
a les campanyes de prevenció i sensibilització en matèria de
violència de gènere; i la tercera pregunta demanava la despesa
en subvencions de l’Institut Balear de la Dona a associacions
relacionades en la protecció de les dones contra la violència de
gènere. Aquesta tercera pregunta també demanava una relació
nominal de les associacions i de la subvenció que corresponia
a cada una i també de les seves partides pressupostàries. 

És un tema concret, com dic, el que passa també és que es
podria tornar més ampli perquè jo comprenc aquest exercici,
l’Institut Balear de la Dona ara ha tengut els seus problemes
perquè una cosa que hem pogut comprovar també és que del
crèdit inicial que hi havia disponible a l’Institut Balear de la
Dona el 2012, en el pressupost era de 2,5 milions d’euros, i ara
li voldria demanar una vegada liquiditat el pressupost del quart
trimestre ja de 2012, quin import finalment ha pogut utilitzar
aquest institut d’aquest crèdit inicial.
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En definitiva, Sr. Conseller, nosaltres quedam a l’espera de
les seves respostes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Contesta l’Hble. Conseller Sr.
Sansaloni, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, també agruparé les tres respostes per millorar
l’eficiència.

La primera de les preguntes, que era la 9645/2012, que feia
referència a la quantitat econòmica que ha invertit l’Institut
Balear de la Dona en atenció a les víctimes de la violència de
gènere entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012, la
quantitat total és de 989.845,8 euros i s’han duit a terme
actuacions diverses com pugui ser la contractació del servei
d’assistència psicològica, per 140.437,50 euros; contracte d’un
servei d’atenció social i d’acompanyament les 24 hores, per un
import de 271.266,2 euros; conveni de colAlaboració entre
l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Menorca per
a la gestió i funcionalitat del Centre d’Informació de la Dona i
una casa d’acollida per a dones víctimes de la violència de
gènere per a l’any 2012, per un import de 234.337,64 euros;
conveni de colAlaboració entre l’Institut Balear de la Dona i el
Consell d’Eivissa per a la gestió i funcionalitat operativa de
l’Oficina d’Informació i Assessorament i Tractament
Psicosocial de la Dona i de les llars d’acollida per a l’any 2012,
per valor de 260.092,57 euros; conveni de colAlaboració entre
l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Formentera
per a l’atenció de les dones víctimes de la violència masclista
amb formació i igualtat, prevenció de la violència de gènere per
a l’any 2012, per un import de 8.000 euros; conveni de
colAlaboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell de
Menorca per al manteniment d’un servei per a l’atenció
psicosocial dels fills i filles de dones víctimes de violència de
gènere derivades de distints casals d’acollida per a l’any 2012,
28.090 euros; conveni de colAlaboració entre l’Institut Balear de
la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per al manteniment del
servei a l’atenció psicosocial de fills i filles de dones víctimes
de la violència de gènere derivades pels centres d’informació de
la dona, per import de 28.090 euros; equipament de tres pisos
per a dones víctimes de la violència de gènere en compliment de
l’acord de colAlaboració interadministrativa, 19.531,35 euros; les
cases d’acollida de Mallorca, que són Palma, Inca i Manacor,
gestionades per la Fundació S’Estel i per l’Ajuntament de
Palma han passat a dependre del pressupost de la Fundació
S’Estel a més d’actuacions pròpies de l’Institut de la Dona com
són assistència jurídica, laboral i social i el casal de dones.

La segona de les preguntes, a la qual vostè feia referència,
que és la pregunta 9662/2012, referent a la inversió en
campanyes de prevenció i sensibilització en matèria de
violència de gènere durant l’any 2012, s’han fet amb mitjans
propis i amb personal propi de l’IB Dona, especialment els
treballadors socials de plantilla de l’institut que han fet les
següents actuacions: coordinacions amb l’Ajuntament de Calvià
per a la realització de tallers preventius de violència de gènere
en els cursos de batxiller dels instituts d’educació secundària del
municipi al llarg de 2012; el Dia Internacional Contra la

Violència de Gènere; informació de l’112, que es va denominar
d’atenció a les víctimes de violència de gènere al llarg dels
mesos d’octubre i novembre de 2012. Aquestes activitats
esmentades les han realitzades per personal propi per la qual
cosa no han suposat despesa addicional més enllà de pagament
de nòmina mensual. 

I la pregunta 9663, que fa referència a una relació nominal
de les associacions i subvencions que correspon a cada una de
les associacions relacionades amb la protecció de dones com la
violència de gènere, vull dir que a l’igual que el 2010 i 2011 el
2012 no s’ha invertit quantitat econòmica en subvencions a
associacions relacionades amb la protecció de les dones que (...)
violència de gènere.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica té la
paraula la Sra. Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Esperaré a tenir el Diari de
Sessions per veure tot el que vostè ens ha dit, totes les xifres,
perquè no he pogut agafar notes a causa de la velocitat amb què
ens ha contestat i no he pogut processar massa aquestes dades,
però ja ho farem, no es preocupi. El que sí, ja que tenc un
moment, tenc una rèplica, doncs, podré fer algunes reflexions
sobre aquest servei i sobretot pensant que demà és el Dia de la
Dona, vull dir, que és un bon moment per expressar la nostra
preocupació i fer algunes reflexions sobre el tema.

Els pressuposts de l’IB Dona, açò sí que m’ho havia mirat,
també de l’any 2012 i 2013, el que vàrem veure és que hi havia
una reducció important, una reducció de 360.000 euros, en un
pressupost que no és massa gros, però després en el Pla
d’equilibri econòmic i financer i de reequilibri de 2012 a 2014
es preveuen també unes retencions de crèdit que poden afectar
aquests programes de què hem parlat a les preguntes, una
retencions de crèdit que pugen a 1.091.000 euros, 42.000 euros,
si no vaig equivocada, ho he copiat, en el capítol 1; 361.000
euros en el capítol 2; 657.000 euros en el capítol 4; i 31.000
euros en el capítol 6.

Clar, amb aquests números queda un pressupost d’1.406.000
euros, segons el meu entendre, i, per tant, no tenim clar, ens
costa veure quin és el crèdit pressupostari que va disposar l’IB
Dona per a 2012, cosa que encara ens dificultava més saber què
anava dirigit a la violència de gènere i no podíem veure
exactament els seus programes i què s’ha pogut utilitzar per
abordar aquesta xacra social que és la violència de gènere. 
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Una vegada que varen desaparèixer també les oficines
d’atenció a les víctimes de violència, on acudien moltes de les
afectades per violència de gènere, doncs, era més important que
mai saber o tenir una política clara i contundent en aquesta
matèria. El que passa és que -i ens ha d’entendre- tampoc no
hem pogut consultar la memòria de l’Institut Balear de la Dona
perquè no es troba disponible a la web, no sé si està feta, però
només tenim la de 2011 i no l’he poguda veure o no l’he sabuda
trobar, no sé, perquè a la web només han aparegut o jo només he
vist actes públics que s’han fet, cursos, microrelats,
conferències, curses, un bilió de peus, però quant a violència de
gènere tampoc no he vist a la web res en concret, que nosaltres
haguem pogut trobar. Sí, efectivament, unes sessions formatives
per al personal del SEIB 112 sobre l’atenció a les víctimes
d’aquest delicte en situació d’emergència, servei en el qual ja sé
que existeix un conveni des de 2008.

El que hem pogut veure també és que ha desaparegut el
conveni amb la càtedra d’estudis contra la violència de gènere
de la UIB. Per tant, això també ens preocupa en aquest moment,
volíem saber per què s’ha acabat aquest ajut o aquest conveni
amb la càtedra, que era una de les qüestions importants i que
feia uns anys que es feia. I considera amb nosaltres que costa
molt estalviar recursos quan el que està en joc, en aquest cas, és
la integritat física i psíquica de les persones. Jo li diria a vostè
que, per favor, no estalviï recursos per a aquestes qüestions
perquè som una comunitat autònoma en la qual gairebé cada
any hem de lamentar una mort...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... la darrera, sí, la darrera a principis del mes de febrer a Artà.
Bé, ja res més, només comentar i lamentar que aquestes darreres
setmanes que hem hagut d’assistir a declaracions d’algun polític
d’àmbit nacional, no del Partit Popular, ja ho sé, que diu que la
majoria de denúncies són falses i que s’ha de defensar l’home.
Nosaltres com a grup estam totalment en contra d’aquestes
manifestacions i pensam que han de ser rebutjades per tothom
amb un poc de respecte cap a les víctimes perquè les mortes al
final són dones.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Sansaloni, per un temps també de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, la veritat li deman disculpes per la velocitat i sí que
l’única xifra que s’ha donat en termes globals és la de 989.845,8
euros, que fa referència al que s’ha invertit l’any 2012 en
atenció a les víctimes de violència de gènere, la resta he intentat
explicar i he desglossat aquests 989.845,8 euros en quins
programes i en quines actuacions específiques, però la dada
agregada és aquesta. Per la resta, com que el primer punt era el
de respondre aquestes preguntes i crec que han quedat respostes

i la rèplica no es referia a aquestes preguntes, no tenc res més a
afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Compareixença RGE núm. 8319/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm.
8322/12).

II.2) Compareixença RGE núm. 8395/12, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller de Salut, Família
i Benestar Social, per tal d'informar sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia que consisteix en la compareixença RGE núm. 8319/12, 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 les línies d’actuació, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 8322/12. I compareixença RGE núm.
8395/12, 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. Farem el
debat conjunt de les dues compareixences ja que tracten sobre
un mateix tema.

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 (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Afrontam aquesta exposició amb
les quatre línies de feina que corresponen a la direcció general
i les qüestions específiques de l’Institut Balear de la Dona i de
l’Oficina de Defensa del Dret del Menor. 

La primera de les competències que m’agradaria destacar de
les quatre línies de feina a les quals actua la direcció general
com són menors, família, dependència i discapacitat, faré
esment, en primer lloc, a la secció de menors. Les competències
que emanen de la Llei 5/2000, de mesures judicials, dictades
pels jutjats i que es desenvolupen intentant potenciar les
mesures de règim obert i les que es desenvolupen en Es Pinaret,
Es Fusteret, el CIS i el Mussol, el que volem potenciar, així com
ja he manifestat en anteriors ocasions, són les mesures de règim
obert per la rapidesa i l’adopció a la situació individual de cada
un dels menors afectats. 
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Per això, s’ha desenvolupat el programa d’abordatge
terapèutic per fer veure les implicacions que les víctimes han
ocasionat a la persona agredida i, a més, cercar la reinserció
social de cada un d’aquests menors. S’han intentat crear noves
línies mitjançant els recursos propis de què l’administració ja
disposava; s’han incrementat els convenis ja existents, en els
quals s’han firmat quatre convenis nous amb associacions com
AMADIBA, NAÜM, la Penya Esportiva S’Arenal o
l’Ajuntament de Son Servera que han manifestat necessitats en
aquestes línies d’actuació, i en tenim dues més en tràmit que
estan pendent de signatura; s’han incrementat els llaços d’unió
amb el jutjat que era una petició des de l’àmbit judicial de
coordinar-nos en aquestes mesures creant una interlocució
directa i vàlida que és un funcionari que està físicament en el
jutjat per fer les mesures, per acudir a les vistes i per traslladar
immediatament les mesures de la Fiscalia de Menors per tal
d’agilitar al màxim totes i cada una d’aquestes mesures
imposades; continuam apostant per mesures de coordinació en
el medi obert i els internaments amb la llibertat vigilada
posterior; hem unificat els programes en els centres d’Es Pinaret
i d’Es Fusteret internament per evitar duplicitats, i continuam el
programa Atura’t de tractament de menors abusadors, el
programa ALTER, el programa Mesura i la unitat terapèutica
d’abús sexual infantil.

Volem integrar també la normativa de menors sota un decret
únic per tal de simplificar i tenir claredat jurídica a l’hora de
saber on acudir i no tenir dispersa la normativa en diferents
àmbits. 

Pel que fa referència a la part de família, des de la direcció
general impulsem i continuaran impulsant la conscienciació del
pares de com afrontar les situacions adverses i de crisi que
diàriament hi solen acudir, però apostant principalment, així
com en el cas de menors apostàvem pel règim obert, pensam
que ens hem d’anticipar a les situacions de crisi de dificultat
apostant per la prevenció i no fer exclusivament intervencions
reactives. 

Feim tallers de suport a la parentat amb els consells de
professionals experts en la matèria i continuam amb el punt de
trobada i el servei de mediació familiar. Continuam mantenint
les prestacions de les pensions no contributives de les persones
cobertes amb FAS i de les persones emparades amb la Llei
LISMI.

El pla de prestacions bàsiques ha sofert un increment de 8
milions d’euros respecte al 2012 que es veurà repercutit amb les
aportacions als consells i als ajuntaments, igual que la renda
mínima d’inserció que s’ha vist incrementada al pressupost en
4 milions i mig d’euros per tal d’ajudar aquelles persones que
més ho necessiten i perquè l’Administració local que és la més
propera pugui tenir més recursos econòmics a l’hora de poder
rebre aquesta gent que acudeix als serveis socials dia a dia.

És important, però, també el tema de dependència, perquè en
primer lloc hem de saber d’on venim i voldria destacar on estam
i quines han estat les principals mesures empreses en aquest
apartat. Venim d’una llei en què, ja s’ha dit en reiterades
ocasions i en molts d’àmbits i fòrums, els càlculs tant
econòmics com de gent beneficada no varen ser realistes així
com s’han plasmat en els anys posteriors d’aplicació. Nosaltres
en aquests moments estam en disposició d’afirmar que hem

pujat la partida de nòmina de dependència mensual de 2,6
milions d’euros a 3 milions d’euros i tampoc no hem permès
que l’afectació del 15% de rebaixa que va afectar un acord en
l’àmbit nacional suposi cap estalvi per a l’Administració
autonòmica, sinó que el que hem fet ha estat redistribuir
aquestes quanties que suposaven aquesta baixada del 15%
d’afectació individual a cadascuna de les persones que les
percebien redistribuint, incrementant el nombre de beneficiaris.
Aquesta modificació nacional també va afectar al fet que es va
ajornar el dret a cobrar fins a l’any 2015 en aquells dependents
de grau 1 per tal de prioritzar aquells grans dependents que són
els que més ho necessiten. 

El que hem fet en aquests moments és canviar el criteri que
se seguia des d’una sèrie de mesos enrere de pagar de manera
fraccionada cada mes de març, 5 milions d’euros fraccionats
fins a l’any 2017, s’ha pagat de manera que cadascuna de les
persones que entra a cobrar, cobri en el moment inicial tots els
endarreriments als quals tenia dret a percebre i per tant, així el
que potenciam és el cobrament en vida i no tant el cobrament
dels hereus perquè pensam que en aquest moment, quan s’han
de menester els doblers és en el moment en què el depenent
necessita la prestació de servei per la seva situació. Vull
recordar que aquesta partida de la nòmina de dependència
continua mantenint el concepte de partida ampliable per tal de
poder fer front fins a 31 de desembre, mes a mes, al que és la
necessitat de fer front als pagaments perquè tota aquesta gent
pugui tenir la seguretat econòmica que aquella prestació que
percep la continuarà mantenint al llarg de tot l’any.

En concepte de discapacitat hem incrementat el pressupost
de l’atenció primerenca de 0 a 6 anys, que l’any 2012 era d’1,3
milions d’euros i es varen fer 48.840 sessions per 1.588.000
euros i 54.901 sessions, incrementant totes les entitats
contractades i la dotació econòmica que els afecta com pugui
ser Mater Misericordiae, APROSCOM, APNAP, ASNIMO,
ASPACE, Joan XXIII, APNEEF, Fundació Menorca i ASPAS.

En tema de discapacitat hem de reconèixer que hem millorat
a l’hora d’accedir a una valoració de discapacitat mitjançant el
centre base el temps per accedir a la discapacitat. En aquest
moment el tenim en tres mesos, per accedir a aquesta
certificació. Hem unificat els criteris de tots els centres base de
discapacitat i firmaren els convenis amb els consells per la
mateixa quantitat econòmica que veníem signant.

L’Oficina de Defensa dels drets del menor, com a oficina
independent que és, ha supervisat el que... prestaven les
administracions públiques de la comunitat autònoma i les
entitats privades que presten serveis a menors, havent auditat 14
centres i 9 entitats, la tramitació de queixes i greuge sobre
amenaces o vulneració de drets del menor i afavoreix la
protecció, defensa i promoure el dret del menor a tota la
comunitat autònoma. 
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L’Institut Balear de la Dona desenvolupa programes
d’atenció a dones que exerceixen la prostitució, protocol
interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la violència
de gènere, integració d’estudiants en pràctiques dins IB Dona és
una de les propostes que té per a aquest any 2013, el Pla
d’incorporació de la dona maltractada al mercat laboral i el Pla
de conscienciació escolar contra la desigualtat i el
maltractament.

La veritat és que aquests pressuposts són els pressuposts més
elevats que tenia la conselleria dels darrers anys i el que cerquen
és afavorir principalment aquells que més ho necessiten malgrat
que l’aplicació directa no vendrà per part de l’Administració
autonòmica, però sí d’aquells que els administren en definitiva
com puguin ser els consells i els ajuntaments, que són els que
acaben rebent -com deia abans- la gent de manera més directa
i de manera més constant.

Crec que són uns pressuposts difícils, però  intentarem
mantenir -i de fet ho estam aconseguint- la major part dels
serveis que s’ofereixen internalitzant al màxim tot el que és
possible prestar des de l’Administració pública.

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 a dit, tot
seguit perdó, 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. Sra.
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller i el seu equip, per venir aquí avui a explicar quines
seran les línies d’acció i quin és el futur que espera a aquesta
societat balear que... tenim un panorama bastant difícil.

Esperava que vostè avui aprofités aquesta oportunitat no per
explicar-nos els pressuposts i el contingut de la memòria que
acompanya els pressuposts. Esperava que vingués aquí a dir
avui “mirin, senyors diputats i senyores diputades, el meu
objectiu principal és lluitar pel benestar d’aquesta població”,
d’una població d’una ciutadania que cada dia està en situació
més vulnerable.

Pensava que vostè vendria a dir aquí avui “lluitaré contra la
pobresa, lluitaré en favor de les persones que queden fora del
sistema de la dependència, defensaré les persones majors, les
persones amb discapacitat per damunt qualsevol criteri
econòmic o economicista”. Esperava això de vostè avui i veig
que el que ens ha vengut a contar és el que nosaltres podem
deduir de la lectura de la memòria dels pressuposts.

Miri, la situació que viu la comunitat de les Illes Balears
queda com a reflectida a un teló de fons, un teló de fons on hi ha
les persones que... les històries de la seva vida real i davant
aquest teló de fons hi ha el mercat, el dèficit, els números,
l’equilibri, l’austeritat, tot això queda per davant el teló que
forma la vida real de les persones d’aquesta societat. Per tant,
nosaltres defensam que aquestes persones haurien de ser
l’objecte primer de la seva acció de govern. 

Ens ha vengut aquí a contar el que ja sabíem, però el que ja
sabíem l’any passat quan es varen aprovar els pressuposts no té
res a veure amb la situació actual. Ara, un any després de la
vigència de la reforma laboral que havia de convertir i que
havíem d’aprofitar aquesta reforma per sortir de la crisi
econòmica, ajudar les empreses a generar ocupació, el que veim
és que s’ha convertit en una màquina d’acomiadaments de
manera barata, destrueix aquesta màquina 204 llocs de feina
cada dia a les Illes Balears. Això hauria de ser objecte també de
la seva preocupació, la situació de pobresa que genera aquest
impasse econòmic i aquesta crisi econòmica que vivim en
aquests moments.

Les dades d’ocupació diuen que hi ha 93.900 persones
aturades el mes de febrer, 51.400 sense cap tipus de prestació,
aquest també hauria de ser un objectiu de la seva acció, què
pensa fer?, com pensa lluitar perquè aquestes persones puguin
sortir de la situació en què es troben de necessitat i de
vulnerabilitat? Avui la pobresa hauria de ser la prioritat absoluta
de la seva conselleria.

També ha parlat de la situació de menors i no ha fet menció,
no s’hi ha referit ni un moment a l’informe que ens hem trobat
avui als mitjans de comunicació que fa l’Observatori de
l’Infància i Adolescència, que adverteix que el 36% dels nins
menors de 16 anys viu sota el llindar de la pobresa que
representa entre 40.000 i 45.000 menors en risc, només a
Mallorca, que hem passat de representar un 22,8% al 2006 a un
36% l’any passat i diu, adverteix que la resposta institucional és
escassa i insuficient. Ho diu un observatori neutre, no ho diu el
Partit Socialista.

Sr. Conseller, els menors han de ser també la seva prioritat
i han d’estar al seu punt de mira sobretot amb les dades que té
vostè damunt la taula. No pot tancar els ulls. Què més farà? No
digui “és que...”, ens ha contat el que farà en menors, abordatge
terapèutic o incrementar convenis, continuam apostant,
continuam, continuarem unificant, això és una política
continuista que no resoldrà la situació de vulnerabilitat en què
es troben els menors de les Illes Balears. 

També es destaquen les elevades taxes de mares adolescents,
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs entre aquest colAlectiu,
de consum de tòxics, dels casos de violència de gènere entre els
menors i no he vist ni una sola política adreçada a solucionar, a
posar fre a aquest tema, quan Balears és la comunitat que té la
delinqüència de menors més elevada de tot l’Estat.
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Després ha fer referència a la situació en què viuen les
persones majors amb dependència, ha donat la culpa als càlculs
no realistes de la llei. És cert que era una llei que era des dels
seus inicis una llei complicada en la seva gestió perquè hi
intervenien moltes administracions i que va anar creixent d’una
manera que... inesperada és veritat, però les aportacions que
havien de fer totes les institucions no s’havien d’aturar, havien
de continuar i és una llei que... el partit Popular sempre diu “és
que és una llei insostenible, és que és una llei que costa molt”,
és una llei que costa el 0,7% del PIB, això és el que representa
la despesa total de la Llei de dependència. 

Per tant, no és una llei cara, és una llei que genera retorns,
és una llei que genera ocupació i per tant, pensam que s’ha de
continuar apostant per aquesta llei, no admetem que el conseller
assumeixi que és una llei no realista i per tant, no hi invertirem
perquè no és una llei realista. 

Vostè ha de continuar invertint en la Llei de dependència i
el que tenim ara a Balears és que les persones amb dependència
surten del sistema i no ho dic jo, ho diuen les dades que estan
penjades de l’IMSERSO a la seva pàgina web.

El 2013, total persones beneficiàries amb dret a prestació,
16.172; total de persones amb prestacions 9.600 persones. Aquí
hi ha un dèficit importantíssim de persones que tenen dret a
prestació i que estan esperant, que esperen tenir el recurs al qual
tenen dret i que aquesta llei els atorga.

No parlo dels moderats que han quedat fora fins al 2015.
Parl de persones de grau 1, de grau 2 perdó, i de grau 3 que
tenen dret a prestació i que no cobren. Vostès no reposen les
taxes que van quedant vacants perquè les persones majors van
morint, van fent el seu procés, però no s’incorporen noves
places, ocupant les places que queden vacants.

Miri, els terminis que hi ha ara entre el dictamen de grau i
nivell de dependència i la resolució del PIA que atorga l’accés
efectiu a un servei pot arribar avui en dia, amb totes les
modificacions que ha fet el Partit Popular d’aquesta llei, pot
arribar als quinze mesos, tres mesos per a la valoració i dotze
mesos per a l’accés al servei o ajuda. 

M’agradaria que em digués i em confirmàs vostè si aquest
és el termini que han d’esperar les persones per tenir el dret a
prestació, perquè si és aquest el termini, parlam de persones que
tenen més de 80 anys, digui’m quina expectativa tenen per
poder arribar a gaudir d’aquest dret.

Els pensionistes de les Illes Balears, Sr. Conseller, vostè ja
sap que són els pensionistes de tot l’Estat que cobren manco de
pensió de jubilació i són els que tenen més càrregues perquè
vostès han aprovat uns imposts que afecten directament el
consum de tota la població i especialment a les persones
pensionistes que tenen poc poder adquisitiu.

Per tant,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...sí, vaig acabant, continuaré a la segona intervenció en
demanda de més informació. 

M’agradaria saber exactament quines novetats aporta per
lluitar contra la pobresa, mesures concretes que no siguin
purament les que aplica des de l’any passat aquesta conselleria,
com pensa enfrontar aquesta nova situació d’emergència social,
polítiques innovadores, polítiques que d’alguna manera vagin a
incrementar la seguretat i el benestar de la població, perquè el
que ens ha contat fins ara ja ho sabíem, és a la memòria i no
correspon a una resposta a una situació d’emergència com la
que vivim fins ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago, per un temps també de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i totes, vull agrair
una vegada més... en una setmana quasi la presència del
conseller i de part del seu equip, en aquest cas el de Serveis
Socials. 

Miri, Sr. Conseller, he estat a la seva compareixença tant a
la de salut com a la de serveis socials i cregui’m que els inicis
per a mi estan decebedors.  A la de sanitat va parlar de
formació, va parlar de planificació, va donar les gràcies als
professionals de sanitat, cap d’aquestes referències als de
serveis socials, cap. S’ha limitat a fer una descripció dels serveis
que existeixen, ni planificarà perquè no ho ha mencionat ni es
coordinarà amb altres entitats ni ha agraït als professionals la
tasca que fan, res. Això demostra una vegada més que els
serveis socials en aquest govern estan en un segon terme.

Estam a una comunitat autònoma en què hi ha 9
desnonaments diaris, un 36% de risc de pobresa, més de 51.000
persones sense cap ingrés, més de 6.000 famílies a les Illes
Balears que viuen de (...), la demanda en serveis socials ha pujat
més d`un 40% i canvia el perfil d’usuari, està arribant classe
mitjana a serveis socials, cosa que mai no hi havia arribat, i de
tot això, per afrontar tot això cap proposta del Govern de les
Illes Balears.

Dues propostes que han sortit, que s’han comentat:
l’augment del Pla de prestacions bàsiques i l’augment de la
renda mínima d’inserció. Els vull recordar que això va ser una
esmena que va fer el Parlament als pressupostos del Govern
perquè en el pressupostos del Govern aquestes partides tenien
un ingrés bastant més baix, i aquestes esmenes no varen venir
de part del Grup del Partit Popular sinó que varen venir del
Grup MÉS. Per tant vostès, quan varen decidir en el Consell de
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Govern quin era el pressupost, aquestes partides no hi eren,
vostès no tenien aquesta necessitat molt present.

Jo li vull demanar una sèrie de coses. En alguns dels temes
que vostè ha mencionat hi estam molt d’acord. Potenciar el
règim obert per a tota l’atenció de menors amb mesures
judicials; m’agradaria saber com, com, com afavorirà el treball
en règim obert. Augmentarà els DAM, perquè els DAM fa un
any i mig tenien una mitjana d’expedients bastant alta. Com farà
el que avui ens ha anunciat o pel que aposta, que és pel treball
de règim obert?

En el tema de dependència m’agradaria saber aquests 3
milions d’euros de la nòmina que vostè anuncia com estan
repartits, quina és la nòmina viva i quina és la part
d’endarreriments, perquè el que tenim, i són dades de
l’IMSERSO, jo no les compararé, les dades de l’IMSERSO,
amb altres comunitats autònomes perquè som conscient que a
cada comunitat autònoma es registra de forma diferent, però en
qualsevol cas el registre de cada comunitat autònoma es manté
durant el temps. Illes Balears, març de 2011, 10.186 persones
beneficiàries en prestacions; desembre del 2011, 9.399. Vostè
ens diu que en el 2013 ja hi haurà 3 milions d’euros per nòmina
mensual, i resulta que desembre a febrer la nòmina ha
augmentat 5 persones, ha passat de 9.399 a 9.406. Aquests 3
milions d’euros no pot ser de nòmina viva, perquè la mitjana
són 380 euros. Les prestacions de familiars cuidadors tampoc no
creixen d’una forma tan important: 6.560 davant 6.600. Vull dir
quina és la part de nòmina viva i quina és la part
d’endarreriments?

Després m’agradaria saber què pensa fer amb els serveis
socials que estan acabats, com Sant Antoni, la residència Sant
Antoni, la residència Sant Jordi, el centre de dia que va
començar a la travessia del carrer Jesús, el centre de malalts
d’alzheimer de Ciutadella, tres d’aquests serveis acabats, un que
estava en obres... M’agradaria saber en quines condicions està,
perquè Can Misses s’acabarà, supòs que s’obrirà també dins
aquesta legislatura, en canvi dues residències acabades, dues
residències equipades estan tancades i sense cap tipus de
prevenció. Si això nosaltres ho haguéssim fet en crisi, l’any
2009 que hi havia crisi, l’any 2010 que hi havia crisi, ho
haguéssim fet vostès ens haguessin denunciat, i amb raó, a
qualque jutjat de guàrdia. Vostès tenen Sant Antoni tancat, i
quan dic vostès em referesc al Partit Popular; Sant Antoni
tancat, Sant Jordi tancat i sense cap programa per obrir-los. I el
mateix centres de malalts d’alzheimer de Ciutadella i de
travessia Jesús. Per tant ens agradaria saber què faran en aquest
tema.

Un altre dels temes que m’agradaria és el manteniment de
programa d’assistència a personal d’atenció a la dependència,
si vostès pensen mantenir-lo, l’assistent personal. Hi havia una
partida de 100.000 euros. Jo a la memòria que tenc del 2011
veig que només hi ha quatre persones; m’agradaria saber si
vostès el que faran serà promocionar aquest servei o si tendran
una actitud més tranquilAla, més de no promocionar-lo. 

El tema de l’Institut Balear de la Dona, el mateix que li he
dit en serveis socials. Tot el que vostè ha relatat són serveis que
ja estaven en funcionament, cap d’ells nou; l’única novetat és
que sembla que ara faran feina persones, estudiants, com a
pràctiques. Benvingudes siguin, cap problema, però m’agradaria
saber en tema de dona si hi ha qualque novetat. 

Nosaltres li vàrem denunciar ja en el plenari la no-
assistència de la directora de l’Institut Balear de la Dona de
forma diària a l’Institut Balears de la Dona i ho continuarem
denunciant, i ho volem fer perquè una cosa és que una directora
no hi vagi diàriament, a l’Institut Balear de la Dona, i l’altra és
que se li consenti. Vostè ja ho sap perquè ja se li ha denunciat
dues vegades, i nosaltres pensam que això és una
irresponsabilitat. No estam parlant d’un càrrec polític, estam
parlant d’un càrrec polític que gestiona i gestiona serveis, i ha
d’estar en presència física, no basta la connexió telefònica. Per
tant nosaltres li demanam que això es corregeixi d’una forma
ràpida i que la presència de la directora de l’Institut Balear de la
Dona sigui física en el seu lloc de feina, que és l’Institut Balear
de la Dona. 

Tema de les subvencions. Ens agradaria saber..., vostè sap
que hi ha una xarxa molt important d’ONG que estan fent una
tasca importantíssima en tema de serveis, de serveis socials que
l’administració no hi arriba i que hi ha d’arribar. L’any 2011,
perquè s’havia (...) el primer trimestre de l’any 2011, es va
mantenir tota una sèrie de subvencions; ens agradaria saber si
l’any 2012 s’han mantengut i si l’any 2013 es mantendran. Em
referesc a les de Creu Roja per al programa d’atenció a la
població reclusa del centre penitenciari; a la Fundació de
l’Institut de reinserció social, a la Fundació de l’Institut de
reinserció social per a programa d’atenció social en els jutjats de
Palma i de Manacor; a la Universitat Nacional d’Educació a
Distància per al programa de formació per a reclusos de centres
penitenciaris; al treball en GREC per a programa també de
rehabilitació social i inserció sociolaboral de persones recluses
i exrecluses; al programa destinat a “Donam una passa” amb
l’associació Esperit de Solidaritat per cobrir necessitats
bàsiques; amb les Germanes Oblates, que treballen en el pis
Lausana; les Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament, que
treballen en temes de dones en prostitució; i amb ALAS,
l’associació de lluita antisida. Si totes aquestes associacions
mantendran algun tipus de subvenció o de quina quantia.

Formació; ja que no ho ha comentat li ho deman jo: quin
programa de formació tenen per als treballadors de serveis
socials? Els sanitaris en tenen; els de serveis socials quin
programa tenen? Pensen mantenir la revista Afers Socials que
es va publicar fins pràcticament..., que s’ha publicat fins a l’any
2010, i l’any 2011 se’n va fer una també, si no ho record
malament. Se’ns va dir per part, en aquell moment, de la
consellera Castro que se’n publicaria una que seria de caràcter
digital per estalviar i que no fos de paper; aprofitant que l’any
2012 havia estat l’any intergeneracional o, disculpin, l’any
d’envelliment actiu, ens varen dir que se’n publicaria una, això
era el mes de setembre. Aquesta revista nosaltres no l’hem vista;
ens agradaria saber si aquesta revista, Afers Socials, la
mantendrà.
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Targeta bàsica. Quan pensen treure la targeta bàsica? Avui
precisament, o ahir, ens va arribar una de les seves
contestacions que ens va preocupar; nosaltres havíem demanat
el tema de la targeta bàsica, a veure si aquesta targeta la
pensaven posar en funcionament l’any 2012; això ho havien fet
el mes d’abril, de maig. Vostè ens contesta ara, un any després,
i ens ha preocupat molt perquè ens ha dit que quan nosaltres
vàrem fer aquella pregunta estava bloquejada
pressupostàriament la partida de la targeta bàsica, la targeta
bàsica bloquejada quan és una targeta que va dirigida a la
població amb més necessitats. La varen treure l’octubre del
2012 i ens agradaria saber si la trauran i en quina...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Em queden tres minuts bons, perquè jo també control. Sí,
vull dir que..., ho he posat també en aquell mateix moment.

Can Real, ens preocupa molt Can Real. Què ha passat amb
Can Real?, per què s’ha donat a una associació? Hi ha dues
associacions a Petra, per què es dóna a una associació?, a una
exclusiva?, que casualment està lligada al Partit Popular. Per
què?, per què no es negocia amb l’ajuntament, si se’n vol
desprendre? Perquè ara el que es farà a Can Real, per les
notícies que tenim, serà més una funció de club social amb una
sèrie d’accions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’acabar. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Du parlant 10 minuts 44 segons. Em sap greu, ha d’acabar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

M’agradaria saber de Can Real. Ja continuaré després.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primero de todo quería
comenzar mi intervención agradeciendo al conseller de Salud,
Familia i Bienestar Social su presencia en esta comisión y
felicitarle por su intervención. Algunos le han acusado de venir
aquí a contar otras cosas que no tienen que ver con las líneas
generales de su conselleria, pero creo que es de eso a lo que ha
venido a hablar, no de desahucios ni de otros temas que tienen
nada que ver con la gestión de su conselleria.

También quiero dar la bienvenida a todo su equipo y
felicitarles por la gran labor que están haciendo en el área de
asuntos sociales. Quiero decir que desde el Grupo Parlamentario
Popular estamos totalmente convencidos de la eficacia de su
equipo para llevar a buen puerto la gran tarea que tienen
encomendada, utilizando sencillamente el sentido común y
sabiendo lo que es prioritario para la sociedad. 

Los servicios sociales constituyen una parte esencial de la
sociedad del bienestar al dar cobertura a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad o a aquellos que por sus
características especiales poseen una mayor necesidad de
atención. Por eso son uno de los servicios más necesarios y
también mejor valorados por los ciudadanos. Es un hecho que
este gobierno ha asumido su compromiso con la permanencia de
los servicios sociales, devolviéndoles la importancia que sin
duda merecen. En este sentido quiero destacar el enorme
esfuerzo que se ha hecho en su conselleria, al igual que por
parte de todo el Gobierno, con respecto al presupuesto. La
apuesta de este gobierno por los asuntos sociales ha quedado
patente con el aumento del presupuesto en más de 25 millones;
aunque no a todo el mundo le guste recordarlo este gobierno, a
pesar de la situación económica, está haciendo un gran esfuerzo
presupuestario destinando alrededor de 120 millones de euros
a los servicios sociales.

Por otra parte creo que se está consiguiendo una notable
mejora en la gestión, lo que está permitiendo mejorar la
prestación del servicio público y todo ello sin merma de la
calidad del servicio público esencial, cuyos usuarios son los
ciudadanos. Creo que deben seguir trabajando como hasta ahora
en lograr una plena coordinación de las políticas de la atención
sanitaria con la atención social, lo que redundará en el provecho
de los beneficiarios y de sus familias. Lo social y lo sanitario
deben ir de la mano, más en una sociedad en la que la esperanza
de vida afortunadamente se ha alargado, y que necesita de
nuevo impulsos que se adapten a la situación actual.

Sobre la Ley de dependencia creo que todos estamos de
acuerdo en que ha supuesto un importante avance de cara a
mejorar la atención de las personas que se encuentran en esta
situación. Es una ley que nació fruto del consenso de todos los
grupos políticos y que ha supuesto un valioso ejemplo de
colaboración parlamentaria. Sin embargo yo creo que es
bastante frustrante para los ciudadanos contar con una ley que
garantiza unos determinados derechos que luego no se
desarrolla o no se dota económicamente. Creo sinceramente que
no es ético engañar a los ciudadanos, no es ético crear
expectativas que luego no se pueden cumplir, y eso ha pasado
muchas veces. Por eso el compromiso del gobierno actual y del
ministerio es seguir desarrollando la ley para mejorar la calidad
y la atención de las personas dependientes en sus familias.

Quiero dar la enhorabuena por haber incrementado la
nómina de dependencia hasta llegar a los 3 millones mensuales,
que creo que es un gran avance en la situación actual de crisis
y donde todas las demás consellerias han visto reducido su
presupuesto enormemente. Creo que se debe buscar la manera
de que el sistema de dependencia funcione como debe ser,
porque los ciudadanos dependientes merecen esa atención y
porque se lo hemos dados por ley, y lo que tenemos que hacer
es llevarlo a la práctica. Pero hay que mejorar la ley, hay que
mejorar la prestación de un servicio para los ciudadanos que son
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dependientes y que necesitan esa atención que nosotros les
hemos prometido por ley.

Me ha gustado oír también el nuevo sistema que se utiliza en
cuanto a la Ley de dependencia. Creo que es importante que las
prestaciones de dependientes se reciban en vida, porque al final
ir acumulando atrasos y que lo cobren sus herederos al final
desvirtúa lo que es el sentido de la Ley de dependencia, que es
precisamente facilitar a las familias el cuidado de los
dependientes cuando están en vida.

Creo que el Gobierno del Estado también se ha visto
obligado a tomar una serie de decisiones necesarias para
garantizar la sostenibilidad del sistema. Es verdad que se ha
aplazado la incorporación de los dependientes más leves por un
tiempo, sencillamente por la razón de que no había dinero para
financiarlo. Como bien saben todos el gobierno del Sr. Zapatero
ya rebajó del presupuesto 80 millones del presupuesto de 2011,
justo cuando en ese año se incorporaban al sistema más de
200.000 nuevos beneficiarios. Creo que es muy bonito hablar de
apostar por la Ley de dependencia pero después que los hechos
digan todo lo contrario; podemos hacer esloganes de creamos
una ley, pero si después no la financiamos no sirve de nada. Es
un hecho que la Ley de dependencia no se ha gestionado bien;
no se financió bien, no se hicieron bien las previsiones, y como
muestra en esta comunidad las previsiones eran un 64%
inferiores al número de dependientes que existen actualmente,
y recientemente el Tribunal de Cuentas ha destapado un caos en
la gestión de dependencia tanto de la mayoría de las
comunidades autónomas como en la del IMSERSO.

Yo creo que lo fundamental en estas cuestiones que son de
vital importancia para los ciudadanos es que pensemos en los
ciudadanos y en su bienestar y nos dejemos de peleas
partidistas. 

En materia de discapacidad me ha parecido una gran noticia
la reducción de los tiempos de espera en la valoración. Creo que
se está haciendo un enorme trabajo, que los recursos son
escasos, que el personal sigue siendo el mismo, pero se están
mejorando en los tiempos de espera las valoraciones; creo que
siempre es una buena noticia. 

Creo que también es fundamental el trabajo que se está
haciendo desde su departamento de familia. Es imprescindible
cuidar a las familias porque cuidando a las familias estamos
cuidando a la sociedad, porque al final todos crecemos y
evolucionamos en el seno de una familia, ¿no? Creo que las
políticas de soporte a las familias, a los niños y a los
adolescentes deben ser una prioridad para todas las formaciones
políticas, y no solamente ahora, a corto plazo y en pleno
contexto de crisis económica, sino que tiene que ser una
inversión de futuro para las nuevas generaciones. 

También tenemos que dedicar importantes esfuerzos a la
infancia; de hecho el año pasado España fue uno de los primeros
países en firmar el protocolo facultativo de la Convención de los
Derechos del Niño. Es igualmente indispensable fortalecer los
espacios de protección a menores, especialmente en lo que se
refiere a los delitos cometidos a través de la red, y por ello le
quiero felicitar también, por la puesta en marcha del teléfono
116 111 de la ayuda a la infancia, que tras años de haberse
intentado poner en marcha en gobierno anteriores pues por fin
podemos contar con este servicio, además a un precio bastante
razonable, y además lo presta una entidad muy reconocida como
es ANAR, con profesionales especializados y durante las 24
horas del día.

También quiero felicitar al conseller por la labor que se está
realizando desde S’Estel, con la mejora continua de los
programas existentes, la puesta en marcha de otros nuevos como
el programa de abordaje terapéutico, y la mejora de los servicios
destinados a los usuarios y a sus familias. Creo que son muchas
las mejoras que se están llevando a cabo tanto en la gestión de
personal como en las propias infraestructuras. En mi opinión no
debemos escatimar esfuerzos en lo referente a la educación y la
reinserción de estos jóvenes.

Otro punto que quiero resaltar, a pesar de que anteriormente
se le ha criticado, es que este gobierno creo que está dando su
apoyo a los colectivos más vulnerables. Creo que es importante
destacar que en la época en que vivimos el Gobierno ha hecho
un esfuerzo importante aumentando considerablemente las
partidas destinadas a renta mínima de inserción y al plan de
prestaciones básicas. Creo que es independiente de si se ha
hecho a través de una enmienda o no de una enmienda; también
el Partido Popular hacía muchas enmiendas a los presupuestos
del pacto que no eran aceptadas; creo que al final ha sido fruto
del consenso de todos pero creo que hay que reconocer la
voluntad del Gobierno en aceptar la enmienda, al final es una
cuestión que yo creo que todos debemos alegrarnos
independientemente de cuál sea el origen.

Yo creo que como digo siempre son los hechos los que
demuestran la verdadera apuesta de este gobierno por las
personas, y el compromiso del Gobierno ha sido siempre el de
mantener y salvaguardar los servicios básicos. 

En cuanto al IB Dona creo que también hay que destacar la
gran colaboración que está teniendo con otras instituciones,
como el Consell de Mallorca o el Ayuntamiento de Palma, y
muestra de ello es la gran cantidad de actos que van a celebrar
conjuntamente por el día 8 de marzo. Creo que es importante
que en un momento de recursos escasos las administraciones
trabajen conjuntamente, que sean mucho más eficientes y más
eficaces en sus gestiones. Se ha hablado de que no hay cosas
nuevas en el Instituto de la Dona; yo creo que no es un instituto
que tenga que dedicarse a innovar, es un instituto que tiene que
dar un servicio a unas mujeres que lo necesitan, que pasan
situaciones complicadas y que precisamente de lo que se trata
es de mantener estos servicios y de seguir mejorándolos y
reforzándolos.
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En definitiva, Sr. Conseller, la sanidad y los servicios
sociales constituyen la piedra angular de nuestro sistema del
bienestar, aportan confianza, seguridad y certidumbre a nuestros
ciudadanos, sean jóvenes, personas adultas o mayores.
Mantener su calidad al tiempo que garantizar su sostenibilidad
es una obligación de todas las administraciones, pero
especialmente de este gobierno, que ha de velar singularmente
por la cohesión social y territorial que necesariamente
caracteriza ambos servicios.

Sr. Conseller, el Grupo Parlamentario Popular le anima a
usted y a su equipo a tomar las medidas oportunas y necesarias
para garantizar la viabilidad de los servicios sociales, de todos
y para todos, y optimizar los recursos en beneficio de los
usuarios. Yo creo que esa es una obligación de los gobernantes.
Tiene usted una dura tarea por delante y en ella cuenta con el
apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Passam als torns de rèplica i
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula...
Perdó, ai, sí, perdó! Contesta el conseller Sr. Sansaloni.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores diputades. En
primer lloc vull agrair a la portaveu del Partit Popular el suport
expressat i encoratjar-nos a seguir fent feina en la mateixa línia,
que sí que és cert que és una línia continuista, com deia la
portaveu del PSOE, que és una línia en la qual es continuen
aplicant els mateixos programes que es venien aplicant i n’hi ha
alguns de nous, i puc coincidir amb ella en la transversalitat
d’aquesta àrea en temes com pugui ser l’ocupació o com puguin
ser els aspectes relacionats amb l’educació.

També vull dir que lògicament si aconseguíssim crear més
llocs de feina disminuirien els índexs de pobresa. Nosaltres des
de la conselleria, en aquests moments polítiques actives
d’ocupació no és una capacitat, o una responsabilitat que
tenguem directament, però coincidesc plenament en la seva
reflexió. El que sí li vull dir és que tota aquesta gent que està en
la situació més vulnerable, que hauria pogut ampliar moltíssim
més el meu discurs fent referència com vostè ha fet a aquesta
gent. Però és a aquesta gent a la qual adreçam els nostres plans,
les nostres actuacions i les nostres línies de treball i per tant, la
conseqüència de cada una d’aquestes línies de treball, d’aquests
plans i d’aquestes actuacions que nosaltres feim, han d’incidir
sobre aquests colAlectius als que vostè feia referència. 

És cert que en aquests moments han sortit aquestes taxes de
l’observatori a què vostè ha fet referència i que són molt
preocupants, però totes i cada una de les conseqüències que
cercam darrera cada un d’aquests programes és intentar palAliar
la situació diària que sofreixen, tant aquests menors, com les
seves famílies; però repetesc, el més important és que siguem
capaços com a comunitat autònoma de crear llocs de feina i
minvar les taxes d’atur, perquè lògicament allò que són les
cultures de subsidi, són per palAliar situacions puntuals i mai
seran definitives. Per tant, tenint això present, el que hem fet i

això sí que és un punt d’encontre que vull agrair l’esmena
presentada pel Grup MÉS, perquè és important reconèixer que
va ser una bona iniciativa, es va aprovar per via parlamentària.
I per tant, permet incrementar les partides a què he fet referència
de renda mínima d’inserció i de Pla de prestacions bàsiques,
com deia, que tendran aplicació directa a altres administracions
i no tant a la comunitat autònoma, però sí que se canalitzaran
cap a elles.

Però, Sra. Obrador, aquest discurs transversal no l’he
abordat des d’aquest punt de vista perquè no se’m pogués dir
que anava fora de les competències pròpies de línies d’actuació
immediata. I li deman disculpes si l’ha trobat a faltar, però
compartesc plenament les línies a què vostè ha fet referència i
que afecten aquestes altres dues conselleries, com pugui ser la
Conselleria d’Educació i la Vicepresidència Econòmica.

Fent referència a la Sra. Santiago, vull agrair públicament
als professionals que dia a dia desenvolupen la seva tasca amb
gran professionalitat i, a més, a aquelles organitzacions o
associacions del tercer sector, a les quals també els hem de
manifestar públicament la gran tasca que estan duent a terme a
un costs molts més baixos que si els haguéssim de prestar
nosaltres i amb gran professionalitat. Per tant, dins la línia de
subvencions a què vostè feia referència, nosaltres intentam
mantenir el màxim número de subvencions que amb les noves
línies de contractació de publicitat i de lliure concurrència,
intentam minimitzar les subvencions directes que sí s’han donat
en el passat, però també reconeixem que hi ha exclusivitats
tècniques que només una associació ve desenvolupant
determinats programes. I per tant, allò que és l’espectre al qual
ens puguem adreçar és molt reduït, però sempre seguint
aquestes pautes -com deia- de publicitat i lliure concurrència,
minimitzant al màxim la digitalització a associacions en concret
i molt específiques de les subvencions.

En aquests moment sí que m’agradaria fer referència a les
xifres que vostè ha demanat, com pugui ser el nombre de
persones que en l’actualitat reben la prestació per dependència,
que ascendeix a 9.406 persones, i el nombre de persones que
reben prestació econòmica són 6.626 persones. Aquestes són les
dades de tancament de febrer de 2013. A més, el nombre de
persones que reben prestació de plaça residencial és d'un total
de 1.889 persones, segons les nostres dades. I en centre de dia
són 821 persones les que en reben. I també m’agradaria fer una
menció especial, perquè vostè ho ha tret a la seva exposició, de
determinats centres de dia que en aquests moments romanen
tancats. També sabrà que a la part forana hi ha centres de dia
que estaven oberts i per baixa demanda i per englobar dins un
mateix centre dia diferents usuaris que anaven a diversos, no
l’administració autonòmica, sinó administracions locals, han
decidit tancar-los i segueixen prestant el mateix servei, perquè
també tenim determinades residències centres de dia que no
estan oferint els seus serveis, motivat per la falta de demanda
per part dels usuaris. 



516 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 38 / 7 de març del 2013 

 

També vull fer referència a la residència que vostè ha
esmentat de Sant Jordi. Li vull dir que en aquests moments ja té
un conveni i el vàrem signar, crec recordar, el mes de novembre
de l’any passat. Per tant, és una cosa que ja està en marxa. La de
Sant Antoni, és veritat que està acabada, però va subjecta a la
disponibilitat pressupostària, perquè es va fer l’obra, però no
estava tot l’equipament enllestit. I per tant, no hem tengut la
possibilitat d’acabar-lo d’enllestir, però la demanda, com li deia,
del centre de dia de camí Jesús, no ho consideram una necessitat
per la manca de demanda que rebem.

Per tant, en aquests moments fer inversions, prioritzant
aquestes inversions quan encara tenim places buides a altres
llocs, jo crec que el més important és cercar les mesures
d’eficiència, per tal d’aquells centres que tenim oberts puguin
prestar els màxims serveis possibles i concentrar al màxim
l’assistència als centres que ja tenim oberts, per tal de poder
destinar els recursos que s’alliberen a altres finalitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I ara passam als torns de
rèplica i contrarèplica. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostè és el
conseller de Benestar Social, Benestar Social és competència
seva i vostè en el Consell de Govern ha de defensar les persones
que més malament ho estan passant en aquesta comunitat. I la
seva acció ha de ser necessàriament transversal, transversal en
el sentit d’incidir damunt les polítiques d’altres conselleries que
incideixen també en la vida de les persones. 

Quan el conseller d’Educació retalla beques per a menjador,
vostè ha de defensar les nins que en aquests moments no tenen
per menjar i que podrien tenir aquestes ajudes de menjador.
Avui en dia a Balears hi ha un 25% de nins desnodrits i això no
es pot admetre de cap manera. Vostè ha d’incidir en les
polítiques d’ocupació perquè siguin polítiques actives
d’ocupació i ha de pressionar de qualque manera el conseller
que té responsabilitats en temes d’ocupació perquè l’ocupació
està relacionada íntimament amb la pobresa.

Per tant, no digui que les seves competències són les que són
en benestar social i són a la seva conselleria, perquè les seves
competències transcendeixen la seva conselleria, Sr. Sansaloni.
Per tant, faci feina de manera transversal, però d’una manera
efectiva en el Consell de Govern pressionant les altres
conselleries perquè actuïn per baixar l’índex de pobresa
d’aquesta comunitat.

En temes de dependència, m’agradaria que em digués si han
calculat l’impacte econòmic de les mesures dels nous decrets
que modifiquen la Llei de dependència, tal i com la coneixíem.
També, si ha calculat l’impacte que tendrà aquesta comunitat
quan s’apliqui el nou criteri de barems que prioritza el servei
residencial per damunt les ajudes econòmiques. També
m’agradaria saber sobre família, com estan els punts de trobada,
perquè pel que es veu hi ha una tendència a nivell estatal de
qüestionar la viabilitat dels punts de trobada com un servei
públic. M’agradaria saber si vostè pensa mantenir aquests punts
de trobada o si té intenció també de tancar-los.

Quant al centre de Ciutadella, el centre de Ciutadella s’està
desmantellant pedra a pedra, en el sentit literal, es desmunten
els mobles. És un centre per a preventius terapèutic i quin futur
té aquest centre. En aquest sentit des de la Fundació a la
Dependència s’està actuant per baixar les ràtios o es vol actuar
baixant les ràtios, sé que hi ha un programa previst per
amortitzar o acomiadar places de treballadors que fan feina a la
fundació, les quatre treballadores de Can Real que vostès han
acomiadat són unes; si Puigpunyent també es veurà afectat per
aquesta retallada de personal. I, en definitiva, quanta gent
pensen acomiadar de la Fundació a la Dependència, ens
agradaria saber-ho. I en tot cas, demanar que mantenguin tots
els llocs de treball i que mantenguin tots els centres de dia que
donen atenció de manera preventiva a la dependència.

A la seva memòria del pressupost del 2013, vostè diu que
crearà nou centres de dia a través del Pla B, quan el Pla B està
dissenyat per pagar els centres de dia que ja estan finançats per
aquest mateix pla. Quins centres vol crear? A quins municipis?
Quin és el pressupost total que destinarà al compliment d’aquest
objectiu? I també si em pot informar si els convenis de
manteniment dels centres de dia que gestionen els ajuntaments,
han vist reduït el pressupost per les places que tenen, tant les
que estan ocupades com les que no.

També m’agradaria saber...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí. ... si s’ha posat en marxa l’experiència pilot a distints
hospitals del servei de salut per prestar una millor assistència a
les persones amb dependència. Això és un compromís que va
manifestar l’anterior conseller, que a nosaltres ens va semblar
molt bé, però que no sabem com està, si vostè ho durà o no
endavant.

Les esmenes que va acceptar el Partit Popular per augmentar
la renda mínima i per augmentar el Pla de prestació bàsica eren
molt necessaris i tanta sort que el Partit Popular va fer aquesta
reflexió d’augmentar aquestes dotacions, quan el Pla de
prestacions bàsiques la dotació dels fons estatals ha baixat un
65%, amb la part que posa el Govern no es podrà donar
cobertura, no cobrirà tota aquesta part, però sí és una passa de
reconeixement a aquesta necessitat que el nostre grup també va
presentar en forma d’esmena.

Sr. Conseller, també m’agradaria...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Acab. M’agradaria finalment demanar-li per favor que quan
aquesta diputada fa preguntes escrites, es tengués un mínim
respecte i se contestassin de manera respectuosa. Vull fer
referència a la pregunta sobre mesures per afrontar les
demandes socials i que va ser contestada amb molt poc respecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, ja ha esgotat el temps.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Efectivament, li agraesc que reconegui
que és una tasca de continuïtat perquè fins ara el Partit Popular
l’havia qualificada de saraos i festes. Vull dir que vostè
reconegui que..., el grup parlamentari que li dóna suport parlava
de saraos i festes de la passada legislatura. Que reconegui que
hi ha una tasca de continuïtat és que molts de saraos i festes no
es varen fer.

No coincidesc amb vostè en què els serveis socials són
polítiques de subsidi. La dependència no és una política de
subsidi. La discapacitat no és una política de subsidi. L’atenció
dels menors amb risc no és una política de subsidi. L’atenció als
menors amb mesures preventives no és una política de subsidi.
Les subvencions que jo li he dit no tenien caràcter clientelar. Sr.
Conseller, jo he gestionat i tenim un greu problema, vostès han
hagut de passar de concerts a subvencions, perquè no podem
donar concerts directes a les entitats. I la Llei de serveis socials,
a través el programa i a través del pla que justificava la Llei de
serveis socials, era l’objectiu per permetre donar subvencions
directes a totes aquestes entitats que tant vostès com nosaltres
quan governàvem, els donam. I vostès han convertit les
concertacions, que era un pas molt important, en subvencions.

Té tot el nostre suport Sr. Sansaloni per fer tots els canvis
legislatius necessaris per poder produir aquesta concertació. En
cas contrari estam fent malbé tota la xarxa d’entitats socials que
han fet feina durant anys, abans que l’administració pública, en
temes per exemple de discapacitats. Amb això tendrà tota la
nostra colAlaboració i no tenien sentit clientelar.

No m’ha dit res de com pensa vostè potenciar el règim obert
per a menors amb mesures cautelars judicials. No m’ha dit res
de Can Real que també li havia demanat. Vostè me confirma,
efectivament, que les dades que tenim són les certes. A 1 de
juny de 2012 hi havia per exemple 7.748 prestacions a
cuidadors familiars i ara n’hi ha 6.699, que n’hi havia 1.992
residencials i 1.889. Per tant, anam a la baixa en dependència.
D’on treu aquests 3 milions? La sospita que nosaltres tenim és
que aquests 5 milions que s’han de pagar el mes de maig, vostè
els ha dividit per 12 i n’ha posat 1 per mes. Si és així, confirmi-
ho perquè és un altre tema, perquè els 5 milions se deuen a
persones a les quals es va llevar el dret a tenir la prestació
econòmica des del dia de la solAlicitud quan es va realitzar la
primera modificació per part del Partit Socialista de la Llei de
dependència, no són els retards que es generen a partir de la
solAlicitud del 2012. Per tant,  digui-nos aquests 3 milions que
vostè diu d’on surten, els comptes i els números no hi són.

Vostè diu que els centres de dia no tenen demanda. Jo crec
que això és conjuntural per la situació de crisi econòmica i
perquè tenim molta gent aturada. Però si vostè està convençut
que aquests centres de dia dedicats a les persones majors, no
tenen sortida, li faig la proposta de reconvertir-los en centres de
dia per a persones de salut mental, que tenen una forta demanda.
De fet, el de la travessia de Jesús era per a això i si vostès l’han
aturat és perquè han volgut, perquè la demanda en temes de
salut mental sí que existeix. I si vostès consideren que aquesta
baixa demanda que ara es produeix en centres d’atenció, de
centres de dia per a persones majors no serà conjuntural, sinó
que serà estructural i permanent, convertim-los en centres de
salut per a persones amb problemes de salut mental. És una
proposta que li faig. Digui'm si hi està d’acord per començar a
fer feina, perquè nosaltres duim més de set comissions d’una
ponència de salut mental i totes les persones que han passat,
totes, tècnics i entitats, demanen activitat comunitària en temes
de servei de salut mental.

Ajuntaments. Vostès a la memòria del 2011 reconeixen que
amb els ajuntaments per a residències i per a centres d’estades
diürnes han gastat més de 9 milions d’euros. En els pressuposts
de 2013 només n’hi ha 7. Això també serà una partida que se
complementarà o pensen reduir les places residencials
concertades i les places de centres de dia amb els ajuntaments?

Tema 8 de març. La Sra. Bauzá ha comentat que es fa
coordinació amb entitats, com és l’ajuntament i el consell,
faltaria més que governant el mateix partit existissin problemes
de coordinació. Diguin-me quines activitats es fan per al 8 de
març, per a demà, amb associacions de dones que era una
tradició en aquesta comunitat autònoma, sempre s’havien fet.
Digui'm per a demà o per a passat demà quines activitats amb
associacions de dones, no amb entitats, ajuntament i consell,
amb associacions de dones...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... es fan o s’han programat, no només amb entitats.

 I després si tenen previst o ja han començat a parlar -ui ara
mateix acab, Sra. Presidenta- sobre com afectaran els serveis
socials la proposta de modificació de la Llei de règim local a la
nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo como siempre al final
me llama mucha la atención los términos en los que hablan mis
compañeras de otros partidos en el ámbito de lo social, parece
que ha llegado el Partido Popular y todo es horroroso y en la
época que gobernaba el PSOE y el pacto era todo maravilloso.
No sé, yo quiero recordarle a la Sra. Obrador que el Plan de
prestaciones básicas el Partido Socialista ya lo bajó, ya es algo
que se empezó a bajar en la época del Sr. Zapatero.

Hablando de términos de pobreza, yo no sé si no son
conscientes de que la mayoría de datos que salen hacen
referencia a los años 2010 y 2011, como es el caso del famoso
estudio de UNICEF en cuanto al Índice de Pobreza en la
Infancia; y yo creo que estos datos, además, ponen de
manifiesto, entre otras cosas, que en su momento o no se
tomaron medidas o las medidas que se tomaron no fueron
adecuadas porque al final son cosas que ya se empezaban a ver
en el 2008, la crisis empezó en el 2008, si en su momento se
hubieran tomado medidas seguramente ahora no arrastraríamos
la situación que tenemos ahora.

Quiero recordarles que también en el 2010 el índice de
pobreza seguía aumentando, de hecho aquí tengo un estudio que
hizo la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social;
informaba que a nivel de España el índice de pobreza en el 2010
estaba en el 25% y había aumentado en un año en más de 1
millón de personas. Hablaba también en este mismo informe
que mientras algunas comunidades autónomas muestran cierta
disminución de la población bajo el umbral de la pobreza, en
otras hay un pronunciado aumento, entre las que destacan
Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Y
¿cuál fue la solución del pacto a este tema de la pobreza? Pues,
bajar el presupuesto, el presupuesto de servicios sociales en el
2010 se bajó en 4 millones de euros.

Sé que pueden decir que la situación lo requería, pero yo
quiero recordar que este gobierno, independientemente de si es
por una enmienda o no es por una enmienda o si es por una cosa
o por la otra, este gobierno ha puesto 25 millones más, 25
millones más, que se dice pronto, 25,5 millones para ser

exactos, destinados a políticas de bienestar social. Creo que eso
es una clara apuesta por los servicios sociales y una clara
muestra de que a este gobierno le preocupan los servicios y las
personas que están pasando por situaciones complicadas.

Se habla de los desahucios, ¿qué medidas tomó el Gobierno
del pacto contra los desahucios o el mismo Gobierno, el Sr.
Rodríguez Zapatero? Porque ahora a todos se les da muy bien
meterse detrás de una pancarta y solicitar medidas, pero el único
gobierno que ha tomado medidas tanto a nivel autonómico
como a nivel estatal ha sido el Partido Popular. Este gobierno
autonómico, ya antes de que ustedes hicieran declaraciones y
reclamaciones, estaba poniendo un Plan de vivienda a precios
reducidos, a 150 euros, más de 200 viviendas que el IBAVI en
su época tenía vacías, porque al final el IBAVI en la época del
pacto tenía estas viviendas infrautilizadas, y en aquel momento
ya había gente que lo pasaba muy mal; este gobierno ha sido el
que ha puesto un plan de viviendas con alquileres baratos para
gente que lo está pasando mal.

Yo creo que al final al César lo que es del César y lo que no
pueden hacer es cambiar y alterar los datos y las cifras a su
antojo, yo creo que si hay algo que está haciendo este gobierno
es apostar por los servicios sociales, no hay ni una sola
conselleria que haya aumentado el presupuesto, es más todos lo
han bajado menos la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar
Social, y no ha subido 1 millón ni 2, sino 25,5 millones, 25,5
millones, creo que eso es una verdadera apuesta por el tema de
los servicios sociales.

Me hablan de dependencia, yo, Sra. Obrador, creo que su
partido precisamente no puede sacar pecho de la Ley de
dependencia ni mucho menos porque lo que fue es una
tomadura de pelo a las personas dependientes que de verdad
estaban esperando esta ley con mucho interés y lo único que se
hizo fue mucha pancarta, mucho eslogan, pero al año siguiente
ya estaban bajando el presupuesto a la Ley de dependencia.
¿Qué han hecho? Le han dejado la carga a las comunidades
autónomas, ustedes ponen las obligaciones a las comunidades
autónomas y después que las comunidades autónomas se
busquen la vida como puedan, y esto ya lo decía la Sra.
Santiago cuando era consellera, efectivamente, fue un problema
de financiación que ya se dio en la época del Sr. Zapatero.
Además, unas previsiones totalmente erróneas, unas previsiones
económicas que se equivocaban en más de 2.700 millones, que
se preveía un número de dependientes que se después se
desbordó en más de 400.000, tenían unas listas de espera de más
de 300.000 personas, y eso una ley que pusieron en marcha
ustedes la pasada legislatura, no creo que sea precisamente para
sacar pecho.

Creo que con el famoso centro de Son Real a lo mejor el
problema es que había algun familiar del anterior alcalde del
PSM ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

... que estaba colocado en el centro, a lo mejor esta es la parte
que le preocupa, porque lo que es la gente de Petra, que,
además, conozco personalmente, creo que no hay mucho
inconveniente en el cambio de gestión que se ha dado a este
centro, porque ahora lo está gestionando la Asociación de
Personas Mayores; se están haciendo un montón de actividades
y a un coste bastante más reducido del que suponía mantener a
cuatro personas que no se veía muy claramente qué es lo que
estaban haciendo.

En fin, Sr. Conseller, yo creo que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Srs. Diputats, els pregaria un poc de silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

... lo importante yo creo que es que siga trabajando en la misma
línea que está trabajando, creo que están haciendo las cosas muy
bien, creo que se está siendo mucho más eficaz, que se están
gestionando los recursos de la mejor manera y que se está
llegando a mucha más gente que la que se llegaba antes con la
Ley de dependencia, creo que se ha aprovechado esta bajada del
15% para poder dar en la Ley de dependencia a mucha más
gente, y creo que no podemos mas que animarle a seguir
trabajando a usted y a todo su equipo y tiene todo nuestro
apoyo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá.

Digui, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

M’agradaria que la Sra. Bauzá retiràs el tema que els quatre
professionals que fan feina ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, no té la paraula ara, no té la paraula, em sap
molt de greu haver-li de dir, però no té paraula en aquest
moment i li demanaria, per favor, que es comportessin i que
aquesta compareixença pogués acabar, doncs, en temps i forma.

I ja per concloure té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, senyores diputades. Amb
les mesures de règim obert el que feim, des de la Fundació
S’Estel, és marcar dins aquest primer trimestre l’estudi de
l’actual Centre d’incorporació social el qual està estudiant que
pugui aglutinar tots els recursos de medi obert que ve gestionant
la fundació, tant (...) com amb mesures, com programa
d’emancipació i convertir-se en un centre de recursos de dia on
es puguin executar continguts de medi obert, per a així
incrementar i millorar aquests recursos, prevenint els
incompliments de llibertats vigilades que acaben en
internament. Depenent de l’estudi, es té programat l’increment
dels recursos als programes que gestiona aquesta fundació.

A més, la Sra. Obrador em feia referència a les ràtios que es
modifiquen a la fundació; aquestes ràtios que es modifiquen a
la fundació al que responen és a adaptar-se a les sobre plantilles
que hi havia contractades abans en base a les ràtios nacionals
que existeixen i, per tant, el que es fa és apostar, mantenint la
qualitat assistencial que reben les persones internades en aquests
centres, el que se cerca són les màximes mesures d’eficiència i
la polivalència dels professionals. Però les ràtios es mantenen i
es respecta la legalitat, en tot cas s’actua sobre les ineficiències
que hi podia haver i que nosaltres hem heretat i s’intenta
amortitzar les menys places possibles sempre acomplint
aquestes ràtios.

Igual que, també fent referència a l’actuació que pugui tenir
jo dins el Consell de Govern, el que intentat, i així li he
manifestat després de la rèplica, és dir quines són les línies
d’actuació inherents a la Conselleria de Benestar Social i
d’acció directa, i no entrar en coses colAlaterals que puguin
correspondre. Si bé, també li he manifestat que qui els parla i el
seu equip està en total conveniència en intentar millorar aquelles
xifres com a línies d’acció global de govern, totes aquelles línies
que vagin encaminades a eradicar la pobresa i a incrementar els
índexs d’ocupació.

També m’ha fet referència a veure com estaven els temes
dels punts de trobada. Els punts de trobada en aquests moments
continuen oberts, són punts que continuen actuant en la mateixa
línia o permeten a qui els utilitza continuar en la mateixa línia
i no hi ha restriccions previstes a curt termini. De totes maneres
-a curt termini, sí, sí-, el que intentam és gestionar amb la millor
eficiència possible.

També des de la Fundació S’Estel intentam elaborar, en
funció de les necessitats, però elaborar plans de supervisió
tècnica dels professionals, la formació en temes de drogues per
part del Projecte Jove, ja que tenim una gran afectació del
consum de drogues, principalment de les persones a què s’atén,
i formació en violència intrafamiliar de delictes que han anat en
augment aquest darrer any.

Referent al Centre de Ciutadella, el que els vull dir és que
era un centre equipat i el que s’ha fet ha estat destinar aquest
equipament a altres centres perquè, com que havia de continuar
tancat en aquests moments, es podia utilitzar i donar ús al
mobiliari. No crec que s’hagi de dramatitzar de llevar pedra a
pedra, com s’intentava dir, i crec que és treure les coses
totalment de context. I el que fa el Consell Insular de Menorca
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és intentar redistribuir al màxim, sense gastar i donar un major
nombre d’atenció o incrementar el nombre de persones a què
atenen.

També s’ha fet referència a les activitats del Dia de la Dona,
s’ha tengut, així com parlàvem de la transversalitat de les
polítiques de benestar social, s’ha intentat anar aglutinats amb
altres institucions com pugui ser l’Ajuntament i com puguin els
consells, per tal que institucionalment tots anem a una. I també
s’ha fet referència a les implicacions que la Llei Montoro pugui
tenir en aquests moments quant a les competències pròpies i
impròpies que assumeixen tant els ajuntaments com els consells
insulars i la redistribució en la competència autonòmica. El que
cerca aquesta llei és distribuir de forma clara què ha de fer cada
una de les administracions per saber exactament a què ha de
destinar els recursos pressupostaris que té cada una.

I també, fent referència al Centre de Can Real, que la Sra.
Portaveu del Grup MÉS ha fet referència tant a la seva primera
com a la segona intervenció, el que li vull dir és que el centre es
manté obert; que és un centre que es manté obert, que
l’associació que el gestiona és l’interlocutor vàlid que té la
fundació; que es mantenen, com a mínim, tres activitats
setmanals amb un nombre d’hores mínimes que han de
romandre oberts; que s’està estalviant un mínim de 110.000
euros anuals en base a una baixada de contractacions i que això
és una clara mesura d’eficiència. I que en aquests moments val
més intentar redistribuir els recursos per destinar-los a allò que
és més necessari i que no s’han de crear problemes, per
responsabilitat política, allà on no n’hi hauria d’haver.

I si la línia d’actuació que en aquests moments té el Govern
és la màxima eficiència, li puc dir que els horabaixes en el
centre hi ha més gent que la que hi havia abans i que les
activitats tenen una alta concurrència. I que tot això es fa
disposant de menys recursos públics que podem destinar a altres
finalitats, perquè el pressupost és el que és i el que hem de mirar
és d’apostar, com deia, per la màxima eficiència.

No tregui vinculacions polítiques amb associacions, perquè
vostè ha dit si era una associació afí o no afí al PP, qui, a Can
Real, hi cap tothom que hi vulgui tenir accés; els que es posen
barreres són els que no hi volen entrar. I per tant, crear
problemes allà on no n’hi hauria d’haver crec que és una
irresponsabilitat política i que no hauria de ser en aquests
moments, a l’any 2013, un objecte de debat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabat aquest debat, agraïm
la presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

Suspenem la sessió un moment, un minut.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8339/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita a la Presidència del Parlament, en aplicació de
l'article 46 del Reglament de la Cambra, que recapti la
compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar
Social, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca
el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà
la seva conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 8339/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita a la Presidència del Parlament en aplicació de l’article
46 del Reglament del Parlament que recapti la compareixença
del conseller de Salut, Família i Benestar Social per tal
d’informar sobre les prioritats que es marca el nou conseller en
relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.

Passarem al torn de fixació de posicions dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Sra. Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El Grup Parlamentari MÉS dóna per presentada... vaja la
compareixença, per retirada de l’ordre del dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

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