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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 7166/13 i 7541/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7166/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement dels drets
de retroactivitat als hereus dels dependent que han mort
abans d'obtenir un servei o una ajuda.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7166/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement dels
drets de retroactivitat dels hereus dels dependents que han mort
abans d’obtenir un servei o una ajuda, té la paraula l’Hble. Sra.
Conxa Obrador per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots i a totes,
la Llei de la dependència al seu article 28.1 disposa el
procediment per a la declaració dels drets de les persones
afectades per una situació de manca d’autonomia i disposa que
“el procediment s’iniciarà a instància de la persona que pugui
estar afectada per algun grau de dependència o d’aquell que
ostenti la seva representació i la seva tramitació s’ajustarà a les
especialitats establertes a la llei i a les previsions establertes en
les corresponents resolucions autonòmiques”.

Sembla idò que es pot deduir d’aquest articulat, titulat
Procediment per al reconeixement de la situació de dependència
i del dret a les prestacions del sistema, que és la resolució la que
determina els serveis o prestacions que corresponen al
solAlicitant segons el grau i nivell de dependència i que el PIA
a elaborar i a aprovar es durà a terme dins el marc del
procediment de reconeixement de la situació de dependència,
article 29.1.

Pel que fa a les Illes Balears, el Decret de Govern 83/2010,
de 25 de juny, sobre l’aplicació del sistema d’autonomia i
atenció a la dependència, estableix els principis generals del
procediment per al reconeixement de la situació de dependència,
la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat
de les prestacions. És important mencionar que l’article 19 del
mencionat decret assenyala el termini per resoldre les
resolucions de dependència dient que la resolució s’ha de dictar

i s’ha de notificar a la persona solAlicitant que exerceix la
representació legal en el termini màxim de tres mesos,
comptadors a partir de la data d’entrada de la solAlicitud en el
registre de l’òrgan competent de tramitar-la. Precisament, la
determinació d’aquest termini de tres mesos i el seu grau
d’incompliment per l’administració provoca la redacció de
diferents dictàmens no tan sols a la nostra comunitat, sinó a
comunitats de la resta de l’Estat, expedits a petició de diferents
administracions autonòmiques a partir de les demandes
interposades per particulars en relació amb els drets dels
dependents. Així es determina que és la resolució de
reconeixement de la situació de dependència la que adquireix la
qualitat de dret subjectiu i que aquest està sotmès a l’efecte de
retroactivitat. No obstant això, la pràctica administrativa de no
reconeixement d’aquesta retroactivitat ha motivat nombrosos
casos de reclamació d’aquest dret per part del mateix interessat
o pels seus familiars.

El dictamen del defensor del poble d’Andalusia considera
que existeixen arguments legals suficients per postular-se en
favor de la retroactivitat del servei de la dependència, ja que el
no reconeixement de la retroactivitat dels serveis en els casos de
demora en la tramitació d’aquest procediment suposa un
perjudici per al beneficiari tota vegada que l’efectivitat del
mateix no arribaria fins a l’aprovació del PIA corresponent.
Parlam de demores en la resolució i el PIA que sumades poden
arribar a durar més d’un any i mig.

En relació amb la responsabilitat administrativa en el cas de
demora en el procediments de la dependència i el decés de les
persones dependents durant aquesta tramitació podem afirmar
que és, sense cap dubte, una situació que condiciona el
procediment, però no elimina el dret a les prestacions
econòmiques o serveis ja que la pròpia naturalesa econòmica, en
el cas de les prestacions o la possibilitat d’efectuar una
avaluació econòmica en el cas dels serveis, permeten la
continuació del procediment, també en el cas d’haver-se produït
la mort del beneficiari amb posterioritat al reconeixement de la
situació de dependència.

En aquest supòsit, la posició dels hereus és la d’interessats
legítims que l’ordenament jurídic reconeix i tutela, article 24.1
de la Constitució i article 30 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosoadministrativa. Per tant,
es pot afirmar que en aquests casos en què el decés es produeix
amb posterioritat al reconeixement de la situació de
dependència durant la fase d’instrucció del PIA són els hereus
els que ostenten els potencials drets de retroactivitat derivats de
la demora administrativa. Així queda recollit a la Llei de la
dependència i així ho reconeix la jurisdicció espanyola.

El Govern del Partit Popular va modificar la Llei 39/2006,
de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència,
mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, per
aplicar mesures d’estalvi del sistema de la dependència que
vulneren directament els drets subjectius dels dependents i dels
seus hereus, que abans hem explicat i hem intentat raonar quina
és la motivació jurídica que tenen aquests drets.
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Les mesures d’estalvi que va aplicar el Govern del Partit
Popular en relació amb la Llei de dependència varen provocar
directament en el 2012 un estalvi de 600 milions d’euros. La
reducció dels pressuposts generals de l’Estat del 2013 varen
suposar 1.108 milions manco per a les partides de la
dependència i la reducció dels pressupost general de l’Estat per
al 2014 per a la dependència contemplen una reducció de 571
milions. 

Aquesta asfixia pressupostària del Partit Popular provoca
que les autonomies congelin l’entrada de nous dependents i que
els beneficiaris morin sense rebre una prestació o una ajuda.

Per explicar aquesta situació, com es constata a la realitat
balear els puc dir que els beneficiaris amb dret a prestació el
desembre del 2011 eren 16.979; els beneficiaris amb dret a
prestació el desembre de 2012 eren 16.103, i els beneficiaris
amb dret a prestació el desembre del 2013 eren 14.890, és a dir,
2.089 persones manco que a l’any 2011.

D’aquests els beneficiaris amb prestació per grau, podem dir
que els de grau 3 que són els més greus, el desembre de 2011
n’hi havia 6.743; el desembre de 2013 n’hi ha 5.131, són 1.200
persones manco amb grau greu de dependència que han sortit
d’aquest sistema. I per tant, la mort dels dependents, és una
constatació..., les morts dels dependentes a les portes del
sistema de l’atenció sense rebre atenció és la causant de la
reducció de les llistes d’espera.

Per tots aquests motius i per defensar el dret de les persones
amb dependència i dels seus hereus, el Grup Parlamentari
Socialista va presentar la següent proposició no de llei. El
primer punt diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a complir la Llei 39/2006, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència”.

El punt 2 diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a complir amb el termini de tres
mesos establert al Decret de Govern 83/2010, de 25 de juny,
article 19, per resoldre la resolució dels dependents”.

El punt 3 diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a reconèixer el dret a cobrar els
endarreriments als hereus de les persones amb situació de
dependència que han mort sense tenir la resolució PIA signada
passats tres mesos després d’haver entrat la seva solAlicitud al
registre competent”.

El punt 4, i últim, diu: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a crear un sistema de
transparència accessible mitjançant les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació tot i respectant la protecció de
dades per gestionar els expedients que entren al sistema
d’atenció a la dependència per tal que tant els solAlicitants com
els seus representants legals o hereus puguin tenir una
informació clara i completa de la situació en què es troba
l’expedient del dependent, i així complir les garanties d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat dels serveis o
ajudes a la dependència”.

Aquest quart punt no l’he explicat, no hi he abundat en la
meva relació de motius perquè... i no ho he fet, i és important,
perquè en aquests moments no hi ha un registre transparent on
els dependents puguin veure en quina situació es troba el seu
expedient i per tant tenir una informació transparent i clara
d’aquesta situació i puguin fer, en tot cas, si se’n derivàs
d’aquesta informació, les reclamacions pertinents. 

Vull dir que no es tracta d’iniciar mesures legislatives o
reguladores, l’únic que pretén aquesta proposició no de llei és
que el Govern impulsi realment i amb dedicació l’atenció a les
persones amb dependència i que es facin les modificacions
pertinents o que es considerin necessàries per tal que aquestes
persones que estan en una situació de vulneració, persones molt
grans, el 53% de les persones que estan en aquesta situació són
persones majors de 80 anys, per tant, pensam que la intenció
d’aquesta proposició no de llei és que el Govern insti realment
la protecció d’aquestes persones grans i dels hereus en el cas
que aquestes morin sense haver rebut una prestació o ajuda a la
dependència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per fixar posicions pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sra. Santiago, també per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. Ara farà set
anys que s’ha posat en marxa la Llei de dependència o que es
desenvolupa en el conjunt de l’Estat espanyol a través de les
comunitats autònomes la coneguda Llei de dependència. Hem
de reconèixer que la gestió de la Llei de dependència és d’una
complexitat administrativa i que necessita realment tota una
infraestructura i sobretot molt de temps, vull dir, l’inici,
comença amb la solAlicitud de la persona que vol ser valorada;
després va una valoració que fa un professional, aquesta
valoració passa per un comitè que intenta..., que està també
format per professionals, que intenta unificar totes les
valoracions que fan cadascun dels 45... dels 15 valoradors que
tenim a la nostra comunitat autònoma; això s’eleva en forma de
resolució que normalment firmava un polític, el responsable
polític, és una resolució de valoració; aquesta resolució de
valoració du a una negociació amb l’usuari o amb la família
d’una proposta de Programa d’Atenció Individual, el conegut
PIA, i, una vegada que s’ha pactat amb la família o amb l’usuari
aquest PIA, es fa una resolució de PIA. Ho dic perquè tots
siguem molt conscients que la gestió administrativa de la Llei
de dependència és complexa.
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A l’inici de la Llei de dependència, l’any 2007, es va crear
una gran expectativa, pens que es va crear una expectativa
realment falsa, es va fer una campanya on la gent va tenir una
impressió del que era la dependència que després realment no
es va poder desenvolupar i sempre així ho vàrem reconèixer i
així sempre ho vàrem valorar, i va crear un gran nivell de
solAlicituds, es varen arribar a registrar els primers quatre anys
més de 35.000 solAlicituds en quatre anys. Perquè se’n facin
vostès una idea, els primers quatre es varen valorar més de
26.000 valoracions i d’aquestes 26.000 valoracions un 33% eren
persones que es descartaven pels tècnics com a persones que
fossin dependents.

Aquest nombre de solAlicituds ha baixat, tenim un nombre de
solAlicituds bastant inferior, això crec que és a causa de dues
coses: primer, perquè hi ha hagut una modificació de la Llei de
dependència que ha baixat les expectatives eliminant de la Llei
de dependència els nivells més baixos, i després que hi ha hagut
un aprenentatge dels tècnics, vull dir, tant dels metges com dels
treballadors, familiars que ja saben quin tipus de persones poden
ser considerades dependents i ja hi ha un primer cribratge.

Les primeres passes de la Llei de dependència o els primers
anys de la Llei de dependència, des de la solAlicitud fins que la
persona havia de rebre la prestació que li corresponia no havien
de passar sis mesos, aquests sis mesos hem de reconèixer que
realment poques vegades es complien, el nombre de solAlicituds
era molt important numèricament i després teníem un problema
que si demanaven residència, centres de dia no hi havia places
residencials; mentrestant es varen haver d’obrir moltes places
residencials i el pressupost econòmic era... anava complint, però
sí que es va aconseguir que en els dos primers anys, i crec que
a això no hi podem renunciar i pens que el Parlament no pot
renunciar a això, els primers anys es va aconseguir que la
persona dins els tres mesos fos valorada, que una vegada feta la
solAlicitud la persona fos valorada.

Per a nosaltres això era un objectiu i pens que el Parlament
ha de demana que es mantingui perquè, feta la valoració, en
dues, tres setmanes es feia el reconeixement del grau i això era
el que donava dret al ciutadà, no donava dret el PIA, sinó que
donava dret a qualsevol tipus de reclamació el fet que el ciutadà
fos valorat com a dependent, el fet que et reconeguessin com a
dependent era el que et donava dret i per a nosaltres això va ser
molt... bàsicament vàrem centrar molt els esforços així, en què
es tengués aquesta valoració de dependència.

Després, amb les modificacions que va fer a través de decret
llei el Partit Popular aquests sis mesos es varen convertir en dos
anys i l’administració crec que s’ha relaxat excessivament en el
compliment d’aquests terminis.

Per tant, teníem en aquell moment un conjunt de persones
que tenien la valoració feta i tal vegada, quan rebien l’ajuda
econòmica, havia passat un any o any i mig des de la seva
valoració; aquestes persones els primers tres anys tenien dret a
rebre, amb caràcter retroactiu des de la solAlicitud, l’ajuda
econòmica que els corresponia. I a la primera modificació de la
Llei de dependència que va fer el Govern Zapatero, només es va
eliminar aquest caràcter retroactiu i només es va reconèixer el
caràcter retroactiu a partir dels sis mesos, quan l’administració
era obligada a tenir tot el procés realitzat.

Per tant, després es va deixar..., cont tot això perquè vull fer
dues propostes concretes perquè crec que hem de ser honestos
i no hem de demanar més del que nosaltres tal vegada no vàrem
poder fer, però sí demanar el mateix. Després d’aquesta
modificació, perdonin, durant aquesta modificació, és clar, et
trobaves situacions que hi havia persones de 90 o 95 anys que
havien fet la solAlicitud i quan els podia correspondre pagar la
mensualitat havien mort, per tant, nosaltres vàrem reconèixer els
hereus que tenien dret a aquesta prestació econòmica, amb
caràcter retroactiu des de la valoració, vull dir, quan tenia la
persona que havia mort el reconeixement de grau, perquè això,
si hagués estat viva, li hagués donat dret a cobrar en aquell
moment l’ajuda econòmica i li hagués donat dret a cobrar, amb
caràcter retroactiu, aquella ajuda econòmica encara que només
hagués viu tres dies després de fet el PIA.

Això ens semblava just, perquè si una persona era viva així
succeïa i si una persona era morta i els seus hereus havien cuidat
d’aquella persona, podria ser que no. Nosaltres vàrem defensar
això, pensàvem que era el més honest i pensam que era el més
just en relació amb el ciutadà.

El Partit Popular, el Govern del Partit Popular del Sr. Bauzá,
va canviar, ha canviat aquesta situació i, en lloc de reconèixer-
ho des de la valoració, ho fa des del PIA. I és clar, no és just, no
és just al nostre mode d’entendre que sigui des del PIA, perquè
el PIA es pot torbar un any i mig o dos anys a fer-se, o es pot
torbar... I en canvi aquella persona era reconeguda com a
dependent i hagués pogut demanar una ajuda econòmica, hagués
pogut demanar una residència o hagués pogut demanar un
centre de dia. 

Si aquesta persona fos viva se li pagaria des d’ara els sis
mesos fins que se li donàs l’ajuda econòmica i si és morta, com
que no se li ha pogut fer el PIA perquè ha mort, idò no té ajuda
econòmica, per tant, hi ha hagut un retrocés en aquest sentit en
els drets dels hereus. Hereus el quals, per altra banda, han de
justificar que són hereus, han d’anar davant un notari,
reconèixer-se com a hereus, per tant, hi ha d’haver un testament
o hi ha d’haver una mínima investigació per poder reconèixer-
los com a hereus. 

Per tant, en relació amb els quatre punts, el primer punt pens
que l’hem d’aprovar, insistesc, amb tots els problemes que
sempre hi ha hagut en l’aplicació de la Llei de dependència,
d’ara i amb l’anterior Govern, però pens que el Parlament
sempre ha d’instar el Govern que s’acompleixi la llei, tots
podem ser molt conscients de les dificultats, però pens que el
Parlament sempre ha d’instar.

En el segon punt que vostè posa: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir el termini
de tres mesos establert en el decret”. Jo pens que també li
podem donar suport perquè es va aconseguir que el 85% de les
solAlicituds en tres mesos fossin valorades. Ara el nombre de
solAlicituds ha baixat i afortunadament no s’ha reduït el número
de valoradors. Per tant, sí que estam en condicions en aquesta
comunitat autònoma de poder fer això.
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En el tercer punt, li demanaria que no fos des de la resolució
del PIA, quan vostè posa: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a reconèixer el dret a cobrar els endarreriments
als hereus de les persones en situació de dependència que han
mort sense tenir la resolució del PIA, signada passats tres
mesos”. Jo li demanaria que enlloc de ser “tres mesos” fos “des
de la resolució de grau”, que és, insistesc, el que dóna dret a
entrar en tot el procés de la Llei de dependència, quan ets
valorat com a depenent. 

I l’altre em sembla també una millora en la Llei de
dependència i li donaríem també el nostre suport.

Per tant, els punts 1, 2 i 4 tenen el nostre suport, i el punt 3,
si canviam això de “des de la resolució del grau”, també el
votaríem afirmativament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Empezaré directamente
remitiéndome a cada uno de los puntos.

En cuanto al primer punto, realmente no veo el sentido de
instar al Gobierno en el cumplimiento de una ley que es de
obligado cumplimiento. Además, creo que los datos de la
gestión de dependencia en esta comunidad autónoma, no sólo
demuestran que se está cumpliendo la ley, sino que además se
cree firmemente en la atención a la dependencia y se está
potenciando. De hecho, tenemos una cifra récord del número de
beneficiarios hasta el momento que está en 10.771 personas que
obtienen algún tipo de prestación. Esto supone un incremento
del 14,57% en el 2013 con respecto al 2012. También en cuanto
al número de personas pendientes de recibir una prestación, se
obtiene el dato más bajo desde que el sistema se ha estabilizado
con 4.113 personas. Esta cifra supone 2.628 personas menos en
un año que esperan recibir la prestación, es decir un descenso
del 39%. Situación que se da por cierto en las cuatro islas. 

Yo creo que esto es una buena muestra de que ni se está
recortando nada, ni se está despreciando la Ley de dependencia,
sino todo lo contrario, que se está potenciando. Yo creo que son
datos que van mejorando año tras año, tenemos más
beneficiarios que nunca, como he dicho, y esto indica una
tendencia positiva, y, sin embargo, no nos estamos
conformando, porque sabemos que tenemos la obligación de
mejorar, de seguir trabajando y de seguir dando cobertura a
cuantos más dependientes podamos. Y por ello este año se ha
empleado la cartera de servicios, con el servicio de ayuda a
domicilio y este año también se pondrá en marcha desde la
asistencia, que yo creo que permitirá ampliar el número de
personas atendidas. También se ha ampliado el número de
plazas residenciales en 120, sobre todo en Ibiza, que tenía un
déficit histórico.

Y después, también quería aprovechar esta intervención para
dejar claro un tema, que determinadas informaciones
periodísticas han dejado poco claro: en esta comunidad no se
van a eliminar las prestaciones económicas de dependencia,
porque nunca se ha hecho esta afirmación, y de hecho este año
se ha presupuestado más que nunca por este concepto, 28,3
millones, siendo, además, como cada año, una partida
ampliable. Yo creo que sigue siendo una muestra de esa
voluntad de mantener la dependencia, como además lo es el
dinero destinado a la nómina de dependencia, que ha sido de 41
millones de euros, el más alto también de todas las legislaturas.
Eso sí, creo que es importante decir que queremos hacer un
esfuerzo por dar el mejor servicio a los ciudadanos, un servicio
de calidad y que se tiene que buscar cuál es el mejor servicio
para cada dependiente. En esto no vamos a dejar de buscar las
mejores soluciones.

En cuanto al punto 2, que insta al Gobierno a cumplir con el
plazo de tres meses. Yo creo, Sra. Obrador, que no ha hecho una
lectura adecuada del Decreto 83/2010, porque este decreto habla
de resolver resoluciones de dependientes, o sea, no habla en
ningún caso de resolver resoluciones de dependientes, entiendo
que a lo que usted se refiere es al procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia que se recoge en
este decreto. De hecho este decreto, en su artículo 19, establece
un plazo de tres meses para resolver si efectivamente se es
dependiente según la ley, lo que se llama la resolución de
reconocimiento de situación de dependencia.

Quiero aclarar, tanto a la Sra. Santiago como a la Sra.
Obrador, que este plazo se está cumpliendo en nuestra
comunidad autónoma en la mayoría de los supuestos. Esta
comunidad tarda aproximadamente tres meses entre que se
registra la solicitud de reconocimiento de dependencia, acude el
valorador de dependencia al domicilio a aplicar el instrumento
de valoración, pasa el expediente al órgano de evaluación y se
resuelve y se notifica por correo al solicitante. El decreto al que
usted hacer referencia, por tanto, y por tanto el plazo de los tres
meses, no establece que exista una obligación de resolver todo
el procedimiento en tres meses, sino que regula exclusivamente
la resolución de grado, que, como digo, se está cumpliendo. Por
este motivo, consideramos que este punto no está correctamente
planteado y no lo vamos a apoyar tampoco.
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En cuanto al punto tercero, que el Parlament inste al Govern
a reconocer el derecho a cobrar los atrasos a los herederos,
también en el plazo de tres meses, creo que aquí también, para
hablar de retroactividad en materia de dependencia, debemos
hacer un poco de memoria como ha dicho la Sra. Santiago, y
aunque sé que no les gusta que lo haga, dejen que les recuerde
que en el año 2010, mediante un decreto ley, es decir sin pasar
realmente por el Parlamento, el Sr. Zapatero tomó una serie de
medidas para la reducción del déficit. En este decreto ley, a
parte de la reducción del sueldo a los funcionarios públicos, la
eliminación del cheque-bebé, la congelación de las pensiones y
la reducción de 600 millones de las ayudas al desarrollo, entre
otras, eliminó la retroactividad en la aplicación de la Ley de
dependencia, con una reforma en la que se establecía un tiempo
máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes,
suprimiendo de esta forma el pago de la cantidad pendiente
desde que se hizo la petición. Hay que decir que en este caso el
movimiento asociativo en su conjunto, a través del CERMI,
criticaron duramente este recorte en la cobertura global del
sistema para la autonomía de la dependencia.

Por otra parte, y entrando en los términos en que se redacta
su proposición, debemos remitirnos al artículo 27 del Decreto
83/2010, este decreto dice que la resolución de aprobación del
PIA y también cualquier otra necesaria para hacer efectiva la
prestación que se reconozca y la notificación correspondiente a
la persona interesada, se producirá en el plazo máximo de seis
meses desde la fecha de entrada de solicitud de reconocimiento
a la prestación de dependencia. O sea, que volvemos a tener un
plazo diferente al que se pone en la proposición. Por tanto,
seguimos pensando que el planteamiento de está proposición no
de ley no está correctamente planteado, porque se genera de
hecho a partir de los seis meses desde la entrada de la solicitud
y no a los tres.

En cuanto al punto cuarto, en que insta a crear un sistema de
transparencia, tenemos que remitirnos a que la Ley de
dependencia, aprobada por el Gobierno socialista, en sus
artículos 37 y 38 habla de este sistema de información para la
autonomía de la dependencia, y establece que es el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales quien debe establecer un sistema
de información del sistema para la autonomía y la atención a la
dependencia que garantice toda esta disponibilidad, estos datos,
y a lo largo de los artículos 37 y 38 determina cómo debe
funcionar este sistema, que debe ser común para todas las
comunidades autónomas, y establece todos los parámetros que
tiene que contener. Por tanto, es al Estado a quien corresponde,
en el seno del Consejo Interterritorial, el desarrollo de este
sistema de información de dependencia, tal y como dejó
regulado su partido cuando dictó la Ley de dependencia, cuando
dictó la normativa en su momento.

Igualmente yo me pregunto si es que no era transparente el
sistema cuando gobernaba el pacto o es que ha dejado de serlo
porque gobierna el PP. Y si no era transparente entonces, ¿por
qué no se hizo nada para cambiarlo?

Yo creo que, además, en nuestra comunidad autónoma
contamos con un programa informático que, precisamente, no
permita que exista ningún limbo administrativo de expedientes
y que está funcionado de forma correcta, aunque evidentemente
es mejorable y se está trabajando en ello. Yo creo que todos los
sistemas cuando son nuevos requieren de una implantación y de

un desarrollo que va mejorando con los años, pero creo que es
un sistema que además el ministerio está reforzando y está
mejorando también esa comunicación de datos para que cada
vez sea más transparente y más accesible.

Por todo lo expuesto, entendemos que esta proposición no
de ley no es correcta en sus planteamientos y por lo tanto
votaremos en contra.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions i per un temps de cinc minuts la Sra. Obrador?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, en relació a
l’esmena in voce que ha fet al punt 3, indicar que sigui “des de
la resolució de grau”, que sigui des d’aquest punt que es
reconegui el dret a cobrar endarreriments als hereus, em sembla
oportuna perquè, en definitiva, així quedava recollida a
l’exposició de motius i per ventura, tal vegada, la concreció del
punt de la proposta no quedava clara i, per tant, acceptaria
aquesta esmena in voce.

És evident que coincidim en el punt que és des de la
resolució de la condició de dependents, aquesta situació és la
que determina que és un dret que té l’usuari de dependència a
tenir una prestació o un servei, el que sigui, és aquest moment,
és aquest punt a partir del qual es comença a posar el comptador
en marxa per determinar el temps que ha d’esperar aquesta
persona per tenir aquesta prestació, aquest servei o aquesta
ajuda. Per tant, siguin tres, siguin sis, a partir d’aquest moment
és quan es reconeix aquest dret, tant si la persona és viva com
si la persona té la desgràcia de morir durant aquest procés, sense
que hagi pogut gaudir d’aquesta prestació, d’aquesta ajuda. O,
en aquest cas, siguin els hereus els que puguin cobrar amb
retroactivitat, en el punt de partida que és la resolució, el
reconeixement de la situació de dependència, que puguin
començar a comptar també el comptador de la retroactivitat
perquè els hereus puguin cobrar aquesta ajuda que no va poder
tenir el seu familiar dependent o el seu tutelat quan era viu, quan
hi tenia dret i quan no gaudia d’aquest dret. 

Per tant, aquesta és la filosofia i l’esperit d’aquesta
reivindicació, que els dependents els quals tenen una resolució
aprovada i que reconeix la seva situació de dependència, sigui
la que pugui impulsar el dret de retroactivitat, tant en vida com
en mort. Aquest és un punt que no és una circumstància que es
planteja només a la comunitat de les Illes Balears, a nosaltres
ens han arribat moltes demandes de molta gent que s’ha posat
en contacte amb nosaltres i reclamava aquesta retroactivitat
perquè havia mort aquesta persona, aquest familiar, i des de la
conselleria els havien dit que no tenien cap tipus dret a cobrar
l’endarreriment d’aquesta prestació. Això és una situació que
passa a la majoria de les comunitats, perquè no hi ha un sistema
únic que reguli aquest tema. 
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El que nosaltres demanam per a les Balears, hi ha altres
comunitats que també ho demanen per a la seva. Per això, el
ministeri, conscient que no hi ha un procediment únic que ho
reguli, ha obert o va obrir una negociació l’any passat, per poder
anar cap un sistema únic. Mentre anam cap a un sistema únic i
esperam que es respecti aquest dret i que es consideri que els
hereus han de poder accedir a aquest cobrament, mentre anam
cap aquesta regulació única, el que demanam és que la
comunitat autònoma doni una passa endavant i reconegui aquest
dret abans que ens vengui regulat pel ministeri, perquè tenim
competències per fer-ho. Per tant, això és el que demanam, que
es reguli des d’aquí, que s’estableixi des d’aquí i que els hereus
puguin tenir el dret de poder cobrar aquest endarreriment. 

El CERMI és vera que va plantejar la modificació de
l’ordenament jurisdiccional per tal que es puguin atendre
aquestes reclamacions des de dependència i dels seus hereus,
perquè, i era una consideració que quan es tracta, per exemple,
d’una prestació de la Seguretat Social per a invalidesa, malgrat
la persona es mori, el judici continua i els familiars tenen dret
a l’ajuda que correspongués fins la data en què va morir aquesta
persona. Per tant, sí que és una demanda que té sentit i que s’ha
d’incorporar com a un dret que en aquests moments no es té.

Per tant, nosaltres mantendríem els quatre punts, així com
s’han expressat. Dir en relació amb al quart punt que el
ministeri té la informació que li envien les comunitats
autònomes, a través del sistema de comunicació de l’IMSERSO
i que així ho pengen, però la situació de dependència a les Illes
Balears, quant a la gestió que fa la Fundació a la dependència,
no té un registre on els usuaris, els solAlicitants, les persones que
estan pendent d’una plaça, puguin veure com està el seu
expedient en relació a la seva solAlicitud a les Illes Balears, quan
demanen una plaça a la fundació que correspon gestionar a la
Fundació a la dependència, ja sigui per a residències o sigui per
a centres de dia. Per tant, aquest registre que es demana és el
registre que ha de regular la informació de les Illes Balears,
respecte de la gestió que fa la Fundació de la dependència. Com
ho té el propi Institut Municipal d’Afers Socials, que té un
registre de solAlicituds de places residencials i centres de dia en
els centres que gestiona aquest ens.

Per tant, no és una qüestió anodina pensar que la Fundació
de la dependència, tal com té l’IMAS un registre, ho pugui tenir
també. Per tant, nosaltres tot i que compartim que l’IMSERSO
té penjades les dades de situació de l’estat de la dependència,
que informen de manera molt genèrica, nosaltres volem que la
Fundació de la dependència tengui un registre perquè les
persones que solAliciten uns serveis, una plaça o una ajuda
puguin tenir coneixement de la situació en què es troba el seu
expedient.

Per tant, mantenim com ja he dit, els quatre punts. Acceptam
l’esmena in voce que ha fet la portaveu del Grup MÉS i res més,
mantenim el que la proposició recull.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passarem idò a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 7166/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7166/13, per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7541/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Comissió de Joves en el
Consell de Serveis Socials.

Passarem ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7541/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a comissió de
joves en el Consell de Serveis Socials. Per tal de defensar-la té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Aquesta proposició no de llei és
conseqüència que es va derogar, ha desaparegut de la nostra
comunitat autònoma el Consell de la Joventut. Prèviament,
aquesta mateixa diputada, en representació del Grup MÉS, hem
presentat crec que han estat dues proposicions no de llei instant
el Govern de les Illes Balears a mantenir el Consell de la
Joventut, fins i tot s’han fet propostes amb un pressupost quasi
de 10.000 euros. 

La veritat és que a nosaltres ens va sorprendre aquesta
derogació del Consell de la Joventut, perquè record
perfectament que en aquesta mateixa comissió, a principi de
legislatura, es va fer per part de determinats parlamentaris del
Grup Popular, una defensa impressionant de la importància del
Consell de la Joventut, de la poca importància que li havia donat
l’anterior Govern i que a partir d’aquesta legislatura el Consell
de la Joventut seria un model a seguir, se’ls pagaria com tocava,
cosa que encara hi ha deutes en aquest moment; que s’havia fet
un trasllat perquè estiguessin més ben situats, a unes oficines
molt millors. I després de tot aquest discurs, al cap d’uns mesos,
el Consell de la Joventut, per reial decret, per decret llei,
perdonin, és derogat.

Era un espai de participació de la comunitat autònoma amb
més de 27 anys de funcionament democràtic; allà hi
participaven tots els partits polítics, hi participaven els sindicats,
totes les entitats socials; era una entitat de dret públic que tenia
com a finalitat defensar els drets dels joves, propiciar la
participació de la joventut en el desenvolupament social, polític,
econòmic i cultural de les Illes Balears i promoure iniciatives a
favor dels joves.

El cas és que després de la desaparició del Consell de la
Joventut, vàrem esperar uns mesos a veure si el Govern de les
Illes Balears iniciava qualsevol altra iniciativa, o altra proposta
per crear un espai de participació dels joves. I la veritat és que
a data d’avui encara no hi ha hagut aquesta iniciativa per part
del Govern. Els joves s’han organitzat i al marge de
l’administració pública, és a dir, al marge dels seus
representants legals, al marge dels que han de vetllar pels seus
interessos han constituït el Consell de la Joventut sense que
tengui aquesta formalitat de dret públic i funciona.
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Però els joves tenen problemes, sempre n’han tengut i
aquesta generació també els té i jo diria que possiblement
alguns d’ells molt més apressants que d’anys anteriors i, en
canvi, no tenen cap espai públic, cap espai administratiu perquè
se’ls pugui escoltar, perquè puguin participar, perquè se’ls
pugui consultar, perquè puguin opinar, no hi ha cap espai a la
nostra comunitat autònoma; n’hi ha d’insulars, n’hi ha de
municipals, però com a comunitat autònoma no en tenim. En
canvi els problemes són de cada vegada més apressants: primer,
trobar feina, un dels principals problemes de qualsevol jove és
l’emancipació, aquesta emancipació cada vegada és un objectiu
a no realitzar-se. Des de l’any 2010 en què tenim un 43% de la
taxa juvenil, hem passat a un 50% l’any 2014. Tenen dificultat
d’emancipació perquè no tenen feina estable, tenen contractes
de tres mesos, tenen contracte de quatre mesos, però no tenen
feina estable. Ningú no pot fer un projecte d’emancipació, un
projecte de futur, un projecte de vida si no té uns ingressos
permanents, encara que siguin minsos, però que tenguin uns
ingressos permanents. Els contractes són quinzenals o
setmanals, això ho diu l’EPA i ho diuen les dades del SOIB.

Les beques, les beques no cotitzen a la Seguretat Social.
Molts de joves preparats, els millors joves preparats, que són els
que aconsegueixen beques, no cotitzen a la Seguretat Social.

La reforma laboral els ha deixat pràcticament en un no res,
podem treballar un any amb contractes d’aprenentatge i després
poden ser acomiadats sense cap tipus d’indemnització, ni un
euro, ni un dia d’indemnització. S’encadenen contractes de
pràctiques un rere l’altre.

La immigració, els nostres joves immigren, se’n van a altres
països. Si vostès llegeixen el darrer informe de l’ONU
assenyala, com un dels principals problemes de l’Estat
espanyol, i ho llegiré en castellà perquè així ho posa, “... y en
España se enfrentan a una auténtica fuga de cerebros que sin
duda repercutirá a largo plazo en el país tanto social como
económicamente”. Els joves millors preparats se’n van de
l’Estat espanyol. La taxa de 2008 a 2013, un 8% més de joves,
entre 24 i 35 anys, han fugit de la nostra comunitat autònoma
cercant i trobant feines a una altra banda d’Europa, en primer
lloc, i després de Sud-Amèrica. Els joves que se’n van entre els
25 i 35 anys estan altament qualificats i sense càrregues
familiars. Se’ls augmenten les taxes de la Universitat, se’ls
redueixen les beques per poder estudiar. 

I mentrestant, tots aquests problemes que hi ha no tenim cap
espai de participació, no tenim cap espai de consultar-los, com
si no sé qui hagi de prendre o escoltar-los per prendre les
decisions.

Nosaltres pensam que aquesta proposició no de llei insisteix,
i només es pot entendre o volem que s’entengui dins aquest
context, l’hem presentada perquè prèviament n’hem presentades
dues contra el rebuig de la derogació del Consell de Govern i
instar el Govern que el tornàs constituir, però varen ser
denegades i, per tant, feim una proposta més concreta, al nostre
entendre no ha de ser la solució, el nostre compromís és que una
vegada que hi hagi un altre govern progressista aquest consell
de la joventut s’ha de tornar a crear amb les característiques
semblats a les que hi havia, es podrà revisar el pressupost, però
l’espai de participació no es pot reduir. 

Per tant, nosaltres insistim que rebutjam la derogació del
Consell de la Joventut, però entenem que el segon punt, que
possiblement podria tenir el vistiplau de tots els grups
parlamentaris, és la creació dins el Consell de Serveis Socials de
les Illes Balears, d’una comissió de joves. La Llei de serveis
socials estableix la creació del Consell de Serveis Socials de les
Illes Balears, que està constituït des de l’any 2010, i en aquest
Consell de serveis socials es poden crear el que es denominen
comissions sectorials; n’hi ha dues d’obligatòries, que són la de
discapacitats i la de persones majors, però, a petició de la
presidència o a petició del propi parlament, es poden establir
unes comissions diferents d’aquestes dues, que siguin de
caràcter sectorial.

Per tant, això seria un espai no de les mateixes
característiques, no amb la mateixa importància, no amb la
mateixa autonomia que tenien els joves en el consell social, però
sí seria un espai de participació dels joves. 

Per tant, nosaltres demanam a través d’aquesta proposició no
de llei que el Parlament insti el Govern a crear aquesta comissió
sectorial de joves a través de la Llei de serveis socials en el
Consell de Serveis Socials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per fixar la posició en nom
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com hem dit en diverses ocasions
amb motiu de diferents debats parlamentaris, els joves són els
grans oblidats per aquest govern i un exemple d’aquest oblit al
qual ha sotmès el Govern actual als joves de les Illes Balears és
el fet que motiva la proposició no de llei que debatem avui, que
no és altra que la desaparició del Consell de la Joventut de les
Illes Balears, un organisme que, com s’ha recordat aquí, va ser
creat per una llei del 1985. En aquesta llei, ja a la seva exposició
de motius, una llei que va ser aprovada en el seu moment amb
una majoria conservadora, antecedent de l’actual, ja es deia que
els diferents estaments, segons termes de la pròpia exposició de
motius, els diferents estaments de la societat han de gaudir de
mitjans de participació social, i es recordava que la joventut
mereixia normes que estimulassin la seva participació a la vida
pública, social i cultural de les Illes. 
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També aquesta llei ens recordava, i no sobra esmentar-ho
avui, que l’article 48 de la Constitució Espanyola reconeix el
dret a la participació dels joves, amb un mandat concret a les
administracions públiques, llegim a l’article 48, que los poderes
públicos promoverán las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural.

La conclusió dels legisladors en aquell moment, 1985, era
la conveniència de crear un organisme que serveixi a la joventut
de via o camí per tal que fos escoltada per les institucions de les
Illes Balears sobre les seves opinions en referència als seus
problemes específics, i dotava aquest consell de joventut, ara
desaparegut, de diverses competències, informes, estudis,
foment de l’associacionisme, comunicació i intercanvi entre
joves o proposar a les institucions mesures per als problemes
dels joves, objectius que pensam que avui en dia, l’any 2014,
són plenament vigents si no encara més vigents que a l’any
1985.

Durant el debat de 18 de setembre de l’any 2012, el debat
sobre el decret llei que suprimia el Consell de Joventut de les
Illes Balears, des del Grup Socialista ja vàrem fer una sèrie de
preguntes, que pensam que varen quedar sense resposta per part
de la majoria parlamentària conservadora, i també sense
resposta per part del Govern: contribuirà a sortir de la crisi la
supressió d’un organisme de participació juvenil com era el
Consell de la Joventut? La resposta per a nosaltres és clara, no,
sols contribueix a fer callar oficialment els joves.

Ja s’ha dit aquí, però la sensació que transmet aquest govern
i la majoria parlamentària que li dóna suport és que no volen
sentir parlar dels problemes que afecten els joves actualment,
problemes els quals ja ha expressat la diputada que m’ha
precedit, la manca de treball, la manca d’opcions per accedir a
un habitatge, la precarietat laboral. Sembla que el Partit Popular
pretén governar sense participació i sense diàleg, no només dels
joves sinó en termes generals, sense veus crítiques i
independents que qüestionin les polítiques que apliquen. És la
mateixa lògica que apliquen amb la Llei de símbols, obstruir la
llibertat perquè no accepten la discrepància, i tanmateix, com
passa amb la Llei de símbols, la llibertat trobarà maneres
d’expressar-se i els joves trobaran maneres de seguir opinant. Ja
s’ha dit aquí que les associacions juvenils excloses de la
participació juvenil oficial s’han organitzat al marge del
Govern, cosa que a qualsevol govern li hauria de preocupar i
trobar lamentable. 

En aquell debat al qual hem fet esment vàrem haver de sentir
com s’acusava, per part del Partit Popular, el Consell de la
Joventut de no representar els joves perquè era un òrgan
controlat pels grups d’esquerres. Jo crec que en aquest cas varen
mostrar la poteta. Per al Partit Popular el Consell de la Joventut
no és vàlid, no era vàlid, perquè no representava la veu de la
dreta, inacceptable, un consell de la joventut que no representi
la veu de la dreta per una visió autoritària i antiliberal d’un
partit conservador.

Afirmam, per tant, que suprimir el Consell de la Joventut va
en contra dels drets establerts en el títol primer de la Constitució
Espanyola de 1978, ja hem esmentat l’article 48. Però també
trobaríem en el Tractat de Lisboa de 2007, en el seu títol 11,
referències explícites a l’acció comunitària amb relació als

joves; o a la Carta Comunitària de Drets Fonamentals de l’any
2000, que fa referència al tractament que han de tenir els
problemes de la joventut. Tots ells aspectes que el Partit Popular
exclou quan suprimeix el Consell de la Joventut i quan no
arbitra cap altra mesura que garanteixi la participació o el
tractament específic dels problemes dels joves.

La proposició no de llei que es presenta avui, per tant, es
troba en plena consonància amb el desenvolupament del dret de
participació dels joves, que estableix la Constitució Espanyola.
És, per tant, una bona iniciativa per suplir un retrocés, un
retrocés que ens du a moments previs a 1985, un retrocés
acordat per la majoria conservadora l’any 2012 amb l’excusa de
la crisi. I dic excusa perquè, com en altres casos, la situació
econòmica del Consell de la Joventut semblava justificar per la
majoria conservadora la seva supressió, un argument banal
perquè el podrien haver redimensionat, reduït, però, suprimir?
La mesura tan taxativa, tan dràstica només s’explica des de la
mentalitat, com hem dit, antiliberal i autoritària de l’actual
govern. 

Per tot això, perquè aquesta proposició no de llei és un intent
de defensar el dret de participació dels joves, li donarem suport,
tant al punt 1, que representa un rebuig formal d’aquesta cambra
parlamentària per la decisió del Partit Popular, contra un dret
establert a la Constitució Espanyola, i també al punt 2, que
pensam que permet crear un nou espai evidentment provisional,
perquè en el moment de canvis de majories que es produiran en
aquesta comunitat autònoma, més prest o més tard, el Consell
de la Joventut, evidentment, serà un compromís de les forces
progressistes perquè tornarà a existir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més tornam al debat
sobre el Consell de la Joventut i una vegada més els grups de
l’esquerra intenten fer d’aquest debat i de la decisió que va
prendre el Govern un tema ideològic, quan ja hem donat en
repetides ocasions nombrosos arguments que avalen la decisió
des d’un punt de vista econòmic i de racionalització de la
despesa pres en un moment molt determinat. 
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Perquè si duen el debat a l’àmbit ideològic hauríem
d’entendre que vostès quan ofegaven el CJIB i les entitats
juvenils amb deutes que ascendien a gairebé el milió d’euros, el
2009, 72.000; el 2010, 254.000 i a principis de 2011 ascendia ja
a 678.000, més la partida que els devia el consell, com a tal,
partida la qual, per cert, s’havia de fer efectiva el gener de 2011,
i quan el Partit Popular va entrar el mes de juny s’havien pagat
zero euros. Si vostès en fan d’això un debat ideològic haurien
d’entendre que vostès també ofegaven el Consell de la Joventut
i les entitats per ideologia. Feia quatre mesos que devien el local
i que no cobraven i, fins i tot, se’ls va arribar a tallar el llum i el
telèfon. Això era creure en el Consell de la Joventut? Això era
ideologia? Com pot ser que vostès encara a dia d’avui es
continuïn creient la seva pròpia ficció i any rere any demanin
dotació pressupostària per a un consell de la joventut que vostès
condemnaren.

No senyors, aquests no són els vertaders motius del
tancament del Consell de la Joventut, ho creguin o no, qui els va
deixar en una situació d’inviabilitat va ser el seu govern, no el
Govern del Partit Popular. Perquè el fet que no en parlem el que
vol dir és que hem avançat pel bon camí amb l’esforç de tots,
govern i ciutadans, però no vol dir que haguem oblidat on érem
fa tres anys i amb quina situació ens vàrem trobar tots els
serveis públics d’aquesta comunitat autònoma. 

Davant aquella situació, on a la darrera legislatura es va
passar d’un deute públic de 1.500 a 6.000 milions d’euros,
perillava tot. Tothom dubtava de la nostra solvència, les
persones més vulnerables es manifestaven a les portes d’aquest
parlamenti i ara ja ningú no ho recorda perquè el Partit Popular
hi ha posat solució. Però per solucionar tots aquests greus
problemes es varen haver de prendre mesures dures, mesures
valentes, però necessàries i fer renúncies, una de les quals va
ser, és vera, el Consell de la Joventut, sense renunciar en cap cas
als drets i deures dels ciutadans.

I, arribats a aquest punt, jo una altra vegada vull fer un
reconeixement per part del Grup Popular de la tasca que el
Consell de la Joventut va desenvolupar durant més de vint anys,
com han recordat, en aquesta comunitat, i també del dret dels
joves a la participació, però és que davant aquest escenari de
reajustament que es varen donar en totes i cada una de les
conselleries l’administració estava obligada a garantir més que
mai els recursos suficients per atendre les necessitats bàsiques
dels colAlectius més desfavorits i els recursos són els que són i
els recursos són els que eren, no els que ens agradaria a cada
moment que fossin. Aquesta situació va obligar els gestors
públics a emfatitzar el compliment dels principis de prudència
financera, de transparència, d’eficiència en la gestió i en
l’assignació de recursos. 

Dins aquest compliment d’aquest objectiu d’austeritat que
ha marcat des del primer dia les polítiques d’aquest govern del
Partit Popular es va establir o es va desenvolupar una
considerable reducció dels òrgans directius, de personal
eventual, d’empreses públiques així com la supressió d’ens
instrumentals amb l’objectiu d’aconseguir una administració
amb un major nivell d’austeritat i eficiència, optimitzant la
qualitat dels serveis públics. I amb això no hem estat els únics,
hi ha hagut altres comunitats autònomes i de fet també a nivell
estatal, que han hagut de prescindir del Consell de la Joventut,
que tenia una despesa econòmica important, i no vull dir que no

fos necessària, però que en aquell moment va ser una de les
coses de les quals es va haver de prescindir, també a nivell
estatal, que ha estat inclòs dins l’INJUVE que és com està en
aquests moments.

Però les polítiques de joventut, vostès han dit que els joves
són els grans oblidats, ha dit el Sr. Cosme Bonet, del Govern del
Partit Popular, jo crec que les polítiques de joventut són una
prioritat per al Govern del Partit Popular, tant a nivell
autonòmic com a nivell estatal perquè, si bé és cert que encara
el tema de l’atur juvenil continua sent una xacra i segueix sent
un greu problema, en aquest moment es troba dins l’agenda
política de prioritats. Aquest govern no es gira cap a una altra
banda, com sí varen fer altres governs passats, aquest govern,
amb el seu president nacional, el Sr. Mariano Rajoy, ha negociat
uns fons comunitaris únicament i exclusivament per fer, per
posar mesures concretes per fer front a l’atur juvenil, va
presentar fa un parell de mesos un pla amb més de 150 accions
concretes, també encaminades a l’atur juvenil i al foment de
l’esperit emprenedor. I els resultats són els que són, i és que
segons les darreres dades de l’atur tenim un 31% més de joves
contractats a les Illes Balears, la contractació en els joves
menors de 25 anys ha augmentat més d’un 30%, i a nivell
estatal tenim 42.000 joves menys a l’atur que fa un any. Això no
és oblidar els joves, això és creure’ns que hi ha un problema
amb l’atur juvenil i no lamentar-nos sinó fer-hi feina per
solucionar-ho.

La Sra. Santiago ha parlat també de la fugida, de la fuga de
cerebros, en el 2010 hi va haver un informe d’Adecco, una
consultoria de reconegut prestigi, que ja alertava d’aquesta fuga
de cerebros que es produïa a Espanya en un moment on hi havia
fuga de cerebros i que a més l’atur juvenil augmentava mes rere
mes, cosa que hem vist que ja aquesta tendència ha canviat.
Doncs bé, en aquell mateix moment de l’anterior ministra, la
Sra. Aido, feia unes declaracions públiques dient que Espanya
no era un país on es produís fuga de cerebros sinó que era un
país que atreia talent. Això es diu donar l’esquena al problema,
no posar-hi solucions perquè ni tan sols es reconeixia que hi
havia un problema.

I el fet d’aquest estalvi que va haver de fer el Govern de les
Illes Balears també ha tengut uns resultats i són uns resultats
d’un estalvi en dos anys de 228 milions d’euros per a les
butxaques dels ciutadans, 228 milions d’euros que evidentment
han suposat molts d’esforços per part de totes les conselleries i
que ha estat possible gràcies a una reducció de despesa, a una
racionalització de l’administració, així com a l’eliminació
d’empreses públiques que hem de recordar que a principi de
legislatura érem la comunitat autònoma amb més empreses
públiques per habitant.

Vostès parlen també i defensen molt la participació, el
diàleg i el consens, però curiosament, d’aquesta participació i
aquest diàleg dels joves de sobte, sembla que se’n recorden
només quan són a l’oposició perquè quan anam a la seva acció
de govern o quan varen tenir responsabilitat i varen fer, per
exemple, un Pla jove 2010-2012, veim que el mateix pla jove
diu que per a la seva elaboració, un pla que era únicament i
exclusivament per a polítiques de joventut, per a la seva
elaboració, varen fer reunions amb 14 conselleries, 40
direccions generals, 55 persones de l’administració autonòmica
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i una reunió amb el Consell de la Joventut de les Illes Balears.
Això ni és fomentar la participació ni és fomentar el diàleg amb
els joves ni tan sols és creure en el Consell de la Joventut com
a òrgan.

Torn repetir que és vera que va ser una renúncia que va
haver de fer aquest govern, però que aquest govern -i vull
remarcar-ho- té molt present quins són els problemes dels joves
i els joves del carrer avui dia el que ens transmeten a tots, crec,
que per igual és la seva preocupació davant les seves dificultats
per accedir al món laboral, per emancipar-se, per trobar un lloc
de feina estable. La veritat és que no veig que el tema del
Consell de la Joventut sigui una preocupació latent, constant o
alarmant entre els joves que tenen, evidentment, com s’ha
reconegut, molts de problemes.

I vostè ens proposa crear dins el Consell de Serveis Socials
de les Illes Balears..., però nosaltres ja li hem d’avançar que
votarem en contra d’aquesta proposta, no ens sembla el fòrum
adequat; creim que les polítiques de la joventut han de tenir un
paper transversal i així el tenen tant des de l’IBAVI com des de
la Conselleria d’Economia i Competitivitat, com des de la
Conselleria d’Educació, com..., en fi, un poc des de totes les
conselleries, el paper dels joves ha de tenir un tractament
transversal i per això creim que no té molt de sentit encasellar-
lo dins aquest consell. A més, un Consell de serveis socials que
es va crear per decret el 2010 i que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...sí, ja acab, ... i que no ho contempla tampoc dins les seves
funcions ni en la seva composició específica.

És vera que tenim els articles 16 i 17 que parlen d’aquestes
comissions temporals per a projectes concrets, però nosaltres
des del Grup Popular no consideram que el tema de la
participació juvenil sigui cap problema, ni concret ni molt
manco temporal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies. Bé, donar les gràcies al representat socialista,
coincidim amb vostè que aquesta proposta no vol suplir ni
substituir, sols és un espai provisional que ha de durar el temps
mínim possible i que tampoc no es farà perquè ja hem sentit la
valoració que n’ha fet la representant del Partit Popular, que ha
parlat tot el temps de pressupostos i que jo sàpiga aquesta
proposta no dur res de pressupostos, no en du.

Entenc que el primer punt no es derogui, vull recordar que
la Sra. Consellera de Serveis Socials va defensar la constitució
d’una comissió sectorial de persones majors, un dels arguments
que va donar és que podria ser zero euros, per tant, el mateix es
podria fer amb la comissió de joventut, zero euros, simplement
és crear un espai de participació, sense cap tipus de pressupost.
I totes aquestes persones que vostè ha dit, totes aquestes
persones que ha dit, que són transversals efectivament, llegeixi-
ho bé, són al Consell de Serveis Socials, hi són totes les
conselleries i hi ha tota la representació sectorial de la nostra
comunitat autònoma, hi ha persones majors, hi ha persones amb
discapacitat, hi ha persones amb una situació de vulnerabilitat,
hi són representats els sindicats, hi és representada l’empresa,
hi són representades totes les conselleries, per tant, sí que és un
espai absolutament transversal per poder parlar de molts de
problemes.

El que vostès no volen és participació i avui és una clara
demostració d’això, perquè és una cosa petita, però ni això,
perquè no sap vostè el que ens costa a nosaltres aconseguir les
actes dels escassos consells de participació que hi ha en aquesta
comunitat autònoma, el Govern s’hi nega, ens posa entrebancs,
ens diu que no ens pot passar tres fulls perquè..., quan ens
contesta ens diu que és molt de volum, vas a la conselleria
oportuna, corresponent i resulta que són tres folis, però és que
a aquelles actes, efectivament, en els escassos espais de
participació que tenim en aquesta comunitat autònoma, veim
realment l’oposició d’aquest món social a moltes de les mesures
que fa el Partit Popular, i per això vostès no volen crear aquest
espai de participació, que era zero euros i que era transversal,
dues de les característiques que vostè ha demanat, pressupost
zero i característiques transversals, efectivament.

Vostè torna repetir com a argument les dificultats de
tresoreria que vàrem tenir i que vostès varen tenir, perquè li vull
recordar que a l’any 2012 als primers pressuposts que vostès
varen fer hi havia una nominativa per al Consell de la Joventut
i que a 31 de desembre de 2012 encara no s’havia pagat en un
any de govern, en un any de govern. De fet, hi ha dues persones
que estan en processos judicials perquè no se’ls va pagar la
nòmina perquè el Govern no va ingressar els doblers, perquè
tenia problemes de tresoreria, una nominativa, igual que
nosaltres l’any 2011, però vostès a l’any 2012 també varen tenir
el mateix problema. Però un problema de tresoreria ho
converteixen en un problema polític, podíem acordar reduir el
pressupost, podíem dir que fos el trasllat al Palma Arena i que
no tenguessin persones alliberades, però vostès es carreguen un
consell de participació, vostès disminueixen la participació
d’aquesta comunitat autònoma, no només amb els consells, amb
altres consells que s’han fet.

Després, em posa una sèrie d’exemples, les persones més
vulnerables mai no es varen manifestar amb el Govern Antich,
mai, sap quins problemes varen tenir els colAlectius més
vulnerables? Que hi va haver l’ordre el juliol del 2011 del
conseller d’Economia que no es pagàs res fins al desembre, fins
als nous pressupostos, i aquest va ser el gran problema que va
tenir tot el colAlectiu de persones vulnerables i per això al cap
d’un mes i mig, dos mesos, varen sortir al carrer, perquè se’ls
deia que fins al gener no se’ls pagaria res, com així va ser, així
va ser, i a partir del 2012 se’ls va pagar. 



868 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 61 / 6 de febrer del 2014 

 

Aquest va ser el problema, quan l’anterior govern el que feia
era pagar a vegades un mes a un, un mes a un altre, al cap de
mig mes a un altre, depenent de les possibilitats de tresoreria. I
vostès varen donar l’ordre i... era aquest, per això es varen
manifestar, perquè estan molt avesades que els pagui amb retard
l’administració, l’administració pública sempre paga amb
retard, estaven avesats, el problema és que vostès no els
donaven cap esperança, per això es varen es manifestar, per això
es varen manifestar. Si vostès haguessin pagat a les més
vulnerables, a les que tenien més problemes, els haguessin dit
d’aquí a dos mesos en pagarem quatre o d’aquí a tres mesos en
pagarem dues, no s’haguessin manifestat, perquè estan avesades
a cobrar tard de l’administració pública, va ser aquest tancament
que va fer el conseller d’Economia.

Per tant, crec que avui s’ha demostrat molt clarament que el
que no vol el Govern i el Partit Popular que li dóna suport és
participació. 

Vostè em fa referència a un Pla jove, miri, jo el Pla jove...
no ho sé... jo ho vaig gestionar un any i mig final...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí..., un any i mig final i no hi vaig ser en tot el seu procés,
però no entenc la lògica de “vostès varen fer malament el Pla
jove, els va fer participació i com que el Pla jove està mal fet
ens carregam el Consell de la Joventut”, jo, aquesta lògica no
l’entenc per res, independentment que ho haguéssim fet
malament. I li vull dir que aquí record molt bé al Sr. Bosch,
quan va venir a defensar la política de joventut del Partit
Popular, el conseller Bosch, va defensar el Pla jove i va dir que
havia estat un model de participació i que havia estat el que
executaria. Per tant, bé..., independentment d’això, avui crec
que queda molt demostrat que el Partit Popular el que no vol és
participació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Finalment passarem a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7541/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7541/13, per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

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