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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bona tarda, senyors i senyores diputats. Benvinguts a

aquesta primera comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans.

Avui començam amb la compareixença de la consellera,

però en primer lloc m’agradaria demanar-los si s’ha de produir

alguna substitució d’algun diputat.

Compareixença RGE núm. 4208/15, de la consellera de

Serveis Socials i Cooperació, a iniciativa pròpia davant

comissió, per tal d'informar sobre les directrius generals de

l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del

Govern, i RGE núm. 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, solAlicitada per una cinquena part dels

diputats de la comissió adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d’informar sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria.

No? Idò l’ordre del dia d’avui consisteix en la

compareixença RGE núm. 4208/2015, de la consellera de

Serveis Socials i Cooperació, a iniciativa pròpia davant de la

comissió per tal d’informar sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat d’acord amb el programa polític i de govern; i

la compareixença RGE 4286/2015, del Grup Parlamentari del

Partit Popular, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques. 

Assisteixen avui horabaixa a la comissió la consellera, la

Sra. Fina Santiago Rodríguez, acompanyada de la Sra. Isabel

Eugenia Nora del Castillo, secretària general; del Sr. Juan

Manuel Rosa González, director general de Dependència; del

Sr. Andreu Horrach, director general de Planificació i Serveis

Socials; de la Sra. Marta Carrió Palou, directora general de

Menors i Família; del Sr. Antoni Servera Saletas, director

general de Cooperació; de la Sra. Rosa Cursach Salas, directora

de l’Institut Balear de la Dona; del Sr. Joan Mascarell Ramiro,

cap de gabinet; de la Sra. Catalina Sagrera Lleonart, cap de

Premsa; del Sr. Alexandre Charles Rolland, assessor; i Sr.

Darío Barciela Adán, assessor. 

Farem el debat comú de les compareixences, i ara té la

paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots els parlamentaris.

Enhorabona també a tots els nous, i repetidors, parlamentaris

i parlamentàries, i avui és la nostra primera compareixença des

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i he volgut

venir acompanyada de tot l’equip de la conselleria, tot i que

falten alguns membres que ara nomenaré. Els volia també

explicar o mencionar una mica els perfils més importants de

cada un d’ells, perquè consider que són persones totes elles

absolutament capaces i idònies per poder exercir la feina que

se’ls ha encomanat, i vull començar amb un agraïment públic

a tots ells per assumir aquest repte tan important que tenim. Són

persones no només pens que preparades, no jugam a ser els

millors, però sí la garantia que són totes preparades, persones

que estan compromeses amb el canvi que suposa aquest pacte

de governabilitat.

La Sra. Isabel Nora és llicenciada en història i geografia per

la Universitat de les Illes Balears; té experiència en la gerència

de l’administració, va ser gerent del Consorci de Formació

Ocupacional i ha estat secretària tècnica de la Conselleria de

Treball i de la Conselleria d’Afers Socials d’altres legislatures.

El Sr. Juan Manuel Rosa, director de Dependència, és

graduat en treball social; està vinculat laboralment a temes de

serveis socials des de l’any 83, per tant és un gran coneixedor

dels serveis socials de la nostra comunitat autònoma; és

funcionari de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de

Palma des de l’any 86; ha colAlaborat en diverses publicacions,

totes relacionades amb temes de serveis socials, ha estat

professor social de la UIB en temes de serveis socials i va

ocupar també aquesta responsabilitat durant la legislatura 2007-

2011.

El Sr. Andreu Horrach, director de Planificació i Serveis

Socials, és llicenciat en sociologia, ha tengut experiència a

l’administració pública tant en temes de benestar social com en

temes d’integració laboral, de fet és funcionari del Servei del

SOIB de la comunitat autònoma; també va ocupar un càrrec

semblant, amb un altre nom però també de planificació i serveis

socials, durant la legislatura 2007-2011; també ha tengut

docència com a professor social a la UIB en temes

d’investigació social.

La Sra. Marta Carrió Palou, directora de Menors i Família,

és llicenciada en psicologia, experta universitària en anàlisi

psicosocial de violència de gènere, màster en psicologia clínica

infantojuvenil, ha fet feina en diversos treballs relacionats amb

l’administració pública i també treballa, o ha treballat fins ara,

com a psicòloga clínica.

El Sr. Antoni Servera Saletas, director de Cooperació, és

llicenciat en sociologia, té més de set anys d’experiència en

cooperació internacional i educació en desenvolupament.

La Sra. Rosa Cursach Salas és professora de religió i ètica,

llicenciada en filosofia, ha format part de diversos grups, molts

d’ells relacionats amb temes de desigualtat, gènere i política

pública; ha impartit cursos i ponències relacionats amb

paradigmes sobre gènere i polítiques públiques, i ha treballat en

temes de drets humans. 

El Sr. Joan Marc Tur Roig, que avui no ha pogut ser aquí

amb nosaltres, que és el director de l’Oficina de Defensa de

Drets del Menor, perquè tenia una convocatòria a Madrid, és

llicenciat en psicologia, té àmplia experiència professional en

àrees de gestió de serveis socials, ha treballat com a psicòleg

tant a l’àrea de menors, de protecció de menors, com a l’àrea de

reforma.

El Sr. Joan Mascarell Ramiro, cap de gabinet, és periodista,

llicenciat en ciències de la informació; durant 23 anys ha tengut

diferents tasques de responsabilitat i coordinació d’equips tant

a empresa privada com a empresa pública; de desembre de

2002 va sr funcionari o treballador laboral de la Conselleria de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504208
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504286
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Treball i Formació, i també va ocupar la responsabilitat de cap

de premsa durant la legislatura 2007-2011.

La Sra. Catalina Sagrera Lleonart, cap de premsa, és

llicenciada en filologia Catalana, ha fet feina des de l’any 98 en

temes de televisió, ràdio i premsa.

El Sr. Dario Barciela Adán té les funcions d’assessor; és

enginyer tècnic en informàtica, amb experiència en empreses

tant en el servei públic com en el servei privat; també és màster

en Microsoft; ell durà les relacions amb el Parlament i la

conselleria, durà la coordinació amb els ciutadans a partir d’1

de gener de 2016, que simplement hi ha la Llei de transparència

de l’Estat, i també durà la coordinació de la revista de serveis

socials conjuntament amb el Sr. Alexandre Charles Rolland,

que té nivell de formació professional com a dissenyador gràfic

i especialista en xarxes socials i eines digitals; durà tota la

funció de xarxes socials o la tasca de xarxes socials de la

conselleria, durà diversos dissenys de campanyes pròpies de la

conselleria amb disseny de campanyes amb altres entitats, i

també, conjuntament amb el Sr. Barciela, durà el tema de la

revista de serveis socials que disposaré.

I finalment hi ha els tres gerents. La Sra. Alexandra

Pavlovic, que és gerent de la Fundació d’Atenció a la

Dependència, és màster en gerontologia social, màster en noves

tecnologies, és llicenciada també en administració i gestió

d’empreses, i és enginyera tècnica d’informàtica; durant la

legislatura 2007-2011 va tenir també la responsabilitat de la

Fundació d’Atenció a la Dependència.

El Sr. Juan Manuel Martínez Álvarez serà o és el gerent del

Consorci Sociosanitari; és arquitecte, ha desenvolupat la seva

activitat professionalment principalment a la rehabilitació

d’àrees desfavorides, i des de l’any 89 és arquitecte del

Patronat de l’habitatge.

Finalment la darrera persona que s’ha incorporat a l’equip,

la Sra. Josefina Tur, que és doctora en Ciències de Biologia, és

tècnica superior en prevenció de riscs laborals, és especialista

en higiene industrial, seguretat i ergonomia, té funcions o ha fet

funcions a l’INEM, després va ser transferida al SOIB i és

funcionària del SOIB; també va assumir responsabilitats la

legislatura 2007-2011 de directora gerent de l’Institut Balear de

la Joventut.

Els volia anomenar totes les persones i una mica el perfil

professional pel qual han estat seleccionades perquè crec que

els capacita, a tots ells, per poder dur la gestió que se’ls ha

encarregat.

El que avui els plantejaré, i procuraré ser breu perquè crec

que és millor les preguntes i contestar els interessos que vostès

tenguin, està basat bàsicament en dos documents, o en un

grapat de documents però bàsicament dos grans blocs: un és

l’acord de governabilitat que vàrem signar, com vostès ja

saben, el Partit Socialista, el partit de Podem i el partit MÉS; i

els diferents acords signats amb les entitats que fan feina amb

el sector social durant la passada legislatura, de temes

d’infància, de temes de pobresa i temes de salut mental; moltes

d’aquestes propostes que ja hem recollit i que no estan en els

acords de governabilitat sí que es recullen en aquests acords

signats amb les entitats.

Una de les primeres reflexions des de la conselleria que

volem fer és la necessitat que els serveis socials s’estiguin

resituant en una nova demanda social, en una nova demanda

que està arribant als serveis socials, i que fins fa potser cinc, sis

anys no hi arribava. Això és fruit sobretot d’una situació

econòmica que vostès ja coneixen, que ja no s’hi ha d’incidir,

però sí que a la nostra comunitat autònoma té una especial

incidència: són els nous pobres econòmics, persones que tenen

una capacitat d’inserció social absolutament normalitzada, que

si no hagués estat pels temes de la crisi econòmica aquestes

persones segurament no s’haguessin atracat mai als serveis

socials, però que la situació econòmica ha fet que comencin a

ser demandants i usuaris habituals de serveis socials per una

manca d’ingressos econòmics. A la nostra comunitat autònoma

això encara segueix reforçat perquè de cada deu contractes

laborals nou són temporals, hi ha un 70% d’aquests contractes

que són manco de 20 hores, hi ha molta (...) d’aquest tipus de

contractes, i a més a més hi ha uns sous baixa. Això, com

vostès poden veure, hi ha una situació que les famílies

econòmicament no poden suportar, no tenen garantit un ingrés

econòmic durant tot l’any, aquest ingrés econòmic sol ser un

sou baix, aquestes persones no tenen capacitat d’estalvi, per

tant no tenen capacitat de poder afrontar situacions posteriors

de manca d’ingressos. Aquest tipus de contractes fa que no

tenguin suficient cotització per poder tenir la cobertura de

desocupació, la xarxa social i la xarxa familiar cada vegada és

més feble i cada vegada poden donar menys suport precisament

perquè això és comú pràcticament a tota la població, i cada

vegada aquesta xarxa familiar i aquesta xarxa social no té

capacitat de reacció.

Per tant aquests instruments que són més clàssics de serveis

socials són instruments que en aquest moment no ens funcionen

del tot, per tant hem de començar a introduir noves prestacions

socials i noves prestacions econòmiques a serveis socials per

poder donar sortida a aquesta demanda que se’ns està

introduint. Una d’aquestes demandes o una d’aquestes

prestacions que vol donar resposta a aquest perfil és la renda

social; la renda social serà una realitat a la nostra comunitat

autònoma l’any 2016 -ja està elaborat el document de la llei,

serà a través d’una llei perquè ha de ser així; nosaltres volíem

que fos d’una forma més ràpida però ha de ser una llei, perquè

entre altres coses s’han de posar sancions per possibles

infraccions que es puguin cometre-, i aquesta renda social anirà

dirigida a totes aquelles famílies que puguin justificar que no

tenen cap tipus d’ingrés econòmic per cobrir les seves

necessitats bàsiques. La renda mínima d’inserció serà una renda

mínima que continuarà vigent, no és una renda que sigui

substituïda per la renda social, però si la renda mínima

d’inserció era una renda pensada fa vint anys per facilitar la

inserció social i laboral de persones que tenguessin dificultats,

en aquest moment hi ha moltes famílies que no tenen aquestes

dificultats, simplement no tenen ingressos econòmics suficients.

Per tant hi haurà la convivència d’aquestes dues prestacions

socials: aquesta prestació social, que li deim aquesta renda

social, i la renda mínima d’inserció.

Una altra de les mesures que també volem posar en marxa

i que respon a aquestes noves necessitats socials que tenim són
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ajudes per a menjadors socials..., més que socials per a

menjadors escolars, però que fos de caràcter social. Ens estam

topant -hem parlat amb molts de directors escolars- ens estam

topant a vegades amb situacions molt conflictives, que a

vegades hi ha famílies que tenen dret a una beca però la beca

no els arriba; tenen dret, per exemple, a una prestació

municipal, però mentrestant l’ajuntament que les gestiona no té

doblers suficients; tenen dret a una ajuda econòmica per

desocupació però aquest mes encara no els ha arribat, i

mentrestant tenim detectats nins que tenen dificultat d’ingesta

alimentària. Això s’ha de cobrir i per tant durant aquesta

legislatura posarem una sèrie de beques, més que beques són

ajudes econòmiques, que gestionaran directament les escoles

perquè quan es trobin en una situació d’aquestes

característiques puguin pagar ràpidament el menjador escolar

a aquest nin -deu dies, quinze dies, vint dies- mentre arriba la

beca de la conselleria, mentre arriba l’ajuda del municipi o

mentre arriba la prestació de desocupació del pare.

Un altre dels reptes que tenim, i en això no m’estendré

perquè ja és prou conegut, i que té a veure amb els nous models

socials, és l’esperança de vida. Nosaltres tenim cada vegada

més esperança de vida, però a partir dels 85 anys tenim una

capacitat d’autonomia que cada vegada s’està reduint. Per tant

la Llei de dependència s’ha de començar..., s’ha de començar

no, perdonin, s’ha de tornar reactivar a la nostra comunitat

autònoma. Cada vegada hi ha més necessitats de persones que

arriben, afortunadament, a unes edats grans o elevades, però

que necessiten atenció moltes d’elles 24 hores, o parcial o total.

Un dels objectius d’aquesta legislatura serà reactivar aquesta

llei de dependència. Nosaltres hem caracteritzat la situació de

la Llei de dependència com una situació de paralització, volem

ampliar les places residencials, volem ampliar els centres de

dia, volem ampliar el servei d’ajuda a domicili, volem reduir el

temps d’espera per valoració i per elaboració del PIE, que és el

programa d’atenció individual.

Un altre dels objectius -això és un altre bloc- és la millora

dels serveis socials, i aquí tenim bàsicament..., si els fes un

diagnòstic segurament el diagnòstic seria molt més ample;

vegem què podem acotar aquesta legislatura. La millora dels

serveis socials aquesta legislatura bàsicament serà en dos

aspectes: passar del concepte de subvenció al de concertació

per a tots aquells programes que estiguin a la cartera de serveis;

la cartera de serveis és un rang normatiu de decret i aquesta

cartera de serveis especifica quins són els tipus de serveis

necessaris i bàsics als quals té accés un ciutadà o ha de tenir

accés. Molts d’aquests serveis en aquest moment s’estan donant

a través de la subvenció; hem de passar de la concertació a la

subvenció. La legislatura passada es va modificar la Llei de

serveis socials per poder fer aquest pas i per tant aquesta

legislatura hem d’accelerar aquests processos de concertació;

prioritaris el de salut mental, tot el referit a salut mental, i

atenció primerenca. En aquest moment places residencials per

a persones majors, places residencials per a centres de dia, tant

per a discapacitats com per a persones majors, ja estan

concertades, i per tant ens hem de centrar sobretot a programes

com el de salut, com el d’atenció primerenca, i altres tipus de

programes de caràcter comunitari.

Un altre dels objectius que també ens durà temps i ens durà

esforços i ens durà pressupost és l’ampliació de places per a

menors amb mesures de reforma. Tenim uns centres que estan

sobresaturats i necessitam ampliar aquestes places. Això

nosaltres no ho podem assignar, la comunitat autònoma no té

la capacitat d’assignar on ha d’anar un menor que tengui una

mesura de reforma; la dicta un jutge i per tant s’ha de complir

l’ordre judicial o la mesura que ha implementat el jutge. Tenim

un centre d’Es Pinaret que crec que té unes 48, 50 places, i el

tenim en aquest moment amb més de 60 i tenim llista d’espera

per entrar a Es Pinaret, estam incompliment ordres, mesures

judicials; per tant un dels objectius d’aquesta legislatura és

ampliar aquestes places.

També hem de posar en funcionament la renda

d’emancipació i el Pla estratègic d’emancipació. La renda

d’emancipació va dirigida a menors que han complit els 18

anys, que estan tutelats per l’administració pública i que en

aquest moment no hi ha una estructura, tenim una llei però no

tenim l’estructura que els doni cobertura. La mitjana en aquest

moment d’edat dels menors quan s’emancipen està en 31 anys,

29, 31 anys, i nosaltres estam forçant aquests menors perquè als

18 anys prenguin decisions. És vera que fins ara ha funcionat

per un criteri de subvencions, però les subvencions no donen

garantia que cada any es pugui donar la mateixa quantia o que

es doni la quantia. Per tant aquesta renda d’emancipació anirà

dirigida als joves, i per altra banda hi haurà places de

concertació per a totes aquelles entitats que fan feina amb els

menors i que estan oferint places d’emancipació.

Un dels altres objectius també, els deia, que estam detectant

des de fa estona noves formes o que s’aguditzen noves formes

de demanda social, i una d’elles també pensam que és la

necessitat d’ampliació de serveis comunitaris dirigits als

ajuntaments de la nostra comunitat autònoma. Tenim uns

serveis socials que atenen de la manera que poden les

demandes que arriben, però no feim treball de prevenció, no

feim treball comunitari, i estam en una societat que és molt

mòbil, que ara pots viure aquí i d’aquí un parell de mesos pots

estar vivint en un altre municipi, tenim persones majors que

estan envellint totes soles, tenim cada vegada més joves o

menors amb problemes i moltes són demandes que no

s’expressen i per tant, s’ha de fer un treball comunitari per

detectar-les. Volem, durant aquesta legislatura, ampliar els

serveis comunitaris. Això suposarà una ampliació de ràtios dels

treballadors socials, dels educadors socials i segurament de

psicòlegs al conjunt de la comunitat autònoma als serveis

municipals.

Ja passant a un altre bloc, però que també és competència

de la conselleria, és cooperació internacional. A Cooperació

Internacional tenim tres objectius fonamentals: un, garantir

anualment una subvenció, una convocatòria de subvenció

dirigida a totes les entitats de la nostra comunitat autònoma que

treballen en cooperació internacional, elaborar el Pla director

2016, a partir de 2016, i després, manteniment de campanyes

de caràcter permanent i pensam en dues fonamentalment,

segurament durant la legislatura n’hi haurà d'altres, però en

aquest moment n’estam dissenyant dues: una és contra el

racisme i l’altra per afavorir, promocionar el comerç just.

L’Institut Balear de la Dona, els he d’informar que un dels

acords del pacte de governabilitat és que aquest institut de la

dona a 1 de gener passi a dependre de la Conselleria de
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Presidència perquè se li vol donar aquest caràcter transversal.

Pensam que aquest caràcter transversal el defineix més

Presidència que tal vegada la mateixa conselleria de Serveis

Socials i Cooperació i, per tant, estam pendents de poder

derogar a través del Parlament l’article de la llei de creació de

l’Institut de la Dona que estableix en el seu... no record el

número de l’article, però en un article estableix que dependrà

de la Conselleria de Serveis Socials, mentre es fa aquesta

modificació de la legislació l’Institut de la Dona depèn de la

Conselleria de Serveis Socials i estam elaborant o recuperant

-diria jo- la Llei de igualtat de dones i homes, l’estam revisant,

va ser una de les darreres lleis que es varen presentar a la

darrera legislatura progressista, que es va perdre perquè el

Govern estava en minoria parlamentària i és una..., la tenim

pràcticament revisada i confiam poder-la lliurar en pocs mesos

al Parlament. En tot cas, aquestes tasques les estam fent des de

la Conselleria de Serveis Socials. I en un altre dels objectius en

els quals treballarem abans de passar-ho a Presidència serà la

campanya contra la violència masclista.

Altres temes que volem posar en marxa és recuperar la

revista de treball social, era una revista que va arribar a tenir

1.500 subscriptors, era una revista que... el cost només era de

impressió, hi participaven de forma voluntària i gratuïta els

redactors, era una forma de comunicar les reflexions que es

feien al nostre àmbit o als nostres serveis socials, era una forma

també de compartir experiències, durant aquesta passada

legislatura no es va fer, intentarem que sigui en pdf i si el cost

de l’edició en paper no és molt car, també l’editaríem en paper.

Després també, apart de fomentar la formació que pensam

que és fonamental per a tots aquests temes de serveis socials

com en qualsevol altre, volem recuperar l’escola de serveis

socials, que es feia durant la primavera, hi va haver dues

edicions amb molt d’èxit i també amb un cost relativament

baix.

Un altra de les línies estratègiques de la conselleria serà

activar tots els òrgans de participació. Hi ha òrgans que durant

aquesta passada legislatura han funcionat, altres no han

funcionat, hi ha per exemple el de valoració de les necessitats

socials que està format per entitats que mai no s’ha convocat,

o el d’ètica de serveis socials que mai no s’ha convocat. També

el compromís que tot el tema de plans i normativa s’elaborarà

amb les entitats, amb aquesta idea de, no només activar els

òrgans de participació, sinó que les entitats participin des del

principi en tot allò que siguin els plans i les normatives.

Després, hi ha al pla..., els deia al principi de la meva

exposició que tenim aquest pacte de governabilitat, aquest

pacte de governabilitat té altres objectius i la conselleria

participarà de forma transversal en molts d’ells i si no

coliderant o acompanyant altres conselleries, no?, un és la lluita

contra els desnonaments, aquesta és una lluita que no només

hem de liderar des del Govern, ja estam en contacte amb

ajuntaments i consells que, de fet, es pot treballar més des dels

ajuntaments que des de la mateixa comunitat autònoma.

Els plans de pobresa, ja hem tengut reunions amb els

diferents consells insulars per començar a posar en marxa,

començar a dissenyar aquest pla de pobresa. Treballarem també

amb la Conselleria de Treball per tot el tema de les clàusules

socials, els contractes amb l’administració i treballarem també

de forma molt activa en tots els acolliment de refugiats que

segurament a final d’any començaran a arribar a la nostra

comunitat autònoma.

Totes aquestes cosetes, bé, aquests programes, aquestes

dotacions començaran a reflectir-se a la Llei de pressupostos de

2016 amb propostes concretes. Aquestes són les línies

estratègiques, però sí que a partir de... en el pressupost de 2016

ja podrem concretar de totes aquestes quines hi ha... de

cadascuna.

Això, senyors parlamentaris i parlamentàries, es podrà fer

si la llei coneguda com a llei Montoro que és la Llei de reforma

de l’Administració Local, es paralitza, si no es paralitza hauré

de venir a explicar-los-ho en una altra compareixença perquè

tot això s’haurà de revisar; si la llei Montoro, coneguda com a

llei Montoro, s’aplica a 1 de gener haurem de refer la

Conselleria de Servei Socials, l’haurem de repensar, perquè no

es podrà fer res del que els he exposat perquè haurem d’assumir

les competències dels serveis municipals... o haurem de fer de

gestors dels ajuntaments.

Confiam que aquesta llei es paralitzi, ens hem posat en

contacte amb diversos grups parlamentaris del Congrés i sabem

que diversos grups parlamentaris al Congrés han presentat una

esmena en que solAliciten o demanen que l’aplicació de la llei

Montoro es posposi dos anys, que estigui al nivell de sanitat i

educació, si hi ha un canvi de govern ja es plantejarà si aquesta

llei continua o no continua i si no hi ha un canvi de govern

donarà temps almanco a les comunitats autònomes, almanco a

la nostra, a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a poder-

la posar en marxa, perquè la veritat és que a data d’avui a la

Conselleria de Serveis Socials no hem trobat res preparat

perquè a 1 de gener, si aquesta llei es compleix, es posi en

funcionament.

No m’estendré més, estic a seva disposició per les preguntes

que puguem aclarir, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix la suspensió

de la sessió durant un temps màxim de 45 minuts per tal que els

diferents grups puguin formular les seves preguntes, però

deman als portaveus si volen una suspensió o si podem

continuar la sessió.

Bé, la consellera m’ha comentat abans que contestaria de

manera global les diferents qüestions. Per tant, el primer grup

a intervenir seria el Grup Parlamentari Popular, té la paraula

l’Hble. Sra. Diputada Sandra Fernández per un temps de deu

minuts. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar dar las gracias

a la consellera y a todo su equipo por comparecer en la primera

comisión en la que ha tenido oportunidad para explicar las

líneas generales, aun no llevan cien días de gobierno con lo

cual sí que hay que dar cierto margen, ¿no?, no le vamos a

pedir ni a exigir que se hayan cumplido ya determinadas
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cuestiones a las que ustedes se han comprometido y sí que me

gustaría hacerle una serie de preguntas que no me han quedado

claras.

Me gustaría empezar por una pequeña aclaración respecto

a la ley Montoro, hay un decreto ley aprobado en esta

comunidad autónoma de finales del año pasado de aplicación

de la ley Montoro que lo que dice es que hasta que no haya una

revisión del sistema de financiación o al menos hasta dos años

que se podrán revisar las competencias que ya estuviesen

ejerciendo los ayuntamientos antes de la entrada en vigor de la

ley Montoro, siempre cumpliendo el Estatuto de Autonomía y

la Ley de servicios sociales las podrían mantener. A este

decreto ley, convertido ya en ley por este parlamento, se abrió

esta comisión de discrepancias que a veces se abre sobre

cuestiones de inconstitucionalidad y se ha llegado a un acuerdo

con el Estado, con lo cual contamos con una ley a nivel de

Baleares que dice que al menos durante dos años la aplicación

de la ley Montoro quedará postergada y evidentemente sí que

habrá tiempo para trabajar. 

Yo también en este sentido sí que le puedo decir que

consideramos y que considero que sí que hay muchas

cuestiones de la ley Montoro que deberían aclararse, pero

también es cierto que sí que se ha trabajado, ustedes se han

encontrado informes i así está en el informe de traspaso de

secretaria general donde ya se ha empezado a trabajar respecto

a cuál sería la aplicación de la ley Montoro en el sentido de

recopilar toda la información a nivel económico y a nivel de

determinados servicios de los ayuntamientos y consells

insulares, siendo conscientes que todavía quedaba mucho

trabajo por hacer, pero en cualquier caso tenemos una ley ya en

esta comunidad que da cierto margen en la aplicación de la

llamada ley Montoro.

Ahora sí que me centraré más en su exposición. Usted

hablaba, y la verdad es que me ha tranquilizado, que además

del acuerdo de gobernabilidad que debo decirle que respecto de

lo que serían los servicios sociales o la política social es

bastante escueto, creo que hay otras líneas, otras áreas bastante

más desarrolladas, la de servicios sociales creo que es bastante

escasa y muy poco precisa, pero la verdad es que nos

alegramos que haya dicho que cumplirán los pactos que se

firmaron la pasada legislatura con los grupos parlamentarios

que entonces estaban. Creo que podría ser muy productivo y

creo que las entidades ya se han reunido con el resto de grupos

que ahora sí que forman parte del Parlament que ya fuesen la

totalidad de los grupos que forman hoy en día el Parlament que

pudiesen firmar estos pactos y que incluso evidentemente

pudiesen mejorarlos, pero también creo que hubiese sido muy

positivo que los puntos de estos pactos, o al menos de forma

genérica, apareciesen recogidos en este acuerdo de

gobernabilidad que se fuese a cumplir.

Hemos presentado a través del Grupo Popular una serie de

interpelaciones para que pueda explicar más detalladamente el

plan contra los desahucios, en este caso iba dirigido contra

usted, pero cualquiera del Gobierno, sobre la renda básica

progresiva que sí que nos surgían bastantes dudas. Usted ha

explicado brevemente en qué podría consistir, entendemos que

se va a compatibilizar con la renta mínima, nos surge también

la duda de si no sería mejor hacer una única renta con

diferentes perfiles y así a lo mejor simplificar algo a nivel

administrativo. 

Estamos de acuerdo que tiene que ser una ley que lo regule,

de hecho ya la pasada legislatura se empezó a trabajar dentro

de lo que es la estrategia de exclusión social que ahora le

comentaré precisamente en esa línea, creo que los técnicos de

la comunidad autónoma era muy partidarios que fuese una ley,

que daba muchísima más seguridad.

También, creo que no lo ha comentado, evitar el rescate

energético, evitar la pobreza energética, es uno de los

compromisos que aparece en este pacto, si pudiera desarrollar

o si pudiera decirnos si tienen ya alguna idea de cómo hacerlo.

Respecto a las becas de comedor, que aparecen aquí

reflejadas, entendemos que se mantienen las becas de comedor

actuales a través de la conselleria y que habrá una línea aparte

gestionada a través de Servicios Sociales directa a los centros

escolares. También nos gustaría saber si a través de la

Conselleria de Educación..., si se han puesto en contacto, si

saben si van a cambiar estas becas de comedor escolar porque

sí que es cierto que surgían incluso, aunque puedan habilitar

esta nueva línea, pues es verdad que en su momento se hicieron

con determinada regulación y con unas convocatorias pues a

nivel de la Ley de subvenciones que también es cierto que a lo

mejor sí que se podrían revisar, a ver si tiene algún plan

conjunto para poder modificarlas.

En el acuerdo de gobernabilidad..., bueno, no se habla ni de

inmigración ni de cooperación, usted ha dado algunas líneas.

Me gustaría pedirle si van a sacar este año las líneas de

cooperación de ayudas a las entidades que estaban previstas; si

se va a mantener el convenio con la Plataforma del

voluntariado que se lleva firmando los dos últimos años; si

tienen algún tipo de cuantificación de lo que son las propuestas

que aparecen dentro de este acuerdo de gobernabilidad y

también si se puede establecer un calendario de alguna manera,

cuáles van a ser las primeras.

También ha hablado usted de la importancia del tercer

sector, que van a pactar todas las normativas y toda la

regulación con ellos, pero tampoco aparece en este acuerdo de

gobernabilidad la ley de tercer sector que sí aparece en algunos

de sus programas electorales. La pregunta es si la van a poner

en marcha, también a través del Grupo Popular hemos

presentado una propuesta para poder hacer una ponencia y

entre todos los grupos parlamentarios poder elaborar esta ley

del tercer sector y así poder invitar a las diferentes entidades

para que participen. A ver si no puede decir si esta propuesta va

a aceptarse.

También se impulsó..., es cierto que hay algunos órganos de

participación que no se pusieron en marcha la pasada

legislatura, pero uno que se puso en marcha y por primera vez,

fue la mesa con el tercer sector, con la Plataforma del tercer

sector, aprovechando que el trabajo que hacían las entidades en

red de cada vez es más sólido, convocamos la Mesa del tercer

sector que además es un órgano mucho más ágil y mucho más

participativo donde una de las cosas que se han desarrollado es

un borrador de estrategia de inclusión social que nos gustaría

preguntar si van a contar con ese borrador ya que creemos que,
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teniendo en cuenta que se ha hecho tanto a nivel técnico como

contando con el tercer sector, se podría partir desde ahí a la

hora de elaborar un plan de inclusión social o el plan contra la

pobreza que ustedes decían.

También sabe que dejamos prácticamente finalizada la

estrategia de infancia y adolescencia, si piensan seguir con este

documento base que también ha contado con una amplia

participación de las entidades y de los técnicos, así como el

plan de familia.

También hay una serie de decretos que estaban ya muy

avanzados como es el decreto..., uno de los decretos de

dependencia que tanto hemos debatido también en este

parlamento, que creo que tiene cosas muy positivas, si lo van

a poner en marcha, si lo van a terminar de desarrollar.

También los decretos del voluntariado, si van a continuar

con ellos, así como el decreto de tutela.

Respecto a salud mental, ha dicho que los conciertos serían

prioritarios, es algo que estaba bastante avanzado, no avanzó

tan rápido como nos hubiese gustado, pero sí que es cierto que

sí que existe la posibilidad de poder concertar incluso este

mismo año, si podrán ponerlo en marcha.

Respecto a las líneas de subvenciones de la conselleria, este

año ya se había sacado una de las líneas de cobertura de

necesidades básicas por casi un millón de euros, pero faltaban

dos líneas que estaban bastante avanzadas, pero aun no habían

no sido publicadas, una de promoción de autonomía personal

y para el apoyo a determinadas demencias de más de 200.000

euros y después el grueso de la convocatoria de más de 2

millones de euros que estaba ligado a fondos europeos y de ahí

la dificultad de poder publicarla, pero sí que es cierto que el

texto estaba bastante desarrollado, si nos puede contestar si lo

podrán sacar en marcha.

También ha dicho que iban a aumentar las plazas de

internamiento para menores con medidas judicial, algo muy

necesario. La pregunta es si seguirán con el proyecto de Son

Tous que ciertamente es algo que no conseguimos poner en

marcha, pero también hay un proyecto realizado, hay un

espacio que considerábamos que era muy adecuado porque es

cierto que, igual que no depende del Govern en este caso, el

poder decir qué medida tienen los jóvenes infractores tampoco

se puede construir un centro o se puede enviar a los chicos a

determinados centros o a determinados locales si no están

habilitados y éste considerábamos que podía cumplir con todas

esas características.

Si nos podría explicar un poco más, lo ha mencionado, el

Plan de acogida a refugiados en las Islas Baleares, si nos podría

dar alguna pincelada más.

Respecto al Institut Balear de la Dona, para no alargarnos,

como la semana que viene hay convocado consejo rector y van

a explicar ahí las líneas generales, pues esperaremos a que las

puedan explicar allí.

Nos ha dicho que en los presupuestos ya empezaran a

detallar como...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, ha agotado su tiempo.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Simplemente, si nos pudiera dar algún adelanto de los

presupuestos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchísimas gracias. 

(Es produeix un tall de so)

El Sr. Baltasar Damià Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, des de

Podem li volia donar les gràcies per la seva compareixença

aquí davant la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans.

Ens agradaria, aprofitant que és aquí, fer-li una sèrie de

preguntes a veure si al llarg de la compareixença té temps de

donar-nos resposta a totes o almenys a quasi totes.

Sobre el tema que està passant ara darrerament a Europa

amb els que estan fugint de la barbàrie de la guerra i estan

cercant refugi a la desesperada en altres indrets, a Podem és un

tema que ens preocupa molt perquè creiem que hem de

desplegar molta solidaritat a les institucions, ens agradaria que

ens expliqués un poc quines mesures, en el tema de refugiats,

durà a terme la seva conselleria?

Ens agradaria que ens informés quantes persones refugiades

podríem acollir aquí, a les Balears; de quantes places

disposaríem a dia d’avui i de quantes podríem arribar a

disposar?

També ens agradaria que ens informés de quines accions es

prenen per coordinar-vos amb els diferents consells insulars i

els ajuntaments de les Illes.

També podria informar-nos de si la seva conselleria té

alguna informació més del Govern central sobre aquest tema.

Vostè sap que des de Podem no som partidaris de la

privatització dels serveis públics, ens agradaria també que ens

expliqui la postura de la seva conselleria davant la possible

cessió de la residència de Son Tugores.

També una altra cosa que ens preocupa prou seriosament és

la dona maltractada. Ens podria explicar quins són els protocols

que es duen a terme per a la inserció de les dones maltractades

i ens podria dir vostès, més o menys, quin és el percentatge de

les dones maltractades que després surten endavant a la

societat.

I també quin és el percentatge de menors dels programes de

reforma que provenen de programes de menors en tutela.
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Després també han mencionat la cooperació internacional,

ens podria explicar si hi ha qualque subvenció per a emergència

humanitària?

Ja està. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Ara és el torn del Grup MÉS

per Mallorca i té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera per la intervenció,

sigui benvinguda vostè i el seu equip el qual, pel que jo conec,

no només és un equip, és un “equipasso”. Estic esperançada

amb les noves orientacions que vostè ha explicat que

s’aplicaran a aquesta conselleria i, bé, la llista d’objectius que

vostè s’ha marcat és molt exhaustiva. Jo només li volia

demanar una sèrie de coses que pens que ens poden ser útils a

aquests diputats.

Vostè ha parlat de la llei de renda social garantida i de la

revisió de la Llei d’igualtat, no sé si ja han previst algun

calendari als efectes d’organització parlamentària; ha dit que la

llei de renda social garantida vostès la pensen aplicar a partir de

gener del 2016, sí o no? Si després ens pot donar una mica

d’informació.

Després, pel que fa l’aplicació de la Llei de sostenibilitat i

racionalització de l’administració local, la llei Montoro, que li

volia demanar, precisament, si havien trobat qualque cosa

preparada. Bé, ja ens ha contestat també la Sra. Fernández, jo

només volia saber si han calculat el cost de l’aplicació

d’aquesta llei.

Després una altra cosa, bé de la crisi dels refugiats ja li han

demanat, segurament ens podrà donar més informació.

Pel que fa a igualtat, de la l’Institut Balear de la Dona es

poden dur a terme moltes polítiques, jo pens que a la pràctica

es treballa més en la sensibilització i en l’atenció a les dones

víctimes de violència de gènere i pens, i també el meu grup,

que s’ha de donar prioritat a les polítiques d’igualtat.

Aleshores, no sé si des de l’Institut Balear de la Dona, tant en

aquest moment com quan passi a la Conselleria de Presidència,

es pensen aplicar o dissenyar, millor dit, polítiques i accions

d’igualtat i per descomptat seria benvinguda una orientació

feminista a aquest institut.

I finalment, en matèria de cooperació sí que voldria saber

si pensen vostès donar una nova orientació sobre els països

prioritaris a la convocatòria..., bé, o al pla per a l’any que ve.

I després una observació, per si poden tenir en compte que

hem presentat avui una proposició de llei per garantir el drets

al colAlectiu LGBTI i que ja preveiem, si s’aprova, eh, ens

agradaria que en la cooperació internacional es destinassin ajuts

als colAlectius que fan feina en el tema de discriminació per a

orientació sexual. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES, té la paraula l’Hble. Diputada Maria Antònia

Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, gràcies per assistir

i a tot l’equip que l’acompanya.

Bé, des d’El Pi avui no entrarem a valorar els objectius que

s’han proposat des de la conselleria perquè creiem que és una

miqueta prest i no tenim totes les eines com tenen altres partits

per fer segons quin tipus de preguntes.

Sí que direm que des d’El Pi creiem que els serveis socials

són un dels pilars bàsics dins l’actualitat amb les circumstàncies

que ens trobam. Per a nosaltres crec que és molt important que

la conselleria estigui ben equipada, que es demanin doblers i

que estigui ben equipada i es prioritzin els esforços cap aquí.

Pensam que s’ha de fer un pla d’eficiència per intentar

aprofitar tots aquests recursos de la millor manera possible i

intentar evitar les duplicitats que moltes vegades trobam entre

el Govern i els consells, i que això no només dóna problemàtica

als ciutadans, sinó també als ajuntaments que són els que tenen

l’accés directe moltes vegades amb ells.

Bé, el tema de llei Montoro, és una problemàtica que any

rera any sembla que s’ha de..., bé, no sabem quan s’ha d’aplicar

i això també crea moltes dificultats, no només al Govern, sinó

també als consells i als ajuntaments.

En tema de dependència, ens agradaria saber quantes

persones hi ha en llista d’espera per poder adherir-se a la Llei

de dependència; veure quin és el deute que té el Govern amb

els usuaris actualment, a veure quin temps fa, quants anys

enrera es deu.

Ens agradaria saber també la partida que s’assignarà a ajuda

a menjadors amb els infants.

I bé, fer feina en integració i fer feina en aquest sentit crec

que és important.

El tema dels refugiats també és un tema que crec que és

important que sapiguem des de les Balears.

I simplement dir que des d’El Pi estarem a l’expectativa i

farem les preguntes pertinents durant totes les jornades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera,

benvinguda, gràcies per ser aquí i gràcies també a tot el seu

equip.

A part d’aquest agraïment, congratular-me, i jo crec que

gairebé en nom de tots els ciutadans de Balears al capdavant

d’aquesta conselleria tan important, perquè jo crec que amb la

situació d’emergència social que travessem, doncs el fet que

una persona de solvència reconeguda en aquest àmbit sigui al

capdavant de les polítiques és una bona notícia, i això no li dic

per quedar bé, diguem pel fet de pertànyer a un grup que dóna

suport al Govern, sinó perquè per preparar-me aquesta

compareixença he tengut ocasió de parlar amb els responsables

de les polítiques socials en el consell insular, com en diversos

ajuntaments de l’illa de Menorca, i li puc dir a vostè i a tot el

seu equip que hi ha moltes esperances dipositades i molta

ilAlusió i, de fet, m’han demanat que li transmeti les ganes de

tenir una visita a Menorca, perquè també li he de dir que, des

dels ajuntaments, doncs hi ha molta preocupació i també en

alguns casos, doncs ajuntaments petits, amb regidors que potser

no tenen gaire experiència, doncs també ganes de tenir

orientacions de persones que tenen experiència en aquest àmbit.

Jo li comentaré simplement alguns temes que m’han

comentat els responsables de polítiques socials, gairebé tots els

ha tocat vostè, per tant tampoc no m’allargaré gaire, però bé,

una mica també per transmetre-li aquesta preocupació o aquests

neguits que en aquests moments hi ha a les administracions

locals.

El primer tema que volia comentar, ja em sembla que

gairebé tots l’hem tocat, és el de la llei Montoro. Bé, m’ha

semblat entendre que vostès ja tenen un pla B, però que

evidentment no podem esperar ni podem confiar en què passarà

després de les eleccions a Corts Generals i quin serà el nou

govern que hi hagi. Des del meu punt de vista, és evident que

la llei, l’entrada en vigor de la llei suposa un repte (...)

important, però crec que no hauríem de perdre de vista que, de

fet, aquestes competències formalment no són dels ajuntaments,

de fet la llei l’únic que fa és incidir en una realitat que ja existia

i que de fet era una disfunció, que és que els ajuntaments

assumeixen unes competències que no els són pròpies i que en

el nostre cas, doncs, són de la comunitat autònoma i també en

alguns dels consells insulars. Per tant, crec que es podria pensar

en mesures de caràcter normatiu superficial que permetessin

donar cobertura als ajuntaments a l’hora de continuar fent

despeses en aquestes competències, perquè podem córrer el risc

simplement que els interventors no autoritzin despeses de temes

que siguin d’emergència social, i aleshores realment tindrem un

problema, aleshores, és a dir, sense pensar en grans

reestructuracions de conselleries ni en grans, diguem, lleis i

normes, sinó simplement de vegades convenis de cooperació

entre administracions, es podria solucionar que els ajuntaments,

a partir de l’1 de gener, puguin executar unes despeses que és

totalment necessari que continuïn executant, i que, a més, ens

podem trobar que, encara que hi hagi la voluntat política, doncs

simplement l’excés de zel, en aquest cas doncs un interventor

municipal, realment plantegi un problema.

El segon aspecte al qual volia fer referència, que vostè

també l’ha tocat, que és el de la pobresa infantil, que, doncs

vostè ho ha explicat molt bé, és un fet i en aquest cas crec que

és un fet que té dues dimensions: una és que, evidentment, hi ha

pobresa infantil, perquè aquests infants són a famílies en

situació de pobresa; però després també hi ha una segona

dimensió, que té una projecció en el temps, que és que la

situació de pobresa que aquests infants travessin els pot marcar

per tota la seva vida. Per tant, aquí sí que demanaria, bé, dintre

evidentment de les restriccions pressupostàries, una visió

àmplia perquè, bé, és evident: les beques de menjador són

necessàries perquè dintre de la piràmide de necessitats el

primer que s’ha de fer és menjar, però hi ha altres necessitats

associades a la pobresa, i en aquest cas pens en despeses, com

per exemple, llibres de text, tot i que, precisament, no és que

pensi jo que el llibre de text és l’eina fonamental d’un model

innovador d’educació, però bé, despeses relacionades amb el

desenvolupament educatiu i de lleure dels infants, les quals són

fonamentals perquè aquesta situació, que pot ser puntual en el

temps, no tengui una projecció en tota la vida d’aquests infants.

Un altre tema que volia treure, que en aquest cas em fa

l’efecte que no hi ha fet referència, és una necessitat que s’ha

detectat a diversos municipis, que és la dificultat de donar

sostre a persones que no acompleixen els requisits per accedir

a les cases d’acollida, per motius diversos, perquè es troben en

situació d’alcoholisme o de drogues, etcètera. I llavors els

ajuntaments es troben que no poden donar legalment resposta

a aquestes necessitats i aleshores, bé, s’ha de pensar potser

alguna solució reglamentària que permeti a les cases d’acollida

habilitar un refugi de baixa exigència, per donar una resposta

a aquesta necessitat imperiosa.

I per últim, volia fer referència a una cosa que vostè també

n’hi ha feta, i que també els diversos m’hi han fet èmfasi, que

és la necessitat de treballar a nivell comunitari. En aquest cas,

em sembla que hi havia un programa que donaven als

ajuntaments, els donaven mitjans per poder contractar

educadors socials que treballaven en els barris. Aquestes

figures doncs està una mica en dubte de si podrà continuar

existint o no i, tal com ha dit vostè, doncs bé, (...) que realment

és importantíssim que aquesta feina es pugui continuar fent per

evitar, diguem, mals majors.

I això és tot. Moltes gràcies, molta sort.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castell. És el torn de Grup Parlamentari

Socialista i té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Garau, per

un temps de deu minuts, com a màxim.

EL SR. GARAU I SALES:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots, diputades i diputats

i sobretot bones tardes a la consellera i al seu equip.

Bé, és un plaer, potser fins i tot personal, veure que tot un

conjunt de persones que varen desenvolupar una activitat molt

important del 2007 al 2011, professionals, experts, històrics del

món dels serveis socials, tornen prendre les regnes d’aquesta

conselleria; es veu que la història dels serveis de Mallorca, i no
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únicament de Mallorca sinó d’Espanya és una història que

s’assembla una mica al mite de Sísif, no?, n’hi ha uns que

pugen la roca i n’hi ha uns altres que la tomen cap a baix. Per

tant, l’esforç que suposa avui, després de vuit anys d’aquell

inici del 2007, on es varen fer moltíssimes coses, crec que s’ha

d’agrair i s’ha de posar com a un exemple de professionalitat i

d’ètica política.

Per tant, a partir d’aquí, Sra. Consellera i el seu equip,

tendran el Grup Socialista al seu costat per fer feina, per tirar

endavant aquest pacte el qual és molt important. I com sabem

tots els que coneixem els serveis socials de Balears des de fa

molt temps, els serveis socials de Balears tenen un retard

històric brutal, comparat amb altres departaments en altres

matèries i comparat amb altres autonomies. Per tant, l’esforç

que s’ha de fer aquesta legislatura, em sap greu, no sé si està

d’acord amb mi, serà encara més difícil que el del 2007. Per

què? Perquè ens trobam amb una societat transformada, amb

una societat precaritzada; jo crec que avui en dia la societat

mallorquina és la societat més fragmentada i més precaritzada

de la història de la democràcia, tenim pràcticament un terç de

la població que es troba en unes dificultats quotidianes diàries

per arribar a final de mes i amb una sèrie de problemes molt

difícils a causa del mercat laboral que s’ha creat i per mor

d’una important retallada de prestacions, que s’ha anat fent poc

a poc com a una pluja, però que a la llarga és una poalada

immensa per a moltíssima gent.

Per tant, crec que les propostes que vostè ha fet i que totes

es troben en el pacte o bona part d’aquestes es troben en el

pacte de governabilitat, són propostes molt necessàries, molt

difícils moltes d’aquestes, i esper que els vents del finançament

ajudin una mica. Ja sabem que és difícil i que tots som una

mica pessimistes a curt termini, però esperam que al llarg de la

legislatura es pugui disposar d’un finançament més just per a

aquesta comunitat i que el seu departament sigui clarament

beneficiat com toca.

Jo li volia parlar només de dues coses per si s’hi pot fer una

referència: jo crec que un dels aspectes fonamentals de

l’estructura de serveis socials és la participació de la ciutadania,

de fet és vera que durant aquests darrers quatre o cinc anys les

ganes, les intencions, les formes que han pres moltíssims de

grups i colAlectius són d’un major compromís, d’una major

participació, per tant ens trobam també en aquest sentit davant

un altre escenari polític i social. O sigui, la gent vol participar

més, hi ha més tecnologies de la comunicació i d’informació

que possibiliten una major participació, per tant crec que seria

molt interessant que tots aquests òrgans que no es varen posar

en marxa es puguin posar en marxa. I que potser sí que és ver,

i això ho hauríem d’estudiar amb una mica més de detall, que

una llei del tercer sector, que ja l’Estat ha començat a posar-ne

una en marxa, el País Basc en posa una en marxa, potser una

llei del tercer sector sí que donaria un marc de referència al que

podria ser un altre tipus de contracte, per entendre’ns, entre

l’administració pública i les entitats no governamentals.

I després un altre tema, insistint en la mateixa línia, és el

que avui ocupa els diaris i molta sensibilitat de la ciutadania

que és tot el tema del pla de refugiats. En aquest sentit sí que

pens, i per una reunió que hi va haver fa molt poc, amb devers

cinquanta entitats, que vàrem fer fa molt poc, es va posar molt

damunt la taula les ganes enormes que té la ciutadania, la

societat civil, de participar en aquest pla. Supòs que és una cosa

que vostè té molt en compte, però era simplement per remarcar

que crec que s’ha d’aprofitar avui, en aquests moments,

l’energia ciutadana que existeix en pro de la colAlaboració, en

el tema de l’atenció als refugiats i aprofitar perquè també

tothom colAlabori en tirar els serveis socials cap endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Em disculparà el Grup

Parlamentari Mixt perquè m’he botat l’ordre d’intervencions i

tancarà la Sra. Olga Ballester. Disculpi.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Nuestro grupo quisiera transmitir unas peticiones y es saber

si la conselleria tiene un plan de actuación o un plan de

inversión para el tercer sector que se dedica a los jóvenes entre

16 i 21 años en su formación, que son estos cursos de garantía

social. Y saber también si tienen previsto aumentar la

concesión de estos cursos al menos a dos años, para que las

inversiones que hacen en estas entidades pues les sea rentable.

Y después, también nos gustaría saber si es posible el

número de personas que hoy en día están recibiendo la renta

mínima de inserción y con qué presupuesto.

Y después, el número de personas que podrán recibir la

renta básica y, aproximadamente, el presupuesto que tiene

previsto.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara contestarà la Sra.

Consellera, de manera global, les diferents formulacions fetes.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, gràcies a tots i a totes per les seves intervencions i per

les seves paraules de benvinguda i també de reconeixement.

Sra. Fernández, és ver que es va fer aquest decret llei el

qual ja s’ha convertit en llei, el que interpreten els serveis

jurídics és que aquest decret ens serveix fins al 31 de desembre,

que a partir de l’1 de gener no ens serveix, això és el que ens

diuen els serveis jurídics. I jo, comprendrà que tornarem

demanar una altra relectura en relació amb el que vostè ens diu,

perquè si tenim solucionat aquest problema nosaltres encantats.

A nosaltres el que ens diuen és que això ens servia fins al 31 de

desembre, perquè d’aquesta manera els ajuntaments no podien

solAlicitar, o aturaven la demanda de solAlicituds que de vegades

tenien d’ajuntaments que ja es podien acollir a la llei Montoro,

i d’aquesta manera s’aturava fins al 31 de desembre, però que,

a partir de l’1 de gener, la llei Montoro és en vigor, perquè no

hi ha cap llei autonòmica que pugui anar contra una llei estatal,

i que, per tant, a partir de dia 1 de gener tenim aquest
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problema. Això és el que els juristes m’han dit, perquè,

efectivament, jo era en el debat, vaig escoltar el debat

parlamentari i quasi estava convençuda que el tema de la llei

Montoro el teníem arreglat ics anys i quan aterr i començam

a..., ens diuen que no, que això ens serveix fins al 31 de

desembre, però a partir de l’1 de gener no ens serveix, i que,

per tant hem de començar a treballar.

Ara m’explic perquè vostè no tenia una estructura per

començar a posar, perquè no tenim negociacions amb cap

ajuntament, a veure si a 1 de gener volen o no volen el conveni

de delegació de competències, perquè no vàrem trobar, en

aquest sentit, res preparat; sí que hem trobat un informe

elaborat pels tècnics, on es diu quines són tota la sèrie de

competències que en aquests moments desenvolupen els

ajuntaments; quina és la quantia que posa l’ajuntament; quina

és la quantia que posa el consell; quina és la quantia que posa

el Govern, però tenim aquest document. Clar, però, l’estructura

per començar a prendre decisions de si a 1 de gener

l’Ajuntament de Pollença vol o no les competències i per tant

fem un conveni de delegació o no el fem, i si no el fem el que

suposa per a la conselleria, això no ho hem trobat fet.

Entén vostè que igual va interpretar, però aquesta és la

interpretació que ens han fet. Replegarem o recollirem el que

ens diu, a veure si és possible.

Confiam, i de fet crec que és així, perquè el que també deia

la representant de MÉS per Menorca, hi ha molts interventors

que diuen que això no és competència, perquè la llei Montoro,

en principi, és en vigor, i per tant no es pot ampliar perquè les

competències ja no són dels municipis i que assumeixen el que

ja tenen per aquest decret llei. Això és..., i clar, tenim un

problema seriós en aquesta comunitat autònoma, perquè si és

així..., bé, si a la llei de pressuposts no es modifica a través

d’aquesta esmena la llei Montoro, ens hem de replantejar la

feina que ha de fer la conselleria, perquè hem de començar a

gestionar conjuntament amb l’ajuntament, a través de convenis,

o assumir la gestió d'ajuntaments amb la llei Montoro (...). Per

això, tenim aquest problema.

Vostè diu que en el pacte de governabilitat hi ha..., troba

vostè que són escarits; desenvolupar una llei de renda social, jo

crec que ja justifica una legislatura. Però a més li diem

desenvolupar la Llei de serveis social, desenvolupar la Llei de

serveis socials, és que no fa falta posar fil per randa cada un

dels punts, desenvolupar la Llei de serveis socials suposa fer un

canvi importantíssim, quantitatiu i qualitatiu, als serveis socials

de la nostra comunitat autònoma, des dels serveis comunitaris

als serveis especials i específics. Per tant, no feia falta un pacte

de governabilitat puntuar cada una de les coses que es farien,

sinó una lectura de la Llei de serveis socials crec que la

caracteritza.

Igual que el tema de desenvolupament de la Llei de

dependència, que crec que són les tres lleis fonamentals

d’aquesta legislatura.

La renda social, que tots m’ho han demanat, i com que

després tenen una altra tongada de preguntes, si no queda clar

després ja poden tornar solAlicitar qualque tipus d’aclariment,

les rendes socials, les previsions que nosaltres tenim és lliurar

al Parlament dins aquest any, dins l’any 2015 i, per tant,

dependrà del calendari parlamentari, que es pugui aprovar dins

el primer trimestre del 2016, o si hi ha sort dins el 2015, però

nosaltres sabem ja, per experiència parlamentària que els mesos

de novembre i desembre es bloquegen pels pressuposts, tot

l’espai de feina. Per tant, confiam que es pugui aprovar dins el

primer trimestre del 2016 i serà en vigor un mes després, per

tant dins el primer quadrimestre del 2016 és el nostre calendari

perquè aquesta renda social sigui en funcionament.

Aquesta renda social és una renda que, com diu el pacte de

governabilitat, és progressiva, i així contest una mica a tots en

temes de renda social, nosaltres de tota la informació que tenim

hem prioritzat, conjuntament amb les entitats socials, quins són

els diferents colAlectius necessitats i aquest primer any

d’aplicació de la renda social anirà dirigit a les famílies amb

presència de menors. Això poden ser entre 3.000 i 4.000

famílies, i si vostès ho multipliquen per 3 o per 4, que és el

nombre de membres que té una família, doncs són el nombre de

persones, entre 9.000 o 12.000 persones, els beneficiaris, vull

dir, serien entre 9.000 i 12.000 persones, els titulars poden ser

entre 3.000 i 3.500 persones.

Aquesta renda social tendrà una quantia mínima, encara que

la proposta es troba en 480 euros, crec, 428 o 480, i s’anirà

incrementant per presència de membres familiars, en un 30%,

en un 20%, en un 10%. En aquest moment jo no li puc donar

una quantia per a l’any 2016, perquè es negocien els

pressuposts de la comunitat autònoma i per tant ara jo no sé si

seran ics o seran una quantia determinada. Però sí que estableix

el document que tenim d’estudi que no està subjecte a un

pressupost tancat, per tant serà sempre una partida ampliable.

Aquesta llei de renda social es negocia punt per punt amb

les entitats de pobresa, amb la Federació d’entitats de pobresa,

i també, conjuntament, amb els consells insulars. La idea és que

es gestiona des dels governs, no es gestioni des dels consells

socials sinó que sigui des del Govern, perquè no està subjecte

a cap tipus de contraprestació social, com és el cas de la renda

mínima, ni està subjecte a temes d’inserció social, que són les

competències dels consells, sinó per una situació de manca

d’ingressos econòmics.

Temes de pobresa energètica no he comentat res perquè hi

haurà un altre conseller que ho especificarà, que serà el de

Territori i Energia, el director d’Energia es troba en aquesta

conselleria. Pensam que és fonamental la colAlaboració amb tot

el conjunt d’entitats o conjunt d’empreses que fan temes

d’energia i pensam que ell, des del Govern, és la persona que

ho pot relacionar millor.

Beques de menjador escolar. Educació, supòs que ja el

conseller d’Educació els explicarà les propostes que tenen en

temes d’educació; no suplanten aquestes ajudes d’emergència

social, no suposen una substitució de les beques d’educació.

Insistesc que són per a situacions de necessitat d’emergència

que es detectin des de la mateixa escola. I tampoc no

substitueixen les beques que en aquests moments donen els

diversos ajuntaments quan detecten una situació de pobresa

infantil o de pobresa familiar. Simplement és una ajuda

econòmica, uns doblers que seran en els centres escolars perquè

hi hagi una..., quan vegi un director o detecti un director que hi
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ha un nin o una nina que es troba en situació de necessitat,

doncs pugui actuar de forma ràpida, immediatament, el mateix

dia.

No he parlat específicament d’immigració, i és cert, perquè

pensam que nosaltres apostam seriosament per la transversalitat

en temes d’immigració, això significa que ja no tenim aquesta

allau d’immigrants que teníem a l’any 2000 o fins a l’any 2010,

que és vera que sempre hi havia persones acabades d’arribar,

ara parlam moltes vegades de ciutadans que duen molts anys

aquí; hem de començar a parlar de ciutadans, els immigrants

arriben més poc a poc, no tenim aquesta allau d’immigrants que

teníem aquests anys i per tant hem de començar a parlar de

ciutadans d’origen ics o d’origen determinat o d’un país

determinat, però no tant d’una persona immigrant. Tot i així,

mantendrem, si aquesta és la seva preocupació, la partida als

ajuntaments perquè puguin continuar fent política d’integració.

Fins i tot valoram incorporar-la, sense rebaixar un duro, al

PPB, en el sentit de donar aquesta imatge que tots els ciutadans

tenen necessitats i uns més que la resta per la seva situació de

vulnerabilitat, i ja no tant d’origen.

En temes de cooperació, efectivament, posarem dins aquest

any aquesta convocatòria de cooperació, amb uns 550.000

euros. No poden ser més, perquè hem trobat una modificació de

crèdit, feta per l’anterior Govern, on va destinar, de doblers de

cooperació, 120.000 euros a pagar els partits polítics per temes

de campanya electoral, de la passada campanya electoral, i

300.000 euros que han anat a la dessaladora de Formentera. I

per tant aquesta quantia que les entitats esperaven no es podrà

fer, perquè no hi ha els doblers, però sí que els doblers que hem

trobat aniran pràcticament dirigits en la seva totalitat a aquesta

subvenció per a les entitats.

El tema de voluntariat, acabam de treballar el que vàrem

trobar, el decret, etcètera, el que passa és que el tema de

voluntariat anirà a la Conselleria de Participació i

Transparència, perquè sempre hem insistit que també és un

tema molt transversal, el voluntariat no només és de serveis

socials, és cultural, és d’esports, és de molts altres àmbits i no

té perquè ser a Serveis Socials, tenint ara una Conselleria de

Participació pensam que el tema de voluntariat el més idoni és

que sigui a aquesta conselleria.

La llei del tercer sector, que tant l’han anomenada la Sra.

Fernández com el Sr. Garau, no tenim una proposta per dur-los,

no era dels projectes polítics que en aquest moment teníem, no

teníem el pacte de governabilitat, és un tema en què no estam

tancats, però, en tot cas, no és dins les nostres prioritats. Ens ha

arribat la proposta de crear aquesta ponència, nosaltres no

tenim cap problema, si d’aquí sorgeix que el Parlament (...)

aquesta necessitat, ens hi podem posar conjuntament, però sí

que és ver que dins la nostra estratègia inicial aquesta llei del

tercer sector no hi era com a prioritats. Això no lleva que

continuem treballant amb ells, que hi treballam cada mitjançant

la Mesa del tercer sector, a través de convocatòries

específiques i bilaterals per a temes concrets, amb els de

pobresa en el tema de pobresa, amb els d’emancipació els

temes d’emancipació, amb discapacitats el tema de

discapacitat.

El pla al qual vostè fa referència, d’infància i família,

efectivament, l’hem trobat, la idea és començar-lo a gestionar.

Efectivament, hi va haver molta participació de totes les

entitats; l’hem repassat, és un pla que es pot començar a

desenvolupar, ens hi trobam a gust, i segurament començarem

de forma immediata.

Dels decrets, doncs el que ja li he dit, de voluntariat sí que

es gestiona, nosaltres l’acabam des de la conselleria, però la

idea és que ho duguin des de Participació. El de tutela ja el

tenen, aquesta proposta de tutela, del decret de la renda de

tutela, supòs que es refereix d’emancipació... ah, la tutela

judicial.

No, la tutela judicial és un dels temes que tenim pendents,

jo quan deia de tutela em referia als menors tutelats que es

troben en procés d’emancipació, i la tutela judicial tenim

pendent una reunió amb el fiscal d’aquest tema per començar

a treballar aquest decret.

El decret de salut mental, tenim problemes, Sra. Fernández,

avui en parlàvem. Aquest decret de salut mental és un decret

que té tot un seguit de dificultats i paradoxalment és un decret

que ens obliga a fer un altre decret; és un decret que vostès

varen fer amb tota la bona voluntat, que fos un decret per poder

fer després una ordre per poder fer després el concert, però

tenim que és un decret que posa que qui farà, aplicarà o

decretarà o regularà les mesures ja concretes per poder fer la

concertació és el Govern, i això, si és el Govern, ha de ser el

Consell de Govern, no pot ser una resolució ni una ordre de

conselleria. I per tant ens obliga a remodificar el decret de salut

mental o tornar fer un altre decret per a cada un dels sectors

que volem concertar, per tant aquest decret de salut mental s’ha

de revisar. Ara mirarem que les entitats no siguin afectades, a

veure si tenim altres vies administratives per poder accelerar el

procés de concertació i mentrestant tenir ordenat aquest

sistema.

La línia de subvencions 2015 es farà, dins el 2016 també,

les previsions pressupostàries les tenim, però dins el 2015 es

farà.

Tenim un cert retard amb això, perquè el que volem és

deslligar-ho dels fons europeus. Els fons europeus són molts

complexes de gestionar, les entitats estan molt preocupades

perquè sigui a través dels fons europeus, hi ha entitats que

rebran 30.000 o 60.000 euros, gestionar això des dels fons

europeus és molt complex, intentam que no sigui necessari fer-

ho des dels fons europeus.

Les places de menors, hi estam totalment d’acord. No hem

descartat Son Tous, però cercam altres alternatives, si hi ha

altres alternatives, pensam nosaltres, més adients, poden

funcionar, doncs sí descartaríem Son Tous, però de moment és

una de les propostes que mantenim damunt la taula.

El pla d’acollida de refugiats, que són diversos els grups

parlamentaris que m’ho han solAlicitat, avui mateix hem tengut

una reunió amb els consells insulars on ja s’ha estructurat

l’atenció als refugiats en la nostra comunitat autònoma. Es

crearan dos espais de coordinació: un espai de coordinació

política, on seran presents diverses conselleries del Govern, la
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Conselleria de Serveis Socials, la d’Educació, la de Sanitat i la

de Treball, hi seran presents els consells insulars, l’Ajuntament

de Palma i un representant d’ajuntaments de cada una de les

nostres illes. Aquest espai polític tendrà les funcions de

coordinar el territori, de recerca de recursos i de relació amb

l’Estat.

Després es farà una mesa, la qual nosaltres hem

caracteritzat com a tècnica-humanitària, on hi haurà aquests

representants, ja de caràcter tècnic, representants tècnics

d’aquestes administracions. Aquí incorporarem les entitats,

entre les quals la Creu Roja i l’església, la qual ja, a través de

Cáritas, ha demanat la seva participació, i la societat civil, a

mesura que aquesta societat civil s’organitzi, però sí que hi

haurà un espai per a aquesta organització civil.

Ara, el que podem saber, perquè tenim molt poca

informació, que també el Sr. Picornell m’ho demanava, molt

poca informació de l’Estat, tot són propostes de moment, tot

són propostes d’Europa que encara no estan acceptades pels

estats membres, però el que sí tenim clar és que s’aplicarà el

protocol habitual de refugiats; això significa que hi ha dos

moments molt especials i molt diferenciats: un moment

d’acollida, en aquest moment d’acollida el que se’ns demana és

si podem oferir un únic espai d’acollida, perquè els refugiats

durant un temps estiguin plegats i es faci la valoració conjunta.

L’Estat ens demanava si és possible un espai i, si no és

possible, ens posava l’exemple que siguin dos blocs

d’habitatges molt a prop un de l’altre.

En aquest espai d’acollida es faria la valoració de les

persones o de les famílies i el temps estàndard per ser en aquest

espai d’acollida són sis mesos. I després, a partir d’aquí es

farà..., o durant aquests sis mesos, una proposta d’integració,

que és on intervendran ja els consells insulars, els ajuntaments

i la societat civil a través del voluntariat.

Una de les coses que ens han quedat clares és que el Govern

vol mantenir els convenis de colAlaboració amb les entitats que

habitualment acullen els refugiats, en aquest cas és Creu Roja,

en el cas de les Illes Balears és Creu Roja. Per tant, Creu Roja

tendrà la responsabilitat de l’acolliment en aquesta fase

d’acollida, i nosaltres ja hem tengut contactes telefònics amb

aquesta i ja tenim reunió, perquè tot i que aquesta sigui

responsable hi hagi una corresponsabilitat en tota la gestió

d’aquest acolliment, des de l’elaboració de la primera fase

d’acollida; des de la valoració de la situació; des del disseny

del programa d’integració, etcètera. Entre d’altres coses, perquè

la Creu Roja només té 6 places d’acollida, per tant el Govern

ha de posar més places d’acollida, amb les característiques que

vol l’Estat, per poder atendre aquests refugiats que

progressivament vendran a la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres hem pensat oferir l’alberg de Palma, que és un

alberg que es troba tancat, que hi ha entre 100 i 120 places; és

un alberg que es va tancar la legislatura passada, que es va

posar a la venda i que no s’ha venut i, per tant, tenim un espai

que pensam que és adequat per poder acollir aquestes persones

els primers quatre o sis mesos. I després, a partir d’aquí es farà

ja, diguem, la distribució, la derivació a les illes i als municipis.

Més o manco a la Sra. Fernández crec que li he contestat

tot, si no, si hi ha qualque cosa, doncs després.

El Sr. Damià Picornell m’ha demanat pels refugiats; el

nombre de persones encara no ho sabem, treballam amb un

potencial d’unes 300 persones a la nostra comunitat autònoma,

pels números que treballa la Comunitat Europea o pel que

proposa la Comunitat Europea. Nosaltres el que hem defensat

a l’única reunió que hem tengut a Madrid és que la distribució

a les comunitats autònomes sigui percentual amb la població.

A nosaltres ens tocaria un 2,5 de la població que vengui

refugiada. Això, pels nombres que es manegen, entre 13 i

15.000, poden ser 300, 280, 320 persones. Les places serien

aquestes 120, entre aquestes 100 o 120. També una de les coses

que cada vegada queden més clares és que no vendran tots de

cop, seran tres o quatre tongades, i les accions són les que li he

relatat. Els consells i els ajuntaments ja estan incorporats, avui

mateix també el batle de Palma ja ha nomenat una persona que

podria incorporar-se a la propera reunió política.

I una altra cosa que vostè m’ha demanat, Sr. Picornell, el

tema d’ajudes econòmiques per als refugiats, encara no en

sabem res. Sí que ens ha dit la ministra que hi haurà una partida

econòmica però no sabem la quantia ni com es distribuirà.

Sabem que la gestionarà Creu Roja, perquè ells serà

l’encarregada; no sabem aquesta quantia quina és ni com es

distribuirà per a la primera fase i quina per a la segona fase,

però tenguin en compte que tenir l’estatut de refugiat significa

ser ciutadà amb la mateixa categoria, manco el dret al vot

perquè no té la nacionalitat, però accés a la sanitat, accés a

serveis socials, accés a educació, accés cultural..., té els

mateixos drets.

Vostè em comentava de la privatització de Son Tugores.

Nosaltres ja hem tengut una reunió amb representants del

consorci de Son Tugores. Son Tugores és un consorci de

caràcter públic privat; la part pública la du una entitat del tercer

sector, per tant tot i que sigui privat és sense ànim de lucre. És

vera que ens vàrem trobar una proposta perquè es gestionàs

aquest consorci per part d’aquesta ONG; nosaltres ja hem

parlat amb representants d’aquesta entitat, i hem dit que no

estam d’acord, que no ens pareix bé aquesta proposta. De fet

aquest consorci, aquest model de consorci entre l’administració

pública i el tercer sector podria ser un model de futur. Ara no

és possible perquè amb l’actual legislació no es poden crear

consorcis de caràcter administratiu però sí que es poden

mantenir els que hi ha, i per tant tenim reunions -aquesta la

vàrem tenir el mes de juliol, ara el setembre les replantejarem-

per poder començar a cercar alternatives a aquesta possibilitat.

Cooperació internacional, que vostè em parlava de temes

d’emergència. Sí que n’hi haurà; cada any n’hi ha hagut, i

aquesta legislatura hi haurà uns doblers específics per tema

d’emergència. De fet ara, amb tota aquesta situació tan

conflictiva que es produeix a la Mediterrània, amb els doblers

actuals estam mirant de poder incrementar el pressupost

d’emergència que fins ara hi ha hagut a la nostra comunitat

autònoma.

Tema de dona maltractada i tema de menors en reforma i

tutela, quasi quasi és una compareixença específica. Li puc dir

que com a consellera li puc donar dades; el perquè succeeix és
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un debat molt interessant, però ja m’agradaria saber la solució

perquè aniria directament a posar-hi una solució clara, no?, si

sapigués per què a una dona maltractada li costa tant

desenganxar-se emocionalment d’un maltractador, i per què a

vegades una dona maltractada que ha fet un procés positiu

torna a enganxar-se amb un altre home que la maltracta; i per

què un menor que ha tengut determinades situacions i ha tengut

la possibilitat de sortir-ne torna a recaure. Vull dir que són

preguntes que ens podem fer, com podem valorar..., una de les

nostres feines és valorar si els actuals recursos són els bons o

hem de canviar d’estratègia de recursos, però aquí sempre hi ha

un component personal que fa que a vegades els recursos,

encara que siguin bons i siguin de qualitat i puguis treballar, és

difícil a vegades aquest desenganxament emocional.

Jo crec, de totes formes, que per exemple en temes de tutela

cada vegada s’avança més, cada vegada els èxits són majors. Ja

començam, després de molts d’anys, a tenir nins que han estat

tutelats i que accedeixen, per exemple, a una carrera; això fa ics

anys enrere era molt difícil o era excepcional; ara no comença

a ser tan excepcional, per exemple. El tema de reforma és molt

més complex, perquè un nin protegit pel sistema administratiu

al cap i a la fi és un nin que ha estat protegit molts d’anys, que

tens molta capacitat d’influència sobre ell educativament; un

nin de reforma són altres variables familiars en què

l’administració no intervé des de reforma, i que és un problema

més de caràcter social i d’estructura econòmica, que no és

només competència de serveis socials.

Crec que també he contestat una mica a tot.

A la Sra. Capellà crec que li he contestat allò del calendari

de la renda social. La Llei d’igualtat també és el mateix

calendari, l’estam treballant; de fet ara la setmana que ve ja

presentam al consell rector el document perquè ja es pugui

valorar, hi hagi les aportacions i també la nostra previsió és

lliurar-la dins l’any 2015 i que es pugui també..., sigui una de

les primeres lleis que es debatin en el plenari el primer

trimestre de 2016. 

Estam d’acord amb vostè que en aquest moment els pocs

recursos econòmics que tenim es dediquen a la sensibilització

de l’atenció de la dona maltractada; pens que és una qüestió de

prioritats, primer hem de sensibilitzar, perquè el tema de

maltractaments i violència és dels temes possiblement que

generen més desigualtat, és la manifestació més clara de la

desigualtat, per tant hem de treballar la sensibilització i hem de

ser capaços de protegir les dones que han estat capaces de

denunciar, de donar els recursos perquè aquest pas que han fet

tan important, a vegades amb una càrrega emocional molt forta,

estiguin acollides. La Llei d’igualtat crec que pot ser, si es

desenvolupa progressivament, una eina fonamental per al que

vostè demana, que són polítiques d’igualtat, no només

polítiques de treball en dones per a sensibilització del

maltractament o atenció a la dona maltractada, sinó aquestes

polítiques d’igualtat que han d’anar progressivament

desenvolupant-se. La Llei d’igualtat és pràcticament això. De

fet vostè veurà, quan la tengui a les seves mans, que el tema de

maltractaments és una part d’aquesta llei i tota la resta són

mesures des de l’empresa privada, l’empresa pública, des de la

universitat, des de molts d’àmbits per treballar en igualtat.

En cooperació els he de dir que, efectivament, ara farem el

pla director i per tant és un bon moment per replantejar-se tot

de temes prioritaris, d’introduir altres elements que potser no

s’han tengut en compte en altres plans directors, com és el tema

de l’homosexualitat, la transsexualitat o la bisexualitat, tots

aquests temes, que cada vegada més hi ha peticions per

exemple de persones que solAliciten refugi, o la persecució a

determinats països que s’ha tornat, malauradament, a

desenvolupar aquest tipus de persecució. A l’espai de

cooperació hi són presents tots vostès i per tant és el moment

que si nosaltres no tenim aquesta sensibilitat o no recollim tota

la sensibilitat vostès poden esmenar i fer aquests tipus de

propostes.

Sra. Sureda, estam d’acord amb vostè que és un dels pilars

bàsics, els serveis socials, sens dubte... El tema de la duplicitat

dels consells i dels ajuntaments idò dependrà de la llei

Montoro; pot ser que no hi hagi duplicitats. Jo crec que -li dic,

és una valoració política- crec que hem de valorar el tema de

l’Estatut d’Autonomia. Crec que tenim un Estatut d’Autonomia,

i això és una opinió personal, que s’ha de revisar en

determinades competències; consider que per exemple té poc

sentit que un consell hagi de tenir, per exemple, a competència

en dependència, i en canvi la competència en centres de tercera

edat la tengui el Govern; crec que són coses que hauríem de

reflexionar i hauríem de pensar. En qualsevol cas crec que cada

vegada menys hi ha aquesta duplicitat de competències, crec

que a vegades també falta informació als usuaris de cap on han

d’anar.

S’ha demanat la llista d’espera. Crec que en aquest moment

hi ha... total de casos pendents hi ha 9.703 casos pendents;

solAlicituds, en aquest moment hi ha 2.293 solAlicituds pendents

de validar, hi ha 2.200 valoracions pendents de fer, i hi ha uns

6.600 PIA pendents de fer. D’aquests 6.000 PIA pendents de

fer n’hi ha 5.461..., perdonin, 5.461 PIA pendents de fer, i

d’aquests 5.461 n’hi ha 4.000 que entraren en vigor l’1 de

juliol, és a dir, en total hi ha unes 9.700 persones que, bé per la

solAlicitud, bé per la valoració, bé per PIA, estan pendents de

fer aquesta dependència.

El deute que en aquest moment tenim a la comunitat

autònoma és pràcticament zero, o és molt reduït, ja no hi ha

deutes amb les persones. La passada legislatura es va fer una

feina important en aquest sentit.

Menjador social, la quantia, encara l’estam tancant. Em

permetran que en tema de pressupostos puguem treballar..., els

pugui dir més avançat quan hi hagi els pressupostos.

Al Sr. Castells vull agrair-li les seves paraules. Esperem

complir amb aquestes expectatives, que puguem complir

aquestes expectatives. Estic d’acord, en part, amb la seva

reflexió de la llei Montoro; en altres no estic d’acord. Nosaltres

pensam que la llei Montoro ataca directament les competències

municipals; els serveis socials municipals, amb tot el que és la

informació, la derivació, la prevenció, han estat de tota la vida

a la nostra comunitat autònoma dels ajuntaments; les

competències a la Llei de serveis socials les tenen ells, i és vera

que podem parlar del finançament dels ajuntaments, però que

aquestes competències no siguin dels ajuntaments -no sé si l’he

entès- nosaltres no hi estam d’acord; de fet nosaltres la Llei de
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serveis socials pensam que és una distribució molt ordenada, i

que si desenvolupam la Llei de serveis socials amb el

finançament adequat podem tenir una estructura molt

determinada i molt clara i molt nítida de les competències de

cada una de les administracions o del nivell de l’administració

de la nostra comunitat autònoma.

És cert que per iniciativa pròpia molts d’ajuntaments fa

anys, sobretot els anys vuitanta, els anys noranta, a crear

estructures que no els corresponien, com eren les residències,

que després el manteniment d’aquestes residències és molt

costós i quasi inviable, però també és cert que des de la

legislatura 2007 cap aquí s’han concertat les places amb els

ajuntaments per a aquestes residències, i per tant el cost per als

ajuntament o el pressupost dels ajuntaments per a aquestes

residències o centres de dia cada vegada han estat manco.

La pobresa infantil estic totalment d’acord; per això de la

renda social la prioritat són les famílies amb menors, que entre

les beques de menjador escolar, entre les beques d’educació,

entre la renda social, entre les polítiques actives d’ocupació,

efectivament no només cobrim les necessitats dels pares sinó

cobrim altres tipus de necessitats.

El tema de les cases d’acollida és un tema que nosaltres no

hem plantejat perquè això sí és competència dels consells

insulars, i els consells insulars tenen capacitat d’elaborar

decrets. Tot el tema de la prevenció i del tractament d’aquest

tipus de situacions és competència dels serveis socials, ja la

tenen, i ells tenen capacitat legislativa per poder fer el decret.

El treball comunitari estam totalment d’acord, compartim

amb vostè les mateixes paraules. Així com nosaltres tenim el

calendari de feina ens hi posarem, no serà dins el 2016, ja serà

més dins els pressupostos de 2017; el 2016 pensam que amb el

desenvolupament de bona part de la Llei de dependència,

sobretot en temes de renda social, tenim molta feina a fer, pocs

recursos, perquè tot això suposarà no incrementar en un

funcionari més, vostès saben les dificultats que tenim per poder

contractar, i per tant anam progressivament.

El Sr. Jaume Garau crec que..., també vull agrair-li el seu

reconeixement. Crec que tenim un retard històric, i

malauradament no només en serveis socials -en sanitat, en

educació-, perquè si només el tenguéssim en serveis socials

seria fàcil, potser, però a vegades els pressupostos s’han de...;

li diria també en transport públic, en temes culturals, vull dir

que som una societat en aquest sentit, tot el que és la cohesió,

bastant retardada.

Amb dificultats de creixement, tenim -vostès ho saben- un

sostre de dèficit d’un 0,3; la presidenta ja ha dit que no el

podem complir, amb un mal finançament històric per part de

l’Estat d’aquesta comunitat autònoma, i això fa que donem uns

dels serveis públics de més baixa qualitat en el conjunt de

l’Estat, no només de serveis socials sinó en general, i crec que

això només es pot arreglar o pensam que només es pot arreglar

amb un millor finançament. És vera que el 2016 no és un bon

any, però sí el 2017 ha de ser un bon any, i si no hi ha d’haver

un replantejament, pensam, com a govern de quina relació

podem mantenir.

La participació de la ciutadania, sense cap dubte. Nosaltres

no només serà en els espais de participació on es duguin les

coses fetes i es puguin aprovar, ja estan participant des de les

diferents federacions, des de l’elaboració de programes, des de

l’elaboració de la normativa, sense cap dubte. I del Pla de

refugiats crec que més o manco els ho he comentat, en tot cas

si queda qualque dubte, a la segona fase...

A la Sra. Olga Ballester, els temes de garantia social no és

competència directament nostra, vull dir que sobretot tot aquest

tema el treballa Treball, vull dir que jo no li puc donar aquesta

informació. Sí que ens preocupen en aquest sentit tots aquests

menors tutelats per l’administració pública, que després no

tenen cap suport administratiu i per tant la importància que té

aquesta mesura que posarem ja dins l’any 2016 de la renda

social, perdoni, de la renda d’emancipació, i tota la concertació

de places d’emancipació amb les quals fan feina ONG. La

renda mínima, la informació que tenc en aquest moment són

5.700.000 de pressupost inicial, i la darrera informació tenim

uns 2.100 beneficiaris. I la renda social, que vostè em demana

el pressupost, em permetrà el mateix que ja he contestat a altres

parlamentaris, que ara estam negociant el tancament dels

pressupostos i sens dubte tal vegada ho puguem anunciar

ràpidament o quan entrin els pressupostos, i vostès veuran

específicament on està aquesta renda social.

No ho sé, crec que he contestat més o manco a tots. Ja en un

segon torn...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara hi ha un torn de rèplica per a aquells grups

parlamentaris que vulguin fer-ne ús, de cinc minuts.

Començaríem pel Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Gracias, consellera, y no se preocupe si no

contesta a todo. Hay otras vías para que pueda contestar. 

Respecto a la ley que..., bueno, el decreto ley que se ha

convertido en ley sobre la aplicación de la ley Montoro, como

bien sabe establecía ese plazo digamos de revisión hasta dos

años, o hasta que se cambiase el sistema de financiación.

Evidentemente no se entendía que el plazo acabase a finales de

este año porque si no, no hubiese puesto este plazo de dos años,

y teniendo en cuenta que el Estado, a través de esta comisión de

discrepancias, al final ha dado el visto bueno a esta ley

entendemos que debería servir. En cualquier caso le

solicitaremos más información y nos tendrán a su lado en el

caso de que tengamos, evidentemente, que instar al Estado para

que pueda hacer una posible prórroga, porque somos muy

conscientes de que la aplicación tal y como está prevista, que,

vuelvo a repetir, también genera muchísimas dudas de

interpretación, en Baleares desde luego, ni creo que en casi

ninguna comunidad autónoma, están en disposición de

asumirlo, porque de hecho casi todas las comunidades

autónomas han optado por la vía del decreto ley, el decreto o la

ley en este sentido. 

Respecto a salud mental, bueno, también le solicitaremos

más información. Es cierto que en un primer momento el
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decreto de concierto social hablaba de que los diferentes

servicios se regularían mediante resolución, que una vez pasada

al Consell Consultiu fue el Consell Consultiu quien nos dijo

que en lugar de resolución debía ser orden, en ningún caso

decreto. Al devolvérnoslo el Consell Consultiu sí que se

empezó a trabajar en la orden, y de hecho la orden se publicó

y se remitió al Consell Consultiu. Entonces la parte esta de que

ahora tenga que se un decreto, pues bueno, no sé si es que han

ocurrido más cosas; sabíamos que de resolución pasó a orden;

en cualquier caso también solicitaremos más información y si

hay que modificar el decreto principal por vía de urgencia yo

creo que desde luego merecería la pena.

Respecto a la renta básica ha mencionado usted algo que

nos preocupa, y es que es sin ningún tipo de contraprestación,

no porque no tenga ningún tipo de contraprestación;

entendemos que tampoco hay un proceso de acompañamiento

social a la hora de dar esta renta, porque incluso en el pacto por

la inclusión social sí que se hablaba de una renta social que

simplemente vendría acompañada de un proceso de

acompañamiento, porque evidentemente si estas personas o

estas familias no tienen recursos para hacer frente a su día a día

debemos ir también, evidentemente, a parte de poder darles una

solución momentánea, tenemos que ir al origen del problema,

y sin un proceso de acompañamiento resulta difícil. 

Una cosa que antes no le he comentado, pero que también

aparece en el acuerdo de gobernabilidad, son las cláusulas

sociales. ¿Tienen alguna idea de cómo las van a desarrollar? La

Sra. Armengol en campaña electoral recuerdo que hablaba de

la reserva de mercado, como la había para las cláusulas

sociales. Quiero preguntar si se mantiene.

He de decirle que estamos totalmente de acuerdo que los

convenios que se firman con los ayuntamientos en materia de

servicios y programas de inmigración puedan pasar al plan de

prestaciones básicas, cuanto más reduzcamos, evidentemente,

toda la tramitación y además se le puede dar normalidad.

Nos ha llamado la atención que diga que no es prioritaria la

ley del tercer sector, teniendo en cuenta que creo que fue uno

de los compromisos de la presidenta de este govern en campaña

electoral y el Partido Socialista en este caso sí que llevaba en

su programa y... creemos nosotros desde el Grupo Popular, que

también lo llevamos en el programa electoral, que sí que es

prioritario, por eso hemos presentado esta propuesta para poder

hacer una ponencia y entre todos los grupos parlamentarios

poder elaborar la ley porque creemos que debe ser algo que

debe contar con el consenso político.

Respecto al decreto de tutela judicial, bueno,

evidentemente, ustedes podrán, como no puede ser de otra

forma, tener todas las reuniones oportunas, pero decirles que

este decreto estaba consensuado con jueces, fiscales, con las

entidades que trabajaban con casos de tutelas y que creemos

que evidentemente también era un decreto que daba solución al

problema tan importante que tiene la tutela judicial en nuestra

comunidad autónoma.

Respecto a los fondos europeos, somos muy conscientes de

la dificultad que estuvimos teniendo para poder sacar esta

convocatoria. Sí que es cierto que presentamos esta

convocatoria también con el acuerdo de EAPN en este caso

porque era para el Fondo social pero es cierto que hay cierta

complejidad, si lo pueden -digamos- desligar de los fondos

europeos, pues es una opción, pero también creemos que sí que

es posible poder sacar esta convocatoria, de hecho sí que había

algún texto, en cualquier caso pues agradecemos y confiamos

que sí, que se pueda sacar porque al fin y al cabo son 2

millones de euros que sí están presupuestados en la comunidad

autónoma.

Decirle también respecto al tema de prevención

comunitaria, totalmente de acuerdo con usted que es básico,

pero creemos que no solamente es necesario más personal,

creemos que también una coordinación entre administraciones,

entre agentes sociales y sobre todo delimitar zonas del territorio

que la propia ley de servicios sociales lo prevé, estas zonas de

atención social prioritarias, experiencias hay muchas, en el

Ayuntamiento de Palma algunas de ellas, y la coordinación

entre agentes, entidades y diferentes organismos en un mismo

territorio muchas veces es casi más productivo que más

personal o más presupuesto y creemos que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, vaya acabando, por favor.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, después por último decirle que para nosotros sí que

sigue siendo escueto este acuerdo de gobernabilidad en materia

de servicios sociales, el programa electoral que presentó su

propio partido desde luego es mucho más amplio, nos hubiese

gustado que apareciese por ejemplo aquí, porque aunque

parezca raro es bastante parecido al que presentó el Grupo

Popular, usted ha estado en un pacto, sabe las dificultades que

hay para cumplir compromisos y nos hubiese gustado que

hubiese quedado mucho más reflejados en este acuerdo de

gobernabilidad.

En cualquier caso, este grupo estará a su disposición para

poderles ayudar en todo lo que podamos porque,

evidentemente, para nosotros las políticas sociales tienen que

quedar un poco exentas de ese partidismo y cuente con

nosotros para cualquier cosa. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. El turno del Grupo Parlamentario

Podemos, el Sr. Baltasar Picornell, renuncia a su turno.

Per part de MÉS per Mallorca, la Sra. Margalida Capellà,

vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, només volia recordar una cosa al Grup Popular i és que

l’acord de governabilitat, com s’explica a les primeres pàgines,

és un pacte de mínims, és a dir, el que es fa és un pacte per

aplicar unes mesures i unes accions concretes que estan

previstes als programes electorals de tots els partits que

configuren aquest pacte. Aleshores, no és un programa de

govern complet, sinó que senzillament ho posam en comú
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perquè totes les conselleries assumeixin aquells punts i, a més,

evidentment, és que això és un mínim, no?, després cada

conselleria -entenc- que farà molt més i així s’ha explicat, però

jo entenc que li sembli poc, però bé, hi ha molt més que s’ha de

desenvolupar, almanco això és la perspectiva que se li va voler

donar en aquell moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Intervenció inintelAligible per mor d'un tall de so)

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Només vull dir una cosa, quan parlam

del tema d’eficiència per tenir o per la possibilitat de tenir més

recursos econòmics, ja no només si és una pregunta, un

suggeriment o que es revisi, als convenis dels ajuntaments, els

convenis en dependència, normalment es tenia en compte el

cost màxim de l’usuari fora tenir en compte el 75% que ell

aportava. D’aquesta manera hi havia una gran part dels doblers

que quedaven a la caixa del Govern, que no es destinaven a

dependència. Això suposava per ventura més d’1 milió d’euros,

a veure si això es tendrà en compte perquè aquestes quantitats

puguin anar dirigides a dependència. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Renuncio al torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. El Grup Parlamentari Mixt, Sra. Olga Ballester...

i per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Garau, té la

paraula.

EL SR. GARAU I SALAS:

Només dues cosetes. En el tema dels refugiats, hi ha una

iniciativa que ja està prenent força a Aragó, a Barcelona a

nivell de l’Estat espanyol, però també en altres ciutats europees

que és la creació d’un registre de famílies d’acolliment

potencials que potser seria interessant veure si en aquesta

comunitat es podria llançar la mateixa idea.

És clar que les entitats que tenen molta experiència en

atenció a refugiats com la Creu Roja i com moltes altres han de

ser segurament les que liderin l’aplicació pràctica, sobretot als

primers mesos, però sí que és veritat que també aquestes ganes

de la ciutadania a peu de carrer, no?, que puguin... que s’estan

oferint, a Aragó ja hi ha un registre de 300 persones i a

Barcelona hi ha centenars de persones i en altres ciutats, tal

vegada sí que seria interessant veure si llançam això, ara que

està calenta la qüestió. Evidentment, una altra cosa després serà

com es farà això, com s’aplicarà, sobretot en aquesta segona

fase d’inserció, etc.

Després, respecte del tema de tercer sector, també vull dir

que estic d’acord amb la consellera que ara, en aquest moment

és prioritari..., evidentment, totes aquestes coses que són molt

més clares i que van dirigides molt directament als ciutadans

que ho passen malament i que els pactes aquests que es varen

fer respecte d'infància, pobresa i salut mental també es puguin

aplicar, però sí que també estaria bé, com que aquestes coses

són molt llargues, començar a fer feina en un esborrany, un

projecte de llei que tal vegada d’aquí a un any i mig o dos es

pugui...

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. La Sra. Consellera té torn de

contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, una altra vegada a tots. Sra. Fernández, demanarem

una altra lectura i tan de bo que sigui com vostè diu, el cas és

que a nosaltres, que estam en contacte amb totes les comunitats

autònomes que s’han trobat amb aquesta situació que han vist

que hi ha hagut un canvi de govern, ens diuen el mateix i totes

han fet coses semblants al decret llei que vàrem aprovar al... De

fet, per exemple, ara la Comunitat Valenciana ha fet un altre

decret per evitar la llei Montoro que nosaltres... la informació

que tenim no sabem si és molt oportú, però... li vull dir que

totes les comunitats autònomes tenen la mateixa preocupació,

tant de bo sigui la interpretació que vostè diu.

El tema de... l’ordre de salut mental, efectivament, l’ordre

és al Consell Consultiu i és a través d’aquesta ordre que ens

diuen que ha de ser a través d’un decret l’ordenació de

cadascun dels concerts, la qual cosa...,  efectivament jo he

posat la mateixa cara que ha posat vostè i ho hem d’aclarir

perquè és una complexitat administrativa que no té cap sentit

quan això és una voluntat expressada per tots, per tots els grups

parlamentaris, per tots els grups polítics i per les entitats.

La renda social, he volgut explicar i tal vegada no he tengut

temps o no ho he explicat bé, estam davant una altra situació de

pobresa, vull dir, estam trobant famílies absolutament

normalitzades que no tenen doblers suficients i això comença

a ser una majoria en la nostra...

Vull dir, la renda mínima era una renda en què deies: bé,

miri, es detecta una persona que té problemes d’abús de

consum d’alcohol, aquesta persona té problemes d’inserció

social i laboral, bé, idò vostè podrà cobrar una renda mínima

d’inserció mentre vostè està en tractament i a canvi li donam

aquesta renda mínima i a part li donarem tota una sèrie de

prestacions tècniques i prestacions professionals perquè vostè

es pugui desenganxar d’aquest abús d’alcohol, però és que no

ens estam trobant amb aquests casos, així... per això va néixer

la renda mínima, una situació... quant es podia pagar als

immigrants, uns recent vinguts, se li pagava una renda mínima

i mentrestant es feien cursos de formació, cursos d’aprenentatge

de castellà, de català, etc., hi havia una contraprestació, però en

aquests moments nosaltres tenim famílies absolutament
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normalitzades, a les quals no hem d’ensenyar res..., no tenir

feina -no tenir feina- i aquest és el seu origen, com que només

té feina tres o quatre mesos l’any no té feina i a més tenim els

sous baixos, que no tenen capacitat d’estalvi i a més... 

No es preocupi, nosaltres... quan posem en marxa la renda

social estarem lligadíssims a Treball, de totes les persones que

cobrin renda social, hi haurà una derivació claríssima a Treball

perquè..., però el dret a accedir a aquesta renda social serà la

seva situació econòmica, efectivament. Vull pensar que les

persones no volen només 500 euros, sinó que volen tenir una

feina digna i que volen tenir uns ingressos fixos cada mes i

volen tenir un treball pel qual siguin autònoms.

Per tant, efectivament, estarem lligats a Treball,

conjuntament amb Treball, però no estam amb famílies a les

quals els hagin d’ensenyar res o a les quals haguem de fer

passar per processos de reinserció laboral o reinserció social

perquè no tenen cap tipus de problema d’aquestes

característiques. Per tant, la renda social anirà a aquestes

mesures.

Les clàusules socials, són clàusules socials de dos tipus,

unes relacionades amb tota l’aplicació dels convenis laborals i

unes altres de caràcter absolutament social com és per exemple

la reserva de mercat. Estam mirant la possibilitat de reservar

contractes per al colAlectiu del tercer sector. Això vol dir que si

per exemple tenim cinc contractes o deu contractes per a neteja

de jardins n’hi hagi dos que només es puguin, d’aquests dos

contractes només es pugui presentar el colAlectiu del tercer

sector i aquestes són coses en les quals treballam, després altres

tipus de clàusules socials que són.... que vostès coneixen més.

Quan jo deia que no és prioritari, li dic no és que sigui

prioritari per a la comunitat autònoma, vull dir per a la

conselleria en aquest moment, el pacte de governabilitat no és

dels temes que nosaltres prioritzem, si des de la ponència que

es faci al Parlament s’insta al Govern i s’aprova com a

Parlament que es comenci a treballar per a una llei, idò sens

dubte ens hi posarem perquè vostès són els que ens han de

donar les directrius en aquest sentit, però en la compareixença

que avui he plantejat i amb el calendari que tenim, els

objectius, aquesta no ho era.

El decret de tutela judicial simplement és que tenim pendent

aquesta reunió per aclarir aquest tema i altres temes d’aplicació

de la tutela judicial.

Si no deslligam el... si no podem destriar la convocatòria de

les subvencions dels fons europeus, ho farem amb els fons

europeus, es farà, però ens estimam més esperar deu dies més

o quinze dies més per poder facilitar si es pot fer aquest

deslligament perquè les administracions seran molt més

ràpides.

El tema de personal, no estic d’acord amb vostè, no tot

passa, el treball comunitari, per increment de personal, passa

per millorar el treball de coordinació, l’eficàcia i l’eficiència,

passa per millorar tots els processos socials, però també li he de

dir que tenim una de les ràtios de treballadors socials i

d’educadors més baixes de l’estat, vull dir, ho coneix i per tant,

hem de ser també... no podem demanar més del que es té.

Consider que el programa no és escarit, vostè sí, això és una

valoració, esperam que a final de la legislatura la valoració

sigui que el nostre treball realitzat no sigui escarit. En tot cas,

vull agrair la seva disponibilitat.

Bé, els altres parlamentaris... la Sra. Sureda es referia als

convenis de dependència, no sé si es refereix al copagament,

efectivament hi ha una part de copagament que posen els

usuaris i, per tant, el Govern ho torna a recuperar. El que li puc

dir, el que fèiem nosaltres quan gestionàvem a la legislatura

2007-2011, quan nosaltres gestionàvem la legislatura 2007-

2011, tot el que podíem recuperar del copagament es tornava

a invertir a dependència, com?, a vegades pagant els retards i

a vegades incorporant de forma massiva a més persones a

dependència. Vull dir, sempre..., jo, la gestió que s’ha fet ara no

ho sé, però la gestió que vàrem fer quan ho vàrem fer fins al

2011va ser aquesta. Efectivament, el darrer trimestre ho

recuperàvem tot i ho tornàvem reinvertir, a vegades anava

destinat a pagar retards.

Al Sr. Garau que parla del tema dels refugiats, li he de dir

que..., diguem, que aquesta reunió política que hem tengut avui

ja hem encarregat a aquest equip tècnic humanitari que li deim

l’elaboració d’aquesta fixa de veure..., una fixa que sigui

comuna a totes les comunitats autònomes, que la comencin a

gestionar els ajuntaments, on puguem veure la disponibilitat

que hi ha de cadascun dels voluntaris, un pot ser de donar roba,

l’altre pot ser voluntari lingüístic, l’altre pot dir, escolti, vull

anar... em puc comprometre dos horabaixes perquè conegui el

poble, la ciutat o el que vulgui fer.

El tema d’acolliment a les famílies, la primera fase és

inviable, vull dir, això el protocol ho estableix. La segona

fase... i en això hi estan d’acord els quatre consells i el Govern,

pensam que no ha de ser la norma, pensam que ha de ser

l’excepció. Poden venir famílies i persones que estiguin dos,

tres anys en situació de refugiat, un acolliment d'un mes, dos

mesos, tres mesos por funcionar, un acolliment d'un any, dos

anys, tres anys sense garanties econòmiques d’ingressos és

molta voluntarietat i no podem anar canviant al refugiat cada

tres mesos o cada quatre mesos. Per tant, pensam que aquest

pla d’integració que es faci individualitzat o familiar de (...) ha

d’anar garantit que quan enviam un senyor a una família a

Manacor, per dir un nom d’un poble, sapiguem a quina casa

viu, si té nins a quina escola van, quin recurs de centre de salut

li correspon, etc., el més difícil de la fase d’integració

efectivament serà trobar l’habitatge, però això ha de ser un

repte, hi pot haver casos excepcionals, en què fins i tot

convengui, fins i tot estigui bé.

Crec que més o manco he contestat totes les preguntes.

Gràcies, bones tardes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de l’ordre del dia d’avui, volem

agrair la presència a la Sra. Consellera i als seus acompanyants.

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

Moltes gràcies.
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