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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió d’avui i, en primer lloc, demanaria
si es produeixen substitucions.

Compareixença RGE núm. 6953/17, de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, sol·licitada pel Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar dels canvis en els serveis
del SEPAP.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears
mitjançant escrit RGE núm. 6953/17, per tal d’informar dels
canvis en els serveis del SEPAP. 

Assisteixen la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera de
Serveis Socials i Cooperació, acompanyada de la Sra. Isabel
Eugenia Nora del Castillo, secretària general; Sr. Juan Manuel
Rosa i González, director general de Dependència i Sra.
Catalina Sagrera Lleonart, cap de premsa.

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):

Bones tardes a tots i a totes. I aquesta compareixença, com
ja ha comentat la Presidenta de la mesa, és a petició pròpia,
arran d’una decisió que es va prendre des de la conselleria, que
era modificar la situació del Servei de promoció d’autonomia
personal, que està ubicat a l’edifici Joan Crespí. Dic modificar
perquè en cap moment no es va plantejar un tancament del
servei, en cap moment no es va plantejar una reducció dels
serveis, sinó simplement traslladar aquest servei a una nova
situació que es produïa a l’illa de Mallorca.

Em permetran que faci un poc la història d’aquest servei i
d’aquest edifici, perquè és un servei que ha passat per diverses
legislatures i que ha tengut sempre diversos compromisos amb
la ciutadania i amb el conjunt de les entitats. Durant la
legislatura 95-99 aquest edifici es va prometre en aquells
moments... i encara estava en mans del Govern de les Illes
Balears, tots els serveis de centres per a persones majors,
concretament es va prometre a totes les persones que
utilitzaven el centre de l’Avinguda Argentina, que era un centre
de caràcter social, que es traslladaria el que vostès coneixen ara
com a centre Joan Crespí. En aquell moment l’edifici que ara
està funcionant com a tal de les Avingudes, que és un centre de
caràcter social-cultural per a persones majors, tenia molts de
problemes amb els veïns, problemes de renous i se’ls va
prometre que es traslladaria a aquest edifici, a aquest edifici de
Joan Crespí es traslladaria aquest servei, perquè la proximitat
era clara, no? Va passar la legislatura i aquest servei no es va
traslladar, o aquest servei sociocultural no es va traslladar. 

Durant la legislatura 99-2003 es va considerar que no era
una prioritat aquest trasllat, perquè a la nostra comunitat
autònoma es necessitaven molts altres serveis. Hi havia poc
patrimoni públic, aquest era un patrimoni públic, utilitzar
aquest servei o aquest edifici per un servei que podia tenir

altres tipus de característiques en aquell moment, en aquella
legislatura no va parèixer prudent i el que es va fer
conjuntament en aquell moment amb les entitats constituïdes de
les persones amb discapacitat, es va acordar que a aquell edifici
o a aquell indret, s’hi traslladaria el Servei de valoració de les
persones amb discapacitat, conegut com a centre base. Això ens
va permetre diferenciar l’atenció primerenca o l’atenció per a
menors i l’atenció per a adults, es traslladaria allà, i
s’aprofitaria per crear dos espais exclusius per a persones amb
discapacitat física: un era crear 10 habitacions, perquè fossin un
servei de respir per a les famílies que tenguessin persones amb
discapacitat física, i després una sala de fisioteràpia; era una
sala de fisioteràpia que ja també s’utilitzava en el centre base,
però que es podia ampliar.

D’això se’n va fer un concurs públic, concurs al qual vostès
poden accedir, nosaltres hem tengut temps de poder veure si els
interessa la convocatòria, que està publicada en el BOIB i a
partir de la convocatòria poden accedir a les bases. Per tant,
mai no es va amagar que aquell edifici de Joan Crespí es
dedicaria a la valoració de les persones amb discapacitat, es
farien 10 habitacions per a respir i es faria una planta
exclusivament per a fisioteràpia. Es va fer el concurs, el
concurs el va guanyar un projecte arquitectònic que necessitava
modificar el reglament urbanístic de Palma i, per tant, es va
torbar en poder fer el concurs. I el concurs es va licitar durant
la legislatura 2003-2007.

Durant aquesta legislatura l’edifici es comença a construir,
s’inaugura sense estar acabat, amb la presència de la Casa
Reial, concretament de la Reina. I durant aquest temps es
negocia amb les entitats de les persones amb discapacitat física
que aquell edifici podrà ser un centre de rehabilitació que
podria substituir el Guttmann. En aquell moment l’Hospital
Guttmann és un hospital de referència per a lesionats
medul·lars semblant al de Toledo, a l’Estat espanyol existeixen
aquests dos punts. I al conjunt de les entitats del tercer sector
de persones amb discapacitat, se’ls va dir que ja podia ser un
centre de rehabilitació, una vegada que el Guttmann de Toledo
donassin l’alta, que enlloc de desplaçar-se periòdicament les
persones que necessitaven una revisió i que ho fan a Toledo, ho
fan al Guttmann, es podria fer allà. I a la vegada que
s’ampliaria de 10 habitacions a 20 habitacions.

Però tot això es promet i es fa, sense modificar en cap
moment el projecte arquitectònic. No hi ha 20 habitacions, per
tant, es construeix, es pacta, o es parla amb les entitats, així ens
ho comuniquen a nosaltres quan a la legislatura 2007-2011 hi
ha un segon pacte de progrés, així ens ho comuniquen a
nosaltres, però no es fan les modificacions arquitectòniques per
facilitar passar de 10 a 20 habitacions i per passar per un espai
de rehabilitació d’aquestes característiques. Un espai de
rehabilitació d’aquestes característiques que necessita molta
més infraestructura de caràcter mèdic, de caràcter d’infermeria,
que necessita bugaderia, que necessita cuina, que necessita
moltes coses que no hi són, que no es modifica el projecte
arquitectònic amb aquestes característiques.

Per tant, què fem nosaltres quan veiem aquesta situació?
Tornam reconduir, conjuntament amb el sector de les persones
amb discapacitat física, tornam ubicar per al que s’havia
construït aquest centre, és a dir, traslladam el centre base, el
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centre de valoració de les persones amb discapacitat. I
dedicam..., mantenim l’espai de fisioteràpia i el que els diem és
que les 10 habitacions que havien de funcionar en el centre
Joan Crespí, no tenia sentit en aquell moment ubicar-les allà,
perquè s’havia començat a construir durant la legislatura 2003-
2007 una residència per a persones amb discapacitat física a
Son Güells, que té 40 habitacions. I que, per tant, d’aquestes 40
habitacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi Sra. Santiago, faré un incís i demanaria per favor
a les persones assistents del públic que, per favor, hi poden ser,
però deman una mica de respecte a la persona oradora.

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. S’havien construït a la residència de Son Güells 40
habitacions, que vostès hi poden anar i poden veure com
funciona, i es podrien dedicar habitacions per a respir. I a més
a més, allà no només hi havia les 40 habitacions, sinó que hi
havia un centre de dia, que també era una de les
característiques que hi havia d’haver en el Joan Crespí. Per
tant, l’espai que havia d’ocupar el centre de dia de Joan Crespí
en el primer programa arquitectònic, pactam amb el col·lectiu
d’entitats de les persones amb discapacitat física, que allà es
pot establir un servei de promoció de l’autonomia personal. Per
tant, el servei de promoció de l’autonomia personal es fa durant
la legislatura 2007-2011, amb el vist i plau del col·lectiu de les
entitats del tercer sector, de les persones amb discapacitat
física. I a més a més, aconseguim trobar una escletxa dins la
Llei de contractes, per poder fer convenis amb la Federació de
persones amb discapacitat perquè gestionassin aquest Servei de
promoció de l’autonomia personal.

I això és com ha estat funcionant, o funciona a data d’avui,
perquè els canvis es produiran a partir de l’1 d’octubre, en
aquest cas el 2 d’octubre, perquè dia 1 és diumenge, ha
funcionat així des que es va inaugurar, a finals del 2009, a
principis del 2010, hi ha la primera planta recepció i valoració
de la discapacitat, a la planta número 1 personal i valoració de
la discapacitat. En el dos, servei de promoció de l’autonomia
personal. En el pis 3 administració i altres serveis; per exemple
allà tenim també ubicat el servei terapèutic per a menors
abusats que no tenen tutela administrativa. I els pisos 4 i 5 és un
servei de rehabilitació. Per tant això és una mica la història de
l’edifici del servei de Joan Crespí.

Nosaltres, per acabar de contar un poc la història, durant
2007-2011 deixam el conveni signat i en marxa del servei de
promoció d’autonomia amb el tercer sector, i de 2011 a 2015,
la legislatura 2011-2015, no es continua amb aquest conveni i
es fa un contracte en el qual l’entitat del tercer sector,
concretament la Federació de persones amb discapacitat, no es
presenta i el treu una empresa; aquesta empresa, ja durant la
legislatura actual, nosaltres tornam treure un contracte, aquesta
empresa encara en aquest moment continua i dia 30 se li acaba
el contracte.

Per tant tenim un servei que està funcionant des de l’any
2010 fins ara, i quan nosaltres començam aquesta legislatura
veim la història del servei que està oferint i ens plantejam que
és un servei que necessitam modificar. Per què es necessita
modificar?, perquè nosaltres, com a comunitat autònoma,
només arribam quan hi ha més persones ateses a 90 persones de
la comunitat autònoma, i a més aquestes 90 persones de la
comunitat autònoma són bàsicament no ja de Mallorca sinó de
Palma i de proximitat de Palma; com a comunitat autònoma,
que hem de governar per a totes les Illes, no podem tenir un
model de servei que només funcioni per a 90 persones, havíem
de canviar aquest model de servei. 

Per tant..., i ara un incís, un parèntesi, nosaltres tenim un
sistema, i tots vostès el coneixen, de competències entre els
consells insulars i el Govern de les Illes Balears en tema de
serveis socials que no és senzill, que no és fàcil, que a més a
més es fa una llei de l’any 2001 que després l’Estatut
d’Autonomia contradiu, o millora, segons..., o empitjora, cada
un tendrà el seu criteri, i resulta que la discapacitat la tenim
transferida el 2001, determinats serveis, però l’Estatut
d’Autonomia torna a donar les competències en discapacitat al
Govern de les Illes Balears. Per tant el que feim és pactar amb
els consells, amb cada un dels consells, què farem durant
aquesta legislatura en temes de discapacitat física, perquè en
temes de discapacitat intel·lectual la Llei de finançament del
consell insular de 2014 sí que ho deixa clar. I una de les coses
que es pacta, que el Consell de Mallorca hi té molt d’interès, és
crear aquest servei de promoció de l’autonomia personal a tota
l’illa. Nosaltres veim això com una ocasió bona per intentat que
aquest servei de promoció de l’autonomia, que només arriba a
90 persones de la nostra comunitat autònoma, conjuntament
Govern i consell el facem arribar a més persones del conjunt de
l’illa de Mallorca, amb aquesta voluntat de cooperació. Per
tant..., i ho feim amb temps, perquè el 2015 no rescindim el
contracte, tot al contrari, el mes d’agost publicam la licitació
per un any. Durant aquest temps hem pres aquesta decisió, que
aquest servei de promoció de l’autonomia s’integri dins el
servei de promoció de l’autonomia que posa en marxa el
Consell de Mallorca i que està funcionant des de fa un parell de
mesos.

I quin era el moment més idoni administrativament per
poder fer això? El 30 d’aquest mes, perquè és quan es
rescindeix el contracte de l’empresa. Per tant, en data de 2
d’octubre les persones que avui encara poden accedir al Joan
Crespí, al servei de promoció d’autonomia que hi ha a Joan
Crespí, a partir de dia 12 podran anar al servei de promoció
d’autonomia de Mallorca. Això suposa una col·laboració
econòmica amb el Consell de Mallorca per part de Govern que
mantendrem. A Eivissa i a Menorca arribam a un altre tipus
d’acord en relació amb l’atenció a les persones amb
discapacitat física.

Com gestionam la informació d’aquesta presa de decisió?
Una de les coses que feim és enviar una carta a totes les
persones afectades; en aquell moment crec que eren 82, a data
d’avui són 72, però en aquell moment eren 82, perquè durant
els processos de rehabilitació o d’atenció es van donant baixes;
per tant enviam una carta a les 82 persones. Convocam les 82
persones en aquell moment a una reunió per explicar-los amb
detall com es farà i per què es farà, i donam la garantia d’un
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tema que sí que estaven preocupats: que la planta de
fisioteràpia es manté i es mantendrà i continuarà mantenint-se.
Per tant l’única que modificam és la segona planta, que és un
servei de promoció de l’autonomia personal, que es pot donar
al Joan Crespí i es pot donar a altres bandes.

Tot això els he de dir que des del principi d’aquesta presa
de decisió participa la Federació de persones amb discapacitat
física i dóna suport a aquest canvi, el col·lectiu de persones
amb discapacitat física de Mallorca dóna el vistiplau a aquest
canvi, està d’acord amb aquest canvi. Per tant en aquesta presa
de decisions, com informam?, informam el sector; informam els
usuaris per doble via, per carta i amb una assemblea a la qual
poden venir tots els que volen venir; demanam el mes de maig
aquesta compareixença pública, i hem tengut crec que una altra
reunió posterior a la que vàrem tenir amb cinc persones que
volien una informació més acurada.

Què va passar amb aquesta reunió que vàrem convocar per
donar-los informació? Que tal com nosaltres havíem analitzat
moltes persones viuen a prop del Joan Crespí, perquè com que
és un servei quasi quasi ja no insularista sinó municipalista, així
com s’utilitzava, perquè difícilment podia venir una persona
amb discapacitat física si no tenia qualcú que l’acompanyàs,
per exemple de S’Arenal de Palma, idò qui ho aprofitava eren
sobretot les persones que vivien als barris al voltant de Joan
Crespí. Per tant ens plantegen que aquestes persones volen
continuar al Joan Crespí perquè el seu domicili o el seu lloc de
feina és proper a això; per tant nosaltres no tenim cap problema
per intentar i en aquell moment proposar que intentarem que el
Joan Crespí també pugui ser un punt per poder atendre les
persones que viuen al voltant d’aquest centre.

Per tant a data d’avui hem passat de tenir un punt d’atenció
d’aquestes persones, que és Joan Crespí, en aquest moment
atendrem no a tres centres sinó a cinc punts, perquè a mesura
que el consell insular desenvolupa aquest servei i a mesura que
la seva filosofia, la seva lògica, és de proximitat, va cercant
espais per poder atendre aquestes persones amb discapacitat
física i per tant amb mobilitat reduïda més a prop del seu barri
o del seu municipi. Per tant aquest moment nosaltres aquestes
69 persones, que són les que ens competien a nosaltres i havíem
de garantir que a data de 2 d’octubre tenguessin els mateixos
serveis, tendran Joan Crespí, Sant Joan de Déu, ASPAYM,
ASPROM i un punt a Felanitx. Per tant hem passat de 69
persones que s’havien de traslladar a un carrer a 69 persones
que ara estaran a cinc punts. Els del Coll d’en Rabassa no
hauran d’anar a Joan Crespí, aniran a Sant Joan de Déu; els que
viuen a prop de les Avingudes no hauran d’anar a Joan Crespí,
aniran a ASPAYM; els que viuen al carrer Joan Crespí o a la
plaça del Progrés aniran a Joan Crespí; qui viu a Felanitx no
s’haurà de desplaçar. I els serveis són exactament els mateixos:
treballador social, logopèdia, fisioteràpia, neuropsicologia i
teràpia ocupacional.

Estam convençuts que això és una millora per a aquest
col·lectiu de 69 persones; estam convençuts que això és el futur
del servei de promoció de l’autonomia personal, atracar-los al
domicili, i hem apostat seriosament per aquest model. Això no
suposa una reducció pressupostària, perquè aquesta quantia
econòmica que utilitzam per al servei de promoció de
l’autonomia la passarem al Consell Insular de Mallorca, i per

tant creim que tota aquesta crítica mediàtica que s’ha fet està
poc fonamentada; crec que ha estat més..., al principi pensàvem
o crèiem que estava més subjecta a pors, a no explicar,
potser..., tal vegada a tenir temors, però una vegada explicat
creim que no hi ha d’haver aquest problema. En aquests
moments a aquestes 69 persones des d’avui se’ls està informant
o ja se les ha informat d’on aniran, les 69 persones ja saben que
van a Joan Crespí, ai, perdó..., sí, a Joan Crespí, o a ASPROM
o a l’Hospital Sant Joan de Déu, i dia 2 d’octubre ja se’ls
telefonarà per dir-los: “Mira, les dues hores de logopèdia les
tens dimarts i dijous; la de neuropsicologia, la tens dimecres”,
perquè no tots els usuaris reben tota aquesta atenció, hi ha gent
que rep fisioteràpia, hi ha gent que rep logopèdia, hi ha gent
que rep tres tipus de serveis.

Dels 69, perquè vostès ho tenguin clar, 43 aniran a
ASPAYM, 13 van a Joan Crespí, 10 van a l’Hospital Sant Joan
de Déu, dos van a ASPROM i un fa a Felanitx.

Això és una mica el que volíem contar-los, pensam que el
Parlament ha de tenir la garantia que no es retalla cap servei,
que no es redueix cap servei i que l’únic que es fa és traslladar
un servei, integrar un servei en un altre servei, i que el que seria
absolutament absurd és que el Consell de Mallorca tengués
aquest servei de promoció de l’autonomia per a tota l’illa i per
a part de Palma i nosaltres tenguéssim un servei de promoció
de l’autonomia igual per als ciutadans dels barris de Joan
Crespí.

Per tant, nosaltres pensam que hem pres una bona decisió,
així també ens la reforça la Federació de persones amb
discapacitat física.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Ara podem suspendre la sessió per
un temps màxim de 45 minuts o, si als portaveus els sembla bé,
podríem continuar la sessió. Idò continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris, la consellera pot contestar
de manera global o individual després de la intervenció de cada
portaveu.

I per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Gracias a la consellera y a su
equipo por comparecer para explicar cuál es la situación de este
servicio, en el centro de Joan Crespí.

Desde el Grupo Parlamentario Popular ya hemos hecho, en
repetidas ocasiones, en el Pleno del Parlamento preguntas sobre
esta cuestión y sí que me ha llamado la atención que la
consellera diga que no entienda pues el revuelo mediático que
se ha producido respecto a la toma de esta decisión, y,
evidentemente, no solamente ha sido criticado, y ahora
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explicaré el por qué, por el Grupo Parlamentario Popular, sino
por diferentes entidades, usuarios y evidentemente los medios
de comunicación también se han hecho eco.

A principios de abril de este año, nos enterábamos, a través
de un medio de comunicación que se cerraba este servicio y
que, en palabras de la consellera, que me corregirá si no es
cierto lo que aparecía publicado en este periódico, decía que se
iba a realizar este servicio a través del nuevo servicio de ayuda
a domicilio que había anunciado el IMAS. Bien, nosotros, pues
nos informamos de qué tipo de servicio de ayuda a domicilio,
qué tipo de servicio es éste, y nuestra sorpresa es que, bueno,
se habla de un servicio de ayuda a domicilio de carácter inicial,
que solamente se iba a hacer en una serie de municipios, que
eran Inca, Lloseta, Alaró, Binissalem, Santa Maria, Consell,
Porreres, Felanitx, Campos, Artà, Capdepera, Son Servera, Ses
Salines i Sant Llorenç, que no se hacía en Palma, y,
evidentemente, pues nos extraña que se pueda realizar el
servicio SEPAP, que, además, es un servicio dirigido a
personas con una discapacidad grave a través de este servicio
de ayuda a domicilio.

Preguntamos el día 25 de abril a la consellera, en el Pleno
del Parlamento, qué es lo que ocurre con este servicio, con el
SEPAP, si se va a cerrar y cómo se va a hacer, y ya nos
contesta algo diferente, y la contestación, a día 25 de abril, es
que, a partir el 1 de septiembre, entendemos que es a partir del
1 de octubre, este servicio, que hasta ahora se da en un punto
de la isla, se dará en cada uno de los domicilios de las personas
afectadas, gracias a la red de servicios de promoción de
autonomía personal de personas con discapacidad física del
Consell, ya se habla de la red de servicios, pero se especifica
que se dará en cada uno de los domicilios de las personas
afectadas, y recalca que se desplazará el profesional a su casa
y dará los servicios a su casa, esto día 25 de abril.

Como el revuelo mediático, por llamarlo así, sigue, el día
13 de junio volvemos a preguntar a la consellera qué es lo que
ocurre con este servicio, si se garantiza que se va a continuar
prestando y qué garantías tienen los usuarios. La consellera, a
día 13 de junio, ya no nos habla de un servicio de ayuda a
domicilio, sino de un servicio comunitario de proximidad y
hace una leve referencia a un concierto.

El día 18 de julio volvemos a preguntar a la consellera qué
es lo que ocurre con este servicio, si está garantizada su
continuidad y cómo se va a hacer. En esta ocasión, bueno, la
consellera simplemente nos habla de que el Consell Insular de
Mallorca ya tiene toda la información y no nos da mucha
información más.

A principios..., perdone, el día 19 de septiembre, en el
primer Pleno que tenemos ocasión en esta nueva etapa, nuestra
portavoz parlamentaria pregunta, ya directamente a la
presidenta del Parlamento, y la presidenta del Parlamento ya sí
que empieza a hablar de que se a prestar el servicio en tres
sitios diferentes; que se firmará un convenio con el Consell de
Mallorca para cederle la segunda planta al consell y habla de la
publicación de unos conciertos.

Como comprenderá, en cuatro ocasiones diferentes dar
cuatro respuestas diferentes de cómo se va a gestionar este

servicio, pues entienda que intranquilidad a las familias y a los
usuarios pues evidentemente sí que les puede ocasionar.

Pero es que lo más grave es que no solamente hemos
preguntado en el Parlamento, también hemos hecho preguntas
en el consell, y nuestra portavoz de servicios sociales en el
consell, Catalina Cirer, también en repetidas ocasiones ha
preguntado a la presidenta del IMAS, consellera del Consejo,
por este servicio. Y evidentemente nuestra intranquilidad iba en
aumento cuando la propia consellera reconocía que no tenía
claro cómo se iba a ofrecer este servicio; no tenía claro si se iba
a hacer por concierto; si en una primera fase; después dijo que
sí que se iba a hacer por conciertos, pero todavía no sabía
cómo, y hace dos semanas sí que contestó que se iba a hacer en
tres sitios diferentes, solamente dijo el centro Joan Crespí, que
sí que se mantenía, y San Juan de Dios, del tercero no
especificó cuál sería, y sí que dijo que se iba a hacer un
convenio, pero que los conciertos que tenían previstos todavía
no habían salido.

La presidenta, al cabo de una semana, dijo que ya se había
publicado. Entonces, no entendemos cómo desde el consell se
dice que los conciertos que, en teoría, tienen planteados para
ofrecer este servicio no han salido, y la presidenta dice que ya
se han publicado. No sabemos si es un concierto del Govern o
si son conciertos de los consejos.

Ahora usted nos habla de cinco puntos, preguntarle si estos
cinco puntos están pactados con el consell y es el Consell de
Mallorca el que se va a encargar de la derivación de estos cinco
puntos. Cómo se hace, digamos, la tramitación con cada una de
estas entidades, si son estos los conciertos de los que se habla.
¿Se va a hacer un convenio? Si se va a hacer este convenio con
el Consell de Mallorca, de cesión de esta planta del centro Joan
Crespí. ¿Cuántas plazas más va a haber? Porque entendemos
que si hay cinco puntos diferentes, pues se podrá llegar a más
personas y se podrá ofrecer a más personas.

También usted ha hablado de que la rehabilitación sí que se
mantiene en el centro de Joan Crespí, preguntarle si las
personas que hacen rehabilitación en el centro de Joan Crespí
van a hacer rehabilitación en el centro de Joan Crespí, pero
promoción de la autonomía personal en otros centros, o cómo
se va a gestionar la rehabilitación para las personas que no
tengan que ir al centro Joan Crespí.

También preguntarle, usted ha dicho que se tomaba esta
decisión para poder llegar a más personas y para poder llegar
a todas las islas; ha comentado que se había llegado a acuerdos
con los otros consejos para hacerlo de forma diferente, si nos
puede explicar cómo se va a hacer con los otros consejos.

Si nos puede decir, a día de hoy, cuántos usuarios hay,
porque en un momento dado ha comentado que había 72, ahora
69, y qué previsión de aumento de plazas hay para este
servicio.

Y si nos puede decir si realmente, a día 1 de octubre, todas
las personas que a día de hoy están recibiendo este servicio lo
van a recibir en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta,
como le decía, que nuestra preocupación también es, aparte de
las diferentes informaciones que nos ha ido dando, pero bueno,

 



486 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 38 / 28 de setembre de 2017 

si ahora ya lo tiene usted claro, ya nos alegramos, pero,
evidentemente, por las contestaciones que hace dos semanas se
daban en el consell, vemos que desde el Consell de Mallorca,
que usted dice que son los encargados o se van a encargar a
partir de ahora, pues no lo tienen tan claro.

Si nos puede garantizar que sí que van a tener este servicio
a partir del día 1 de octubre.

Preguntarle también qué previsión tienen, ya que nos ha
hecho un histórico casi más largo que la contestación del
futuro, respecto al centro Joan Crespí.

Es cierto que, como usted ha comentado este histórico, pero
también es cierto que tenemos un centro que se puede
aprovechar muchísimo más, que se le puede dar mucho más
rendimiento y que, evidentemente, pues las personas con
discapacidad también lo podrían utilizar de una forma más
amplia, y teniendo en cuenta que ustedes tienen a día de hoy
pues un presupuesto de la comunidad autónoma con más de
1.000 millones de euros, que, por ejemplo, con el que nosotros
teníamos que gestionar, pues entendemos que tal vez sea el
momento de dar un impulso al centro Joan Crespí. Entendiendo
y compartiendo, además, que tenemos que modernizar los
servicios a las personas con discapacidad, tenemos que
acercarlos, estamos totalmente de acuerdo con promocionar,
evidentemente, los servicios de ayuda a domicilio, o
promocionar toda la atención incluso en el entorno, potenciar
cualquier servicio de proximidad, pero también teniendo en
cuenta que para determinadas discapacidades sí que se
necesitarán servicios muy específicos, maquinarias muy
específicas que, evidentemente, y por desgracia ni se pueden
tener en todas las casas, ni se pueden tener en todos los
municipios.

Entonces, sí que creemos que tiene que ser compatible tener
un centro de referencia, que nosotros consideramos que tiene
que ser el Joan Crespí, con toda esta red, ya sea el Consell, ya
sea el Govern, con toda esta red de servicios de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas con
discapacidad. Entonces, nos gustaría saber cuál es su
planteamiento en este sentido.

Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, diputats, diputades.
Agraïm la presència de la Sra. Consellera i del seu equip per
aclarir un tema que, és cert, que creava uns certs dubtes
respecte d’uns serveis que es donaven al centre Joan Crespí i
que hi havia una decisió de traslladar-los.

Esperem que les crítiques dels usuaris vagin entorn del
canvi d’un lloc que els era familiar, més que res, i que aquesta

modificació sigui per atendre millor els ciutadans. Pensem que
l’optimització dels recursos ens beneficia a tots i a totes.

Sols faré una pregunta, i per curiositat: on queden finalment
les habitacions de respir, a quin de tots els centres?

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, presidenta. I gràcies a la consellera i al seu
equip per venir avui a aclarir-nos com sembla que queda la
situació en aquest centre de referència. Nosaltres també
consideram que el fet de crear aquesta xarxa és una bona
mesura i també entenem que s’ha treballat enguany per cercar
el millor sistema per garantir i augmentar el servei i negociar-lo
també amb els consells insulars i que, per això, s’han cercat les
distintes solucions de les quals s’ha informat el Parlament.

Jo només voldria saber si tenen aquesta dada: quina previsió
de places tenen vostès que hi pot haver en el futur, gràcies a
aquesta descentralització del centre de referència?

I si preveuen també ampliar amb més centres, s’ha parlat de
Felanitx, però a veure si a altres municipis de Mallorca també
en poden crear.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per ser aquí vostè i el seu equip per donar-
nos explicacions d’aquest tema.

Moltes de les preguntes o dubtes que jo tenia se li han
demanat per part, sobretot, de la Sra. Fernández.

Sí que és cert que la meva sorpresa va ser com, després que
un govern es gasta la milionada a fer un centre d’aquestes
característiques, canviï totalment l’ús que li ha de donar. Jo
vaig visitar aquest centre, les habitacions, que vostè també ho
ha dit, no s’han utilitzat mai com a habitacions de respir,
m’agradaria saber si al centre Güells que vostè ha comentat s’hi
utilitzen i si estan preparades de la mateixa manera com s’havia
fet en el Joan Crespí.

M’agradaria si ens pot concretar si tendran les mateixes
garanties de servei tots els usuaris i els mateixos recursos,
perquè ha dit que a un moment donat eren prop de 90 usuaris,
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per veure si hi ha més sol·licituds, ara que s’ha estès aquest
servei.

Que els usuaris, o hi hagi preocupació o expectació, no ho
trob estrany, sobretot perquè, com molt bé s’ha dit, primer
havia de ser un servei a domicili i s’ha anat canviant i s’ha anat
variant dient que al final hi haurà cinc punts on es farà. No sé
si es podran utilitzar els mateixos recursos que hi ha en el Joan
Crespí, com he dit.

I m’agradaria saber a veure si el Consell ja té clar, perquè
dia 2 d’octubre és passat demà, i no sigui cosa que una gent que
necessita aquest servei es trobi que d’un dia a l’altre no el
tengui. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells...

(Se sent una veu de fons que diu: “MÉS per Menorca”)

..., MÉS per Menorca, perdó, Josep Castells, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies també, Sra.
Consellera, per la seva explicació, jo crec que ha fet una
explicació molt exhaustiva de tot el procés en què es veu que,
a qualsevol decisió pública hi incideixen molts factors, perquè
el temps passa, les necessitats canvien i coses que a un moment
semblen les adequades, doncs, després precisament la virtut rau
en veure que tal vegada canviar els plans inicials és el que
millor s’ajusta a l’interès públic, a l’interès general.

Qualsevol decisió, evidentment, comporta, doncs, bé,
algunes persones o col·lectius que poden no estar d’acord amb
la decisió presa, però bé, per això, diguem, els responsables
polítics donen la cara, vostè avui dóna la cara donant unes
explicacions sobre per què s’han pres les decisions que s’han
pres, i per al nostre grup parlamentari són unes explicacions
satisfactòries i, per tant, no tenim res més a afegir.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Xelo Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Agrair la presència de la consellera i
del seu equip.

Bé, com vostè sap jo he visitat el centre Joan Crespí i estic
d’acord amb el tema de la proximitat, de donar serveis de
proximitat, amb el que no puc estar d’acord és que un centre
com aquest, que és l’únic centre adaptat completament que jo
he vist a totes les Balears i que podria ser un centre de

referència per als grans discapacitats, el convertim en un centre
administratiu, això per a mi no té cap sentit.

Per tant, em sembla bé el tema de què facin altres serveis
més pròxims als domicilis, però no entenc per què no mantenen
aquest, no fan més investigació i no el fan com a un centre de
referència a l’Estat espanyol, que era el que tocaria amb tot el
que s’ha gastat.

Per una altra banda, li volia dir que 90 usuaris no..., segons
un article de la revista Salut Pública a l’any 2015 es varen
atendre 215 usuaris, això posa a una revista de Salut Pública de
l’any 2016, de novembre del 2016, jo li dic el que he llegit,
no...

Per una altra banda, també és cert que vostès varen enviar
una carta, però vostès varen una carta quan vostès ja havien
passat les dades dels pacients sense que els pacients ho sabessin
al consell insular. I posteriorment ha estat quan els han fet
firmar els permisos, i això crec que amb la Llei Orgànica de
protecció de dades no està massa bé.

Però..., bé, les preguntes quasi totes les que volia fer les ha
fetes la portaveu del Grup Parlamentari Popular, però així
mateix, li voldria demanar: aquest edifici es va fer amb fons
europeus, m’agradaria saber per quin projecte es varen donar
aquests fons europeus i què passarà amb aquests fons europeus
quan l’ús hagi canviat, perquè ara passam d’un ús sociosanitari
a un ús administratiu.

Perdoni, jo en aquell edifici vaig veure moltes sales que
semblaven magatzems; el pis on hi havia les habitacions, amb
els seus banys, perquè estaven molt ben muntades, amb
terrasses incloses, hi havia professionals que feien informes,
que feien tasques administratives, i únicament hi havia una part
on hi havia els aparells de fisioteràpia amb la piscina, però tota
la resta estava desaprofitat, mal cuidat i/o amb serveis
administratius.

Per tant, voldria saber què passa amb els fons europeus que
es varen utilitzar per muntar aquest edifici.

I bé, la resta de preguntes ja quan contesti ja veurem si tenc
res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera i al seu equip que l’acompanya avui, per donar una
explicació molt acurada de la cronologia d’aquest edifici i del
servei que va desenvolupar des dels seus orígens, uns orígens
recordam tots ben obscurs. Jo no record fons europeus a
inversió en aquest edifici. Sí record una inauguració sense
edifici acabat, amb la Reina i totes les parets de cartó-pedra, un
decorat que pareixia de l’oest, i així es va inaugurar l’edifici
Joan Crespí, perquè interessava políticament al Govern del
Partit Popular.
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Per tant, nosaltres compartim aquesta remodelació, aquesta
nova manera d’enfocar l’atenció comunitària, de proximitat als
usuaris tant de la promoció de la discapacitat, com els altres. El
més important per a nosaltres és que això s’ha fet amb consens,
consens amb les entitats del tercer sector, que han pogut dir i
han pogut donar les seves opinions i punts de vista quant a
aquesta reorganització. Recordar que no es va fer d’aquesta
manera a l’anterior legislatura quan, per exemple, es varen
llevar tots els recursos als centres educatius per a nins i nines
amb discapacitat, per a atenció a la diversitat, això no es va fer
amb consens, això es va fer per decret i es va eliminar tota
aquesta atenció, el suport educatiu a aquest col·lectiu
precisament de nins amb discapacitat.

Per tant, m’estranya molt ara que el Partit Popular plantegi
i reivindiqui una cosa que no s’ha llevat, perquè el servei es
manté. No s’ha eliminat dotació pressupostària, com es va
eliminar l’anterior legislatura, per tant, no entenc ara aquest
plantejament, si no és per causar un enrenou mediàtic i un
interès polític de remenar una història que no té cap sentit,
perquè el servei es manté, es descentralitza, es reforça amb el
conveni amb el Consell de Mallorca i s’apropa aquesta atenció
a totes les persones que la puguin necessitar.

Per tant, nosaltres res més a dir, només donar les gràcies per
les explicacions i que té tot el suport d’aquest grup quant
aquesta nova reformulació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula la Sra. Consellera per contestar
globalment.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Presidenta. Gràcies a tots els grups per la seva
intervenció, agrair especialment als que ens donen suport en
aquesta presa de decisió. Intentaré contestar una mica a totes
les preguntes.

En relació al que vostè ha dit del servei d’ajuda a domicili,
jo tots aquests municipis que vostè ha dit, a mi no em consta
que fossin relacionats amb Joan Crespí, crec que era només
amb el Servei d’ajuda a domicili relacionat amb dependència,
que, efectivament, sí que s’ha fet un conveni amb el consell
insular per fer el servei d’ajuda a domicili de dependència amb
els consells, el Consell de Mallorca amb aquests pobles,
després es fa directament amb altres municipis, a Eivissa d’una
altra manera i a Menorca també d’una altra manera, però no en
relació al Servei de promoció de l’autonomia personal.

En relació al que li vaig comentar, diu vostè, el mes d’abril.
Efectivament, la voluntat inicial del Consell de Mallorca i del
Govern en relació amb aquest Servei de promoció de
l’autonomia personal és que fos el més proper al domicili i
volíem que fos, si es podia, a la pròpia casa, al mateix domicili,
parlam del mes d’abril.

Les entitats i els propis afectats varen considerar que no era
necessari, que fins i tot per a molts sortir era una motivació més
per poder. Per tant, nosaltres, que no som persones tancades, ni

inflexibles, i escoltam el que ens diuen els altres, vàrem
modificar el projecte i enlloc de fer domicili, fem que és molt
més fàcil, la contractació és prou menor, ho fem en els punts
que trobam. Avui són 5, però d’aquí un mes poden ser 10,
perquè la lògica d’aquest servei és facilitar la proximitat de
l’usuari. I avui hi ha aquests 5 i si demà troben que n’hi ha 3 a
un carrer on hi ha un centre de dia que l’horabaixa pot ser
utilitzat, que s’utilitzi, o un servei de salut, o un servei...,
perquè moltes d’aquestes atencions es basen molt en l’atenció
d’ajuda, en la relació d’ajuda del fisioterapeuta, del terapeuta
ocupacional, més que en grans aparells.

Per tant, avui són 5, però aspiram que progressivament
siguin més punts i això no és cap contradicció ni cap falta de
planificació, això és entendre la lògica del servei que hem de
donar i és una lògica de proximitat i, per tant, aspiram que cada
vegada siguin més punts, n’hi ha un a Felanitx.

Les entitats del tercer sector, que supòs que tothom hi està
d’acord, que han fet un bot qualitatiu, hem passat d’una
empresa privada que obtenia beneficis d’aquests 300.000 euros,
han passat a donar-los a una entitat del tercer sector que no té
beneficis. Supòs que en això hi estam tots d’acord, o no? Dels
300.000 euros que es donava a aquest servei a l’entitat,
l’empresa obtenia beneficis, perquè efectivament és legítim,
perquè així ho permet la legislació, a una entitat que no té
beneficis i que, per tant, millora el servei, vull dir enlloc
d’arribar a uns, donar més hores de serveis. I aquesta entitat
s’ha preocupat que aquest senyor de Felanitx no hagi de baixar
a cap dels quatre punts que tenim aquí a Palma, sinó que
puguem trobar un punt a Felanitx. I així s’intentarà cada
vegada, perquè aquesta és la lògica del servei, cercar cada
vegada més proximitat a la necessitat. I el que vostè considera
que és un problema, jo deia amb satisfacció, que, efectivament,
la presidenta fa 15 dies va dir 3 punts i avui puc dir 5, i si
d’aquí 15 dies em demana pugui dir 6, perquè això significa
que ens atracam als usuaris.

Sra. Huertas, no està ben informada, perquè a cap moment
el Joan Crespí no es va dissenyar o no es va pensar com un
centre de referència. I li don si vol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor! Sra. Santiago, un segon. Agrairia a la persona
assistent del públic que no faci escarafalls, ni gestos, perquè en
virtut del Reglament vostè pot ser aquí, té tot el dret del món,
això és ca seva...

(Se sent una veu de fons que diu: “(...) tengo que oír unas
cosas (...)”)

Senyora, per favor!

(Continua la veu de fons de manera inintel·ligible)

Idò jo la convidaria, per favor, que se’n vagi.

Moltes gràcies.
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta, continuam. Vostès tenen, dissabte 2 de
setembre, el BOE núm. 211, on surt el concurs de Joan Crespí
i vostès poden accedir a les bases d’aquest concurs, on posa
que aquest edifici serà per al Servei de valoració de les
persones amb discapacitat, que és el que és ara. I que vostè
s’estanyi que un servei de valoració de la discapacitat, no
tengui barreres arquitectòniques, doncs no n’ha de tenir, què
vol que li digui? Afortunadament, no n’ha de tenir.

Però no es va fer en cap moment com a un centre de
referència, ni un centre integrat, perquè està publicat, vàrem
tenir la sort de fer un concurs públic i unes bases públiques i
vostè pot accedir a elles i veurà que és un servei de valoració
de les persones amb discapacitat, i que aquest Servei de
valoració de persones amb discapacitat tenia aquestes 10
habitacions. I era absurd tenir aquestes 10 habitacions, quan en
el 2015 ens vàrem trobar una residència de 40 habitacions a
Son Güells. Per tant, en lloc de 10 en tenim 40..., bé sí, el 2007
em diuen, bé la legislatura, sí, del 2007 al 2011. En tenim 40,
era absurd tenir 40 i 10.

I vostè  creu que això és administratiu i no és administratiu,
Sra. Huertas, no és administratiu, allà es valoren persones amb
discapacitat i es valoren nins i atenen nins que han estat abusats
sexualment. Si això ho considera administratiu, jo ho consider
dos serveis imprescindibles per a aquesta comunitat autònoma.
No és administratiu, i a més jo no menyspreu l’administratiu,
perquè si és necessari que una administrativa tengui un despatx,
faltaria més!

Però a més a més es valoren persones amb discapacitat i es
dóna un servei terapèutic a nins abusats, precisament a unes
habitacions on entra molta llum, on hi ha terrassa, on hi ha un
bany i on hi ha un espai per poder fer teràpia amb aquests nins,
fins i tot teràpia al bany, perquè molts dels abusos es
produeixen al bany i els terapeutes han de treballar en espais on
es produeix l’abús, i les terrasses faciliten treballar amb nins
petits o amb nins de 7 o 8 anys o de 9 anys, i per això es va
triar aquell espai, precisament perquè era un espai idoni per als
serveis terapèutic dels menors.

Per tant, sí que pensam en l’ús que s’ha de fer a cada espai,
quan es va explicar això.

Però -insistesc- en cap moment no es dissenya el Joan
Crespí, i en el concurs públic així ho poden veure, com a un de
referència, mai. És més, a la legislatura de Matas, aquesta en
què es va inaugurar el Joan Crespí és quan es diu a les entitats
que això pot ser un centre de rehabilitació, i si el Govern del Sr.
Matas hagués volgut fer d’això un centre de rehabilitació
hagués pogut modificar el projecte arquitectònic, però és que
no el modifica, és que no modifica el projecte arquitectònic, no
fa 20 habitacions, no fa una cuina, no fa una bugaderia, no fa
un menjador, no fa espais per als metges, no fa espais per a
infermeries, manté el mateix projecte arquitectònic que s’havia
publicat al primer pacte de progrés. 

No ho podem adaptar. Ens desplaçam tres persones, en
aquell moment, de la conselleria d’aquell moment d’Afers

Socials al Guttmann a parlar amb el director del Guttmann a
veure si el que se’ls ha promès és possible i ens diu: no. Però
com que això era una promesa que s’havia mantingut amb el
col·lectiu i es va crear una expectativa molt important, perquè
era una necessitat real, perquè efectivament hi havia persones
que s’havien de ficar en un avió o en un vaixell per anar a
Barcelona i fer-ho al Guttmann, s’acorda amb aquest col·lectiu
que a través de Salut es farà aquesta unitat d’atenció als
tetraplègics, i aquesta unitat d’atenció existeix ja i es va posar
en marxa en el segon pacte de progrés. I per tant ara les
persones que volen anar al Guttmann van al Guttmann, les
persones que volen anar a Toledo van a Toledo i les persones
que es volen quedar a Mallorca vénen a Mallorca, els de
Menorca i Eivissa han de venir.

I per tant, també es va fer a través de Sanitat, que era del
que depèn, perquè el Guttmann no depèn de Serveis Socials a
Catalunya, depèn de Sanitat, mai no ha estat -mai no ha estat-
dissenyat perquè sigui un centre de referència per a les
persones amb discapacitat.

Després, em parla de la provisió de places. A partir de l’1
d’octubre, sobretot a partir de l’1 de febrer, que nosaltres ens
vàrem comprometre que en el gener o el febrer ens veuríem
amb el col·lectiu de persones afectades per aquest canvi per
veure com els havia anat, això ho gestionarà completament el
Consell Insular de Mallorca. 

Nosaltres mantindrem a través d’un conveni o a través de la
transferència, si és possible, veurem com ho fem, aquests
300.000 euros i ho gestionarà el Consell de Mallorca, es farà
(...) el Consell de Mallorca. Per tant, el creixement d’aquestes
places serà a través del Consell de Mallorca. Nosaltres
mantindrem aquests 300.000 euros mentre el Consell de
Mallorca no ens digui res pus. Per tant, la previsió de places
serà a través de la gestió que faci el Consell de Mallorca.

El futur de Joan Crespí? El futur de Joan Crespí és el
present de Joan Crespí -el present de Joan Crespí-, funcionarà
igual a 15 d’octubre, perquè la planta aquesta que els preocupa
tant, que és la segona, que és promoció d’autonomia personal
que passa a altres punts, aquesta planta se cedeix al Consell a
través de la figura administrativa que ens ho permeti, ja ara està
cedida amb un document que... al qual s’autoritza la utilització
mentre s’arregla el conveni per fer-ho, perquè dia 2 d’octubre
no s’hagin de desplaçar les persones, aquesta segona planta se
seguirà utilitzant per a les 13 persones que en aquest moment
necessiten Joan Crespí que d’aquí a 15 dies poden ser 15 o
d’aquí a dos mesos poden ser 8, seguirà funcionant per a elles
i per si algú necessita un espai determinat.

Per tant, el futur del Joan Crespí continua essent el que era
abans de la presa de decisió que es va fer al mes d’abril i que
no havien creat tants de problemes. El futur és el mateix d’avui.

Un centre de referència? Idò facin-nos propostes, facin-nos
propostes de centres de referència des de Serveis Socials, no
des de Salut, és clar, des de Serveis Socials facin-nos-en,
perquè nosaltres el que intentam és: Salut que faci la seva feina
i Serveis Socials fem la nostra.
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Quina feina tenim a Serveis Socials? Quina és la funció de
Serveis Socials? Substituir la llar, quan la llar no... quan la llar
normalitzada per dir-ho d’alguna manera, no és possible, per
tant, mantenim la residència de Son Güells, obrim 11 places a
la residència d’Eivissa i facilitar tot el que sigui la integració
social de les persones, per tant, fem el Servei de promoció
d’autonomia conjuntament amb el Consell i hem iniciat un
servei d’acompanyament a les quatre illes per facilitar que les
persones que tenen discapacitat física puguin seguir estudiant,
puguin facilitar el treball, puguin fer una vida normal, puguin
tenir espai d’oci igual que una persona que no té discapacitat
física.

Un centre de referència de rehabilitació? Jo pens que
segons quin tipus de rehabilitació ha de Salut, no ha de ser de
Serveis Socials i, en tot cas, si això ha de ser un servei de
referència... bé, facin-nos propostes. Nosaltres pensam que en
aquest moment està molt bé com està i traslladar la valoració de
les persones amb discapacitat generaria un problema.

A les altres illes, què vàrem acordar? Idò a les altres illes
vàrem acordar que nosaltres ens adaptam a cada illa, a Menorca
vostè sap que tot es fa a través d’una fundació de la discapacitat
i, per tant, vàrem acordar incorporar doblers a aquesta
fundació, en concret 125.000 euros perquè la fundació...
125.000 euros a través d’un conveni perquè aquesta fundació
s’ajustàs a les necessitats que té l’illa. I a Eivissa vàrem acordar
obrir la residència d’Eivissa perquè era el que en aquell
moment es necessitava. Vull dir, a cada illa ens hem ajustat a
la demanda del consell sempre que concordàs també amb la
nostra valoració i  amb la nostra demanda. I aquest servei
d’acompanyament que començam a posar ara, que costa molt,
però que ja hem començat, que ja el tenim concertat i que
s’anirà progressivament implementant a totes les illes.

A vostè el que li preocupava del concert..., miri, en aquest
moment i segurament a l’usuari li és igual, en aquest moment
funcionen dues figures administratives: per una banda, hi ha el
contracte que ha fet el Consell Insular de Mallorca amb
aquestes entitats i després hi ha el concert per a aquestes 69
persones que nosaltres hem fet. A partir del 2018 el Consell de
Mallorca ho confluirà com trobi, a través d’un contracte o a
través d’un concert, però en aquest moment funcionen aquestes
dues figures administratives, perquè una prové del Consell de
Mallorca i l’altra prové del Govern.

L’usuari no sabrà ni notarà el que és una i el que és altra, de
les 69 persones, algunes s’han pogut incorporar... algunes les
hem pogut incorporar al contracte del consell i per a les altres
hem hagut de fer aquest concert i per tant, l’usuari no sabrà
exactament si és per via de contracte o per via de concert. A
l’any 2018 -insistesc- el consell, amb la seva autonomia, farà el
trobi, si fer un contracte, l’amplia o si fa un conveni.

Podem, que ens ha demanat el tema de les 10 habitacions,
crec que li ha contestat... no sé, una de les dues parlamentàries
que després ha intervingut, aquestes deu habitacions com a tals
no es varen utilitzar perquè en teníem 40 a Son Güells, no tenia
sentit utilitzar-les, és quan teníem aquestes quaranta a Son
Güells, de les quals... d’aquestes de Son Güells en tenim dues
per a respir, i d’aquestes de respir no tenim demanda els 365
dies, si tenguéssim més demanda podríem mirar més maneres

però no tenim demanda els 365 dies. Crec que la darrera 140,
145, una cosa així, els 365 dies no està.

Perquè era prou absurd posar aquestes 10 perquè això
suposaria incrementar... bé, no hi ha cuina per exemple, no...,
hi ha moltes dificultats, no? Per tant, no tenia sentit, no s’han
utilitzat.

Per què es varen utilitzar? Quan nosaltres vàrem posar
també, el segon pacte de progrés, el servei terapèutic de menors
abusats que no estaven titulats per l’administració pública els
havíem de cercar un lloc, aquell lloc era ideal pel que he
contestat a la Sra. Huertas, perquè eren espais molt lluminosos,
perquè cada terapeuta podia tenir el seu espai, perquè
efectivament hi havia una terrassa per poder treballar amb els
infants, perquè hi havia un bany perquè a vegades... bé, és un
espai en què es produeixen molts d’abusos i a vegades s’hi han
de treballar moments determinats i eren uns espais idonis. Per
tant, vàrem utilitzar part d’aquestes habitacions per poder fer
aquests processos terapèutics amb infants i aquestes habitacions
s’han utilitzat, algunes d’elles per això, algunes d’elles s’han
manejat per a altres coses.

MÉS per Mallorca em demana la previsió de places, anirà
creixent, nosaltres mantindrem aquests doblers al Consell de
Mallorca i a partir de... el Consell de Mallorca és el que ho
gestionarà i segurament hi haurà creixement d’usuaris, però ja
no ho gestionarem nosaltres, vull dir que no li puc contestar a
aquesta... la previsió d’aquesta pregunta.

El Pi, crec que ja li he contestat, no hi ha un canvi d’ús de...
no hi ha un canvi d’ús de l’edifici perquè es va fer un contracte
o es va fer un concurs públic explicant que era per a centres de
valoració i, per tant, no hi ha aquest canvi d’ús.

Servei de garanties, nosaltres donam les garanties que
podem donar, vull dir, nosaltres hem contractat les mateixes
persones, tant el consell com el Govern, perquè puguin tenir
aquests serveis que els deia que era el de fisioteràpia, centre
ocupacional, neurològica, etc. Segurament els primers dies hi
haurà problemes d’adaptació que no els va bé una hora o una
altra, però això és un problema de cada dia. 

La Sra. Huertas també em demana 215. Mai no hi ha hagut
215 de servei de promoció de l’autonomia, vostè es deu referir
a la planta de fisioteràpia, la planta de fisioteràpia són aquests
215, que són més o manco 215, 230, 240, depèn de l’any, i
aquesta planta continua, no la tocam. Per tant, aquesta planta
continua fent feina avui, demà, passat demà, igual que ha
funcionat des que es va obrir el centre. 

Allò dels 69 no és un excepció, jo he mirat les memòries
d’altres anys, aquí tenc, m’he la de l’any 14 que va acabar amb
64 expedients actius el 31 de desembre. Vull dir, 60-70 és
l’habitual d’aquest servei de promoció de l’autonomia. El 215
fa referència a la fisioteràpia.

Després el que vostè dia del Consell Insular, jo no record
aquest calendari, possiblement tengui raó, en tot cas el que
vàrem fer nosaltres, perquè d’això sí que en tenim cura, sempre
es pot millorar, ho vàrem passar a professionals que estan
subjectes a secret professional i es va donar als professionals,
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als fisioterapeutes, de fisioterapeuta de... de terapeuta
ocupacional a terapeuta ocupacional i quan ho fa un metge
quan ho fa una derivació a un especialista. Després el que passa
és que els vàrem convocar nosaltres des del Govern, que aquí
va ser una altra vegada un ús de l’adreça de les persones per
informar-los, igual que la carta, i l’altra va ser un ús de
professional a professional, no es va donar en genèric sinó que
va ser per estudiar cada cas i per valorar més o manco cada cas. 

No em consta que l’edifici s’hagi fet amb fons europeus, no
s’ha fet amb fons europeus, sí que part d’aquests 300.000 euros
sí que s’han (...) a través dels fons socials europeus. Ara a
través de la concertació ens és més fàcil justificar-lo, vull dir,
aquest any nosaltres ho podem justificar millor que l’any passat
perquè allò era un contracte i això és un concert, que un concert
està a la fitxa contractada i acotada del que ha de tenir, el que
li hem de pagar, els serveis que li hem de donar i Europa es
troba millor amb sistemes de concert que amb sistemes de
contracte. Per tant, encara ens facilitarà més aquest concert que
hem fet aquest any amb els fons europeus.

Crec que res pus, agrair també al PSOE la darrera
intervenció que ha fet.

Crec que donam un pas qualitatiu important, creiem que a
la llarga, a curt termini, no a la llarga, a curt termini serà un
millor servei del que donàvem ara i segurament aquests quinze
dies els primers dies hi haurà petites incidències, que han de
tenir una mica de paciència perquè els professionals les puguin
arreglar, però insisteix, això no és una reducció de cap servei,
tot el contrari, és un trasllat per poder integrar aquest servei al
servei del Consell de Mallorca, no es fa un canvi d’ús, no es fa
un canvi d’ús al centre Joan Crespí.

Vull dir-li, i em sap greu que aquesta senyora no hi sigui,
que el representant de la seva associació, els representants de
la seva associació varen ser presents en tot el procés de decisió
de Joan Crespí, un representant seu va ser fins i tot al tribunal
que va seleccionar el projecte arquitectònic. Quan vàrem
acordar que es fes el servei de promoció de l’autonomia
personal hi havia representants de la seva entitat a la Fundació
d’Atenció a la Dependència on es va decidir. Per tant, mai no
ha estat, mai no ho hem fet darrera o ocultant les decisions que
hem pres del col·lectiu i el representat de la seva entitat estava
present en tot moment. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara començam els torns de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular la Sra. Sandra Fernández, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. En primer
lugar, hacer una referencia a lo que ha ocurrido con el público
presente, yo entiendo que evidentemente tienen que... se tienen
que guardar las formas en este parlamento, pero sí que me
gustaría pues que todos tuviésemos digamos una flexibilidad
mayor. No sé si es que estoy acostumbrada al Ayuntamiento de

Palma que allí pues los ciudadanos libremente pues no voy a
decir que campan a sus anchas, porque sería una expresión muy
así, pero que están muy acostumbrados a ir, a expresarse y
evidentemente pues a lo mejor tener todos un poco más de
flexibilidad, aun entendiendo, evidentemente, que se tienen que
respetar las normas de este parlamento. 

Dicho esto, primero haré, porque tengo poco tiempo,
primero intentaré hacer unas preguntas que se han quedado al
aire, después una serie de reflexiones. No me ha contestado a
la pregunta que le hacía respecto a que si la rehabilitación sí
que se mantiene en el Joan Crespí, muchas de estas personas
que son usuarias del Servicio de promoción de autonomía
personal sí que tienen que hacer esta rehabilitación,
rehabilitación muy específica, porque sí que en estos casos son
rehabilitaciones muy específicas, sí tendrán que continuar
yendo al Joan Crespí a hacer la rehabilitación y la promoción
de la autonomía personal a los otros centros.

Empieza a agradarme un poco, y le confieso que me ha
costado, respecto al... cuando se habla de concierto de qué se
habla, o sea, entiendo que una serie de usuarios irán por el
contrato que tiene el IMAS y ustedes han concertado una serie
de plazas para los que no han podido entrar en el contrato.
Bien, me gustaría saber cuántas plazas han concertado y con
qué entidades han concertado estas plazas. 

También usted ha comentado como sería la promoción de
autonomía personal en Menorca. En Ibiza decía que se abrían
las plazas que ya había proyectadas de Can Raspalls, pero mi
pregunta es si habrá servicio específico de promoción de
autonomía personal y si también habrá en Formentera, ya que
usted hablaba de extender este servicio.

Después decirle, Sra. Consellera, que nosotros en ningún
momento hemos criticado que se pueda cambiar el modelo de
este servicio ni que lo pase a gestionar el consell, se lo hemos
dicho en repetidas ocasiones, si se tenía que ceder el centro o
parte del centro al consell, si se tienen que unificar las
competencias para dar un mejor servicio nosotros siempre
hemos estado de acuerdo, siempre hemos apostado por los
servicios de proximidad, por ejemplo, pusimos en marcha el
servicio PROPER de promoción de autonomía personal para
las personas con dependencia que ustedes eliminaron, pusimos
en marcha el servicio de ayuda a domicilio para personas con
dependencia que ustedes en este caso sí que han continuado y
además lo han ampliado, comenzamos a trabajar en la atención
temprana en el entorno, evidentemente que creemos que
debemos acercar los servicios a las personas, y más cuando se
trata de personas con discapacidad. 

Nuestra preocupación, y se lo vuelvo a repetir y usted, que
lo ve tan normal, que en cuatro plenos diferentes se den cuatro
contestaciones diferentes, pues, Sra. Consellera, yo le digo que
no lo encuentro tan normal, yo no sé si a ustedes le saltó la
noticia antes de tener decidido cómo iban a cambiar o cómo se
iba a prestar este servicio, pero la realidad es que de las
primeras declaraciones que hizo usted en prensa, que yo le he
hablado del servicio de ayuda a domicilio que ponía en marcha
el consell porque es de lo que se hablaba en la noticia, en la
noticia lo que salía es que..., además es que lo dice tal cual, que
el SEPAP se iba a prestar a través del nuevo servicio de ayuda
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a domicilio que ponía en marcha el IMAS, entramos en la web
del IMAS y vemos una noticia que la presidenta sale
anunciando un nuevo servicio de ayuda a domicilio entonces,
evidentemente, pues pensamos que era ese que usted...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bueno, si en la noticia se habla que el consell va a poner en
marcha un nuevo servicio de ayuda a domicilio y usted se dice
que se va a hacer a través de ese nuevo servicio y la única
noticia que hay de nuevo servicio de ayuda a domicilio es ese
pues sí pensamos, yo creo que atar esos cabos no era difícil,
pero es que además usted después sí que decía que iba a ser un
servicio de ayuda a domicilio, bueno, repásese las actas. Yo lo
que le digo es que esto, por mucho que usted diga y por mucho
que... tal vez el resultado final sí sea bueno, ustedes no lo han
gestionado bien y no gestionar bien un asunto como éste
cuando está afectando a personas y a familiares de personas
con discapacidad son temas muy sensibles.

Yo le pediría, primero, que evidentemente para futuras
ocasiones lo puedan gestionar mejor que si en el caso que le
salte la noticia antes de tener decidido cómo se va a gestionar
que puedan salir diciéndolo, pues mire, nos han salido la
noticia antes y lo estamos trabajando, antes que darnos en este
caso, si nos lo han dado a nosotros entiendo que también a los
usuarios, cuatro versiones diferentes en cuatro meses
diferentes. Y después lo que sí que le pediría es una mayor
coordinación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, el seu temps s’ha exhaurit. Moltes gràcies.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... mayor coordinación con el Consell de Mallorca. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, volem agrair que hagi vengut a donar-nos aquestes
explicacions, sincerament han estat molt aclaridores. Sí que li
repetesc o li repeteixo que l’únic que esper que les garanties
per part dels usuaris siguin totes, perquè sí que és cert que
aquests dubtes que s’han ocasionat entre el consell i el Govern
a l’hora de posar-se en marxa i que es faci efectiu i sigui des del
primer moment fan dubtar una mica que els inicis siguin els
correctes, però si hi ha la coordinació que pertoca esperem que
sigui així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari MÉS per Menorca?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No intervindré, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, en primer lloc jo no li
he dit que va ser creat com a centre de referència, li he dit que
es podia fer un centre de referència, tal com està fet aquest
edifici. 

A mi sí que em sorprèn que a vostè li sembli rar que jo em
sorprengui de veure un edifici completament adaptat, perquè li
puc enumerar centenars i centenars d’edificis institucionals,
tant del Govern com dels ajuntaments, que no estan adaptats,
que tenen milers de barreres arquitectòniques. Per tant sí que
m’estranya.

Quant als fons europeus no es preocupi, jo ja li passaré la
partida que es va utilitzar i on està imputat, perquè ja li dic que
sí, que es va fer amb part de fons europeus. 

Quan m’ha contestat s’ha referit al Sr. Matas; com es pot
imaginar per a mi el Sr. Matas és passat; el que faci, el que hagi
fet, com que no té res a veure amb mi, amb la meva persona, ni
ara ni abans ni mai, no em preocupa gaire. Per tant el passat ja
no té cap sentit treure’l aquí ara.

I com vostè bé m’ha dit aquest edifici es va fer per atendre
discapacitats. Li vull fer una pregunta: vostè entén que els nins
que han estat sotmesos a abusos són discapacitats?, perquè jo
no; per tant no sé què fan en aquest edifici.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament, sí, ara contestant les preguntes de la
representant del Partit Popular, si hi ha persones que
necessitaven o necessiten el centre de fisioteràpia i ara tenen
per exemple ASPAYM, hauran d’anar al centre de fisioteràpia,
si la necessiten. Jo ara en aquest moment no sé el nombre
d’usuaris que estaven en el servei de promoció de l’autonomia
i a la vegada necessitaven el centre de fisioteràpia. En
qualsevol cas a les dues reunions que hem tengut i contactes
que hem tengut amb les persones afectades això no ha estat un
problema, no ens ha sortit en cap moment. Ens ha sortit el
problema que una mare duia el nin a una escola de devora i
estava domiciliada al Coll d’en Rabassa, però si l’enviàvem a
Sant Joan de Déu era un problema; per tant volia Joan Crespí
perquè li anava. Però que fos un problema anar a ASPAYM o
a Sant Joan de Déu i haver d’anar a rehabilitació a Joan Crespí,
això dins aquests contactes que hem tengut amb les persones
afectades, no ho ha estat.

Efectivament ho ha entès bé, hi ha un contracte i hi ha un
concert. Per què hem hagut de fer concert?, perquè el contracte
pràcticament ja tenia ocupades totes les hores assignades a
persones; per tant nosaltres haguéssim pogut donar els doblers
directament al Consell de Mallorca, però el Consell de
Mallorca ens ha dit “no ens faceu reservar hores per a aquestes
persones que vénen de Joan Crespí, vegem com ho podem fer”,
i ho hem fet a través d’un concert, que nosaltres ens ho estimam
més. En aquest moment hi ha 37 persones del concert i 32 del
consell a través del contracte. A efectes de l’usuari no notaran
diferència. Hi havia dues entitats que estaven autoritzades per
fer aquest servei, i se n’ha presentat una que és ASPAYM, però
només dues entitats estaven autoritzades pel consell per fer
aquest servei.

Vostè ha fet referència a Proper. És cert, però només ho
varen fer a un parell de pobles i a una illa. Sí, el nom era molt
maco però els de Menorca i els d’Eivissa no en saben res, de
Proper; molts de pobles no en varen tenir notícia. Nosaltres
això ho posam una mica en funcionament per tothom. Tal
vegada sí -en això sí que li he de donar la raó- es va precipitar
la informació que havíem de donar, perquè tota la informació
que supòs que a vostè li va suggerir ja la pregunta en el plenari
va ser arran d’una carta que va enviar un usuari, quan nosaltres
començàvem a informar que hi podria haver canvis, i que
estàvem negociant amb el consell aquests canvis. Va coincidir
això també perquè l’empresa ens va demanar si nosaltres
tornaríem a fer un contracte; vàrem dir a l’empresa que no, que
aquest any no teníem la intenció de fer el contracte perquè
volíem encaixar el nostre servei en el servei de Mallorca; vàrem
començar a informar els usuaris, i un usuari va enviar una carta
a l’Última Hora, concretament, i aquest mitjà de comunicació
es va posar en contacte amb nosaltres i vàrem informar, i això

segurament a vostè la va animar a fer la pregunta. Però en
aquell moment encara tancàvem amb el Consell de Mallorca
aquest... Segurament si li hagués dit en aquell moment “no la
puc informar perquè encara ho estam parlant” vostè em faria la
mateixa crítica. M’estim més contar la veritat i dir que nosaltres
volíem un servei quasi quasi a domicili i que no ha pogut ser,
entre altres coses perquè les entitats també ens han demanat
canvis amb aquesta voluntat i amb aquesta lògica de servei, que
dir-li que no ho teníem previst o que no sabíem com fer-ho.
Vull dir que això ha estat una evolució.

El servei a domicili a què vostè es refereix és el servei de
dependència, que potser va coincidir en el moment, però mai
no ens vàrem referir al fet que aquest servei a domicili de
promoció de l’autonomia personal només es faria en aquests
pobles. Aquests pobles són els que el servei d’ajuda a domicili
que es fa a dependència, i que efectivament fa el consell a
través d’un conveni fet per nosaltres.

Estic segura, Sra. Fernández, que d’aquí a ics temps, poc
temps, el servei que posam en marxa avui conjuntament amb el
Consell Insular de Mallorca serà un bon servei, i tot el que
vostè s’ha referit seran anècdotes que recordarem vostè i jo i
qualque parlamentari que sigui en aquesta sala. Allò important
serà que hem modificat un servei, i que un servei que estava
ubicat en un carrer, en una planta, l’hem aconseguit fer entre
dues institucions de forma coordinada per a tota l’illa de
Mallorca, i tota la resta quedarà en anècdotes.

A la representant d’El Pi, jo també vull aquesta garantia i
feim feina per això. Segurament, jo n’estic convençuda, els
serveis seran els mateixos, els professionals coincidiran molts,
i hi haurà uns dies que efectivament serà més..., hi haurà uns
dies al principi en què hi haurà incidències, però hem de
demanar un poc de paciència per això però estic segura que
d’aquí a un mes aquests problemes no existiran.

No, jo, Sra. Huertas, no li deia res que... Ja ho sé que
desgraciadament a la nostra comunitat autònoma, tot i que
tenim una llei d’eliminació de barreres arquitectòniques i
d’accessibilitat molt bona des de fa més de vint-i-cinc anys i
més de trenta, molt bona, s’ha incomplert, i una de les que ha
incomplert ha estat l’administració pública, però un centre de
valoració de persones amb discapacitat, que a més va ser
publicat per tal i estava dissenyat per a tal, no ens haurà
d’estranyar que tengui barreres arquitectòniques, perquè estava
dissenyat per a això. Vull dir que un centre que des de la
primera pedra havia d’estar pensat per a aquestes persones,
tengués barreres arquitectòniques, fins aquí havíem arribat. Per
tant per això li deia que no ens podíem...

M’agradaria ser tan optimista com vostè, que el passat no
ens condiciona. El passat en aquesta comunitat condiciona
molt, i el Sr. Matas ens condiciona molt, entre altre coses el
pressupost perquè hem de pagar molts de Palma Arena i moltes
carreteres que potser podríem tenir altres serveis. Per tant el
passat en aquesta comunitat autònoma ens condiciona molt, no
el podem deixar passar de cap manera.

Vostè em donarà la referència, a mi, a nosaltres no ens
consta que amb fons europeus es pagàs aquest edifici, això es
va gestionar en una legislatura del Partit Popular i tal vegada

 



494 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 38 / 28 de setembre de 2017 

algun pressupost va anar destinat a això, nosaltres no ho varem
haver de..., nosaltres, l’únic que vàrem haver de liquidar és el
que quedava del contracte.

El que sí li dic és que una part d’aquest servei sí que es
paga amb fons socials europeus.

Crec que més o manco he contestat a totes les preguntes.

Gràcies per l’atenció i bones tardes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència de la
Sra. Fina Santiago i dels seus acompanyants. 

Simplement vull recordar a la Sra. Fernández que a
l’Ajuntament de Palma existeix un reglament de participació
ciutadana que dóna la veu als ciutadans, jo estaré encantada
que si aquesta cambra vol modificar el Reglament ho faci;
mentre jo sigui presidenta d’aquesta mesa em correspon aplicar
el Reglament i per tant, l’article 115.

Moltes gràcies.
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