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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió  d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta, Montse Seijas sustituye a Xelo
Huertas.

Debat de l’escrit RGE núm. 6615/18, presentat pel
Govern de les Illes Balears, relatiu al Pla Estratègic de
Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 6615/18, presentat pel Govern
de les Illes Balears, relatiu al projecte del Pla estratègic de
serveis socials de les Illes Balears 2018-21, respecte del qual
el Govern en sol·licita el pronunciament del Parlament de les
Illes Balears.

Assisteix la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
Sra. Fina Santiago i 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 Torrens, director general de Planificació
i Serveis Socials; i del Sr. Darío Barcela, assessor.

Té la paraula la Sra. Consellera per fer una exposició oral
del pla estratègic.

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

Gràcies, presidenta. Bon dia o bona tarda a tots i a totes, i
avui la Conselleria de Serveis Socials ve a presentar el Pla
estratègic de serveis socials 2018-2021, d’acord amb la Llei
de serveis socials, el seu article 32, que estableix que hi ha
d’haver un pla estratègic de serveis socials i que ha de ser
presentat en el Parlament.

Aquest pla ja va ser lliurat al Parlament fa unes setmanes,
ha estat també amb accés públic des que es va aprovar en el
Consell Social, i per tant vostès hi han tengut accés per al seu
estudi. Jo intentaré fer una introducció el més breu possible,
però almanco que s’aclareixin o  s’estableixin els eixos
centrals d’aquest pla.

Aquest pla té dues parts , una que és diagnòstica, com
qualsevol pla, i una altra que seria de proposta d’objectius. La
diagnòstica s’ha fet bàsicament amb quatre fonts: una que són
indicadors demogràfics, socioeconòmics i socials; una altra,
una enquesta professional; una altra que ha estat l’anàlisi de les
dades del sistema informatiu que complementaven els
indicadors demogràfics, econòmics i socials; i una altra
enquesta, també dirigida als professionals, de necessitats
formatives.

Veuran vostès que la proposta d’objectius també s’aborda
amb quatre eixos: un que són els objectius estratègics, un altre
que seria el Pla per a l’ampliació de la xarxa pública de serveis
socials en relació amb tots els equipaments, el Pla de gestió
de serveis socials, i el Pla de qualitat que té a veure amb
l’avaluació.

Els indicadors sociodemogràfics ens donen les pistes des
d’on hem de començar, on hem de prioritzar la intervenció a
la nostra comunitat autònoma en temes de caràcter social. De
l’anàlisi d’aquests indicadors el que queda clar és que hi ha una
tendència a l’alça a l’envelliment i al sobreenvelliment a la
nostra comunitat autònoma; l’esperança de vida ha passat de
76 anys a 82 anys en pocs anys. L’índex d’envelliment, que és
el que estableix la relació entre els 65 anys i més anys sobre
la població de menys de 15 anys, està pujant a la nostra
comunitat autònoma de forma considerable; per exemple a
Mallorca l’any 98 era d’un 83, i l’any 2015 n’hi ha 98, vull dir
que estam envellint a Mallorca. A Menorca l’envelliment és
més alt: l’any 98 era de 77 i l’any 2015 és de quasi 104,
103,9. A Eivissa l’any 98 era de 58, i l’any 2015 és quasi de
81, 8,8. A Formentera l’any 98 era de 79, i l’any 2015 és de
99. Per tant a totes les nostres illes, i especialment a
Menorca, la població està envellint, cada vegada tenim més
persones majors de 65 anys en relació amb la població menor
de 15 anys, que és la que podria rejovenir la població.

I després també tenim l’índex de sobreenvelliment, que és
el que ens ha de preocupar més en relació amb temes de
serveis socials i de cronicitat, que és la relació entre les
persones  majors de 65 anys i la població major de 85 anys, i
aquí, tot i que hi ha diferències, són més  homogènies a la
nostra comunitat autònoma: a Mallorca és de 14, a Menorca
és de 12, a Eivissa és de 12, i a Formentera és d’11. Això, que
és pot considerar un èxit social perquè estam aconseguint que
les persones visquin més, i cada vegada en millors condicions,
també té conseqüències socials que s’han d’afrontar; una és
l’augment de la manca d’autonomia, el procés de
sobreenvelliment ens indica que a partir dels 85 anys les
persones tenen un risc alt de reduir el seu nivell d’autonomia;
el nivell de dependència, i la necessitat clara que en els
propers anys hem d’invertir considerablement en aquest sector
perquè això va en augment. Tenguin en compte que darrere...,
d’aquí a cinc, sis anys, està entrant ja el que s’ha considerat la
generació del baby boom, que és de l’any 55, i per tant serà un
increment encara més considerable, i segurament el
sobreenvelliment encara apujarà.

Un altre dels indicadors socials que apunta aquest pla
estratègic és la diversificació de les llars. La llar clàssica
coneguda, que és una llar unifamiliar però que té  una xarxa
social propera d’una família extensa, està desapareixent a la
nostra comunitat autònoma, i això s’accentua a partir dels anys
vuitanta, que la família extensa cada vegada està desapareixent
més i s’ha convertit en una família nuclear. Això és a causa del
decreixement de la fecunditat i de la dispersió de la família.

Per tant el que vostès podran veure al pla és aquesta
diversificació de les llars que cada vegada s’està produint més
a la nostra comunitat autònoma; per exemple, les llars
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unipersonals, que l’any 91 eren un 17%, l’any 2015 són un
24%, vull dir que les persones totes soles és un element
també indicador. Les llars nuclears s’estan reduint: l’any 91
eren un 81%, l’any 2015 tan sols són un 65%; i les llars sense
cap tipus de nucli afectiu però que s’estan produint -hi pot
haver afinitat, poden ser amics o poden ser..., però no hi ha
aquest nucli que caracteritza una llar, que seria la relació
familiar, la relació de parentiu-, cada vegada augmenten a la
nostra comunitat autònoma: si l’any 91 n’hi havia dues, un 2%,
ara n’hi ha un 11%. Per tant les nostres llars també
evolucionen en relació amb els indicadors econòmics i
socials.

De les llars unipersonals, aquestes que els he comentat que
pujaven de l’any 91 a l’any 2015 -l’any 91 hi havia un 17% i
l’any 2015 se’n detecten un 24%-, un 67% són menors de 65
anys i un 33% són majors de 65 anys. Per tant tenim una
població envellida, una població sobreenvellida, i que a més a
més té un risc considerable de viure tota sola. Això és un dels
perfils que ja surten a la nostra comunitat autònoma, que
segurament tots intuïm perquè ho veim als pobles, ho veim als
barris, però ara ho podem plasmar en un document i treballar-
ho. I perquè també se n’adonin d’aquestes llars nuclears, que
moltes són de dues persones, majors de 66 anys que viuen
sols però que són dos, hi ha 36.000 llars a la nostra comunitat
autònoma. Per tant el tema de la solitud de les persones
majors i del risc de dependència i del risc de manca
d’autonomia per a nosaltres ha de ser un dels eixos centrals o
de les prioritats d’aquesta comunitat autònoma.

Què ens passa?, que aquesta xarxa natural de solidaritat que
coneixíem tots en els anys seixanta, en els anys setanta, en els
anys cinquanta, s’està difuminant, no està existint, no hi ha
aquesta xarxa de seguretat que és la família per a moltes de les
nostres famílies, o cada vegada està molt més reduïda. Això
afecta especialment els menors, afecta especialment les
persones majors, persones amb discapacitat i persones amb
diagnòstic de salut mental. Per tant tenim un eix també
importantíssim en aquest pla, per a nosaltres, que s’ha d’anar
pensant en serveis i prestacions que substitueixin parcialment
o totalment l’atenció de la cura i la supervisió que de forma
natural realitzava la família.

Un altre dels eixos, o el tercer eix per a nosaltres
important d’aquest pla o  que defensam en aquest pla és
l’augment de la vulnerabilitat social, i això per diversos
motius: un les transformacions demogràfiques de la nostra
comunitat. A 1 de gener de 2015 hi havia 1.104.479 persones,
549.000 eren homes i 554.000 eren dones, arrodoneix els
números per no entrar en detall. Perquè vostès es facin una
idea, de l’any 90 a l’any 98, hi va haver un creixement de
28.500 habitants a la nostra comunitat autònoma. De l’any
2000 a l’any 2008 el creixement va ser de 225.000 persones,
això van ser persones immigrants que vénen a la nostra
comunitat autònoma per feina, però és una població
vulnerable, precisament pel que comentàvem, si la família és
un eix natural, o una xarxa natural de solidaritat, aquestes
famílies, o aquestes persones no vénen amb aquesta xarxa
familiar i els costa fer una xarxa social.

Per tant, tenim una població  que no és perquè sigui
immigrant, sinó perquè està en una situació de vulnerabilitat.
És cert que això amb la crisi s’estanca, del 2009 al 2015 hi ha
un estancament, no es produeix un augment d’aquest perfil de
persones immigrants, però a partir del 2015-2016 hi torna
haver un creixement progressiu de les persones immigrants.
És vera que la crisi econòmica va reduir la presència de les
persones immigrants a la nostra comunitat autònoma, si
l’índex d’immigració l’any 2012 era d’un 22%, l’any 2015 era
d’un 18%, va baixar i ara estam en un altre període que torna
pujar des del 2016.

Això ha tret conseqüències positives, tenim una població
més jove gràcies a la presència de les persones immigrants,
hem tengut una recuperació  de la natalitat gràcies a les
persones immigrants, sinó seríem una de les poblacions més
envellides d’Europa. Però també ens senyala que hi ha un
col·lectiu de ciutadans a la nostra comunitat autònoma que
estan en un risc de vulnerabilitat alt.

Un altre dels problemes d’aquesta vulnerabilitat social de
la nostra comunitat autònoma és la precarietat laboral, el
conjunt de la precarietat laboral. Som la comunitat autònoma
on hi ha una estacionalitat laboral més alta d’Espanya, això
afecta... és un problema de temporalitat del treball, molta
rotació en la feina i sous baixos. Aquest tema afecta
directament un col·lectiu que he anomenat, que són les
persones majors, perquè s’aconsegueixen pensions molt més
baixes. Vull dir que els  nostres pensionistes tenen unes
pensions més baixes a causa del nostre model econòmic
d’aquesta estacionalitat laboral i a més a més amb un treball
poc qualificat.

Quines conseqüències té aquesta estacionalitat laboral? Té
una vulnerabilitat econòmica, no hi ha ingressos garantits
durant tot l’any a les famílies, no hi ha una suficient protecció
davant l’atur per part de l’Estat, tenim dificultat d’emancipació
dels joves, redueix la taxa de fertilitat, perquè les dones joves
que no tenen estabilitat laboral no s’atreveixen a tenir fills i
cronifica la pobresa. Si el treball, la generació dels anys 40,
60, a través del treball de la formació es podia fer promoció
social, almanco promoció econòmica, amb aquesta
estacionalitat tan alta es cronifica aquesta pobresa.

Per tant, un eix també central que hauran vist que nosaltres
recollim en aquest pla és que des dels serveis socials s’han de
garantir les necessitats bàsiques de la població, perquè tenim
cada vegada més persones i més famílies que no tenen
garantides les necessitats bàsiques durant l’any. Per això el
tema com la renda social, o ajudes d’emergència.

La taxa de pobresa és un dels altres indicadors que hem
assenyalat, hem tengut bones notícies, hem baixat la taxa de
pobresa, vàrem passar d’un 23 a un 19, està per sota de la
mitjana, però encara tenim un 19% de població, que és molta
població, amb pobresa, amb risc de pobresa. Per tant, tenim
una taxa de pobresa a una de les comunitats autònomes més
riques molt alta, vull dir que el nostre  PIB, tot i que hagi
baixat, no hauria de coincidir amb aquesta taxa de pobresa. Per
tant, tenim problemes de cohesió econòmica molt
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desequilibrats, tenim un PIB alt, però tenim una taxa de
pobresa que no correspondria a aquest PIB.

Per tant, quin és el perfil d’usuaris que pensam que el
Govern de les Illes Balears hi ha de fer front? I subratll això de
Govern de les Illes Balears perquè això és una informació que
poden tenir altres administracions públiques, però que
nosaltres ens hem centrat en les competències de la comunitat
autònoma. Per exemple, veuran que fem referència a temes de
solitud de persones majors, perquè això és una competència
dels consells insulars, els consells insulars tenen aquesta
informació per poder planificar. Per tant, nosaltres des de les
competències que tenim com a Govern, el perfil de l’usuari
serien persones majors, amb reducció d’autonomia i amb
problemes de solitud, relacions familiars disfuncionals, que
poden ser des de manca de supervisió dels més joves, a manca
de capacitat per tenir cura de les persones més afectades i amb
famílies amb problemes de vulnerabilitat, que bàsicament
serien monoparentals, que cada vegada són més, ho he dit quan
he explicat allò de la família, d’origen immigrant i una situació
de problemàtica econòmica que el nostre sistema econòmic
no garanteix cobrir totes les necessitats bàsiques en el conjunt
de població.

Bé, aquests indicadors que són els indicadors que hem
treballat de caràcter social i que els he fet un resum molt breu,
vostès si els interessa o si ho volen llegir veuran que és molt
més extens en el pla, s’han complementant amb altres
indicadors que provenen del registre informàtic dels serveis
socials. En aquest moment teníem quan vàrem començar a fer
aquest pla 4 sistemes informàtics, això també els ho subratll
perquè és un problema. Quan tenim tants de models
informàtics diferents, a vegades és difícil poder explotar de
forma homogènia tots els indicadors, perquè no es registra de
la mateixa manera i després l’explotació és complicada. Tenim
el SIUS, tenim l’HSI, tenim el NOU i tenim el SIAP. S’ha fet
una feina i ara aquests 4 sistemes s’han reduït bàsicament a
dos, o tres, hi ha el SIUS, desapareix l’HSI i queda el de Palma
i el de Calvià, que és el SIAP.

Bé, el 2015 es varen treballar 34.875 expedients en aquest
conjunt de serveis socials, es varen atendre 66.000 persones
i es varen produir 112.000 demandes, 34.000 expedients,
65.000 persones, 112.000 demandes. Les demandes
coincideixen amb el que hem treballat fins ara, aquests
indicadors crec que són més de caràcter sociodemogràfic i els
que són menys personals, les demandes sí que són més
personals. Les ajudes econòmiques eren 31.000, el suport a
la unitat de la convivència per problemes familiars
disfuncionals 26.000 i el servei d’ajuda a domicili relacionat
amb persones majors també era molt alt , ara no ho tenc
apuntat aquí, però era dels més alts. La informació i
l’orientació, com no podria ser d’altra manera, de les
demandes més altes perquè també és la forma d’accés.

Quins eren els nuclis  de convivència més alts? En un
20,53% les persones soles i en un 29,77% les parelles amb
fills, per tant, la nostra hipòtesi és que efectivament, aquestes
persones soles són persones majors de 65 anys i sobretot a
partir de 80 i aquestes parelles amb fills menors que tenen

problemes de caràcter econòmic. Aquesta enquesta perquè si
a vostès els interessa, es va fer a novembre de 2016...,
perdonin, això seria en relació al registre informàtic. 

Després també un altre dels elements que vàrem introduir
era l’enquesta de professionals. Aquesta enquesta es va fer a
novembre de 2016, es va fer a professionals i a responsables
de serveis socials, ajuntaments i entitats. Varen ser 81
persones que varen respondre, un 53% d’aquestes persones o
d’aquests professionals eren treballadors socials, un 18%
tenien càrrecs de responsabilitat, un 13,5% eren educadors
socials, i altres tenien altres responsabilitats, la majoria eren
d’ajuntaments en un quasi 90% i la resta eren entitats.

Es va fer una valoració o una dimensió, sí, una valoració
amb sis punts que eren: la dimensió domèstica familiar; la
dependència, diversitat funcional; la d’origen i ètnia;
l’estigmatització social, econòmica, laboral, i residencials. 

De tot això, de tota aquesta enquesta que vostès també la
tenen i d’una forma molt més detallada en el text, els nostre
treballadors dels serveis socials consideren que els serveis
socials comunitaris estan consolidats, però tenen dificultats
per afrontar els reptes derivats de les noves demandes que
generen els canvis socials. Creuen que els serveis socials són
prou coneguts, que hi ha una capacitat de resposta alta a les
demandes socials, es podria puntuar entre 1 i 5, i ells
consideren que hi ha una capacitat de demanda d’un 3,8, que és
una capacitat de demanda alta, i consideren que en el futur
aquesta demanda no baixarà, més aviat e l contrari, serà una
demanda que augmentarà. 

Quan se’ls demana quines són, de les percepcions
objectives, però també amb un component tècnic que no són
aquests professionals, quines seran les demandes de futur que
tenen aquests serveis socials, la majoria contesta que el suport
a les famílies, aquesta la puntuen un 4,3 de mitjana, protecció
a la infància amb un 4,2, violència familiar amb un 4,2,
dependència un 4,4, malaltia mental un 4,1. Després ja baixa
tema d’immigració com a un tema molt específic, un 3,7.

Un tema que no és competència d’aquesta conselleria de
Serveis Socials, però sí és competència del Govern, que són
les polítiques d’habitatge públic, també surt en aquesta
enquesta i surt amb un 4,1. La pèrdua d’habitatge com un dels
problemes que s’ha d’afrontar en el futur, segons la percepció
que tenen els nostres professionals.

En relació a quines pensen que són les respostes que tenim
menys elaborades des del sistema de serveis socials per
afrontar consideren que els joves amb risc d’exclusió la tenim
baixa, és inferior a un 3%, i violència familiar també inferior
a un 3% conjuntament amb prostitució, mendicitat i pèrdua de
l’habitatge i persones sense sostre. Aquests tipus de demandes
són les que els nostres professionals de Serveis Socials
consideren que tenim menys recursos i menys capacitat
d’actuar.

Després també vàrem fer una altra enquesta que era la de
formació, la necessitat de formació que els professionals
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pensaven que tenien a la nostra comunitat autònoma. Els ho
resumiré molt, consideren que la manca de formació és en
formació tècnica i d’estratègia; d’ètica professional; en el
sector d’infància, familia i jove; i en qualitat de servei i en
supervisió dels serveis. La formació, la major part d’ells
consideren que és un recurs que els dóna seguretat i que els
dóna capacitat d’acció, i això ho consideren així mateix quasi
un 80% i un 11% considera que la formació no els dóna cap
tipus de seguretat d’actuació o d’acció.

Per tant, els sectors que per a nosaltres, insistesc, des de
les competències que té la comunitat autònoma pensam que hi
ha tres sectors que durant aquest pla estratègic o que els anys
que dura el Pla estratègic s’ha de fer una feina prioritària, que
són les necessitats a l’àmbit familiar, especialment el tema de
vulnerabilitat econòmica, això va des de la renda social a
temes d’incapacitat judicial; tot el que sigui substituir la xarxa
de suport, la xarxa solidària i natural que és la familia se’ns
difumina, per tant, s’han de crear aquests serveis. Aquesta
vulnerabilitat econòmica que crea el nostre sistema econòmic,
àmbit familiar vulnerabilitat econòmica i substitució d’aquesta
xarxa. Salut mental, dependència i discapacitat. Aquests per a
nosaltres serien els tres eixos centrals de les prioritats de les
feines que han de fer. 

Això s’ha de fer de forma transversal des dels drets, s’han
de garantir drets, per tant, s’ha de crear molta normativa a la
nostra comunitat autònoma en temes de serveis socials; hem
d’aconseguir tenir models com el sistema de salut i el sistema
educatiu o qualsevol altre sistema que són drets que no poden
dependre de voluntats pressupostàries o de voluntats
polítiques; s’ha de reforçar el sistema aclarint cada vegada
més quines són les competències del consell i quines són les
competències del Govern i reforçar el finançament i a través
de la planificació.

Més o manco crec que he acabat l’exposició, no vull entrar
en el detall dels objectius perquè vostès ho tenen a un apartat
específic, si volen a la rèplica puc comentar molt bé cada un
dels objectius que ens plantejam, per exemple, el tema de
normativa, doncs, parlam des de la renda social, de
determinats decrets que hem de fer, però vostès ho tenen o si
volen que m’entretingui en algun d’ells, doncs, després a la
rèplica em puc entretenir i explicar-los el per què.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per part del Grup Popular té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sandra Fernández, per un temps màxim, màxim, de quinze
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, dar las gracias
a la consellera y aparte de su equipo por haber venido a
explicar aquí este plan estratégico. 

Consideramos que se ha hecho un importante trabajo a la
hora de elaborar este plan, un plan que, como decía la
consellera, viene con un diagnóstico previo, pero desde
nuestro grupo parlamentario lo que no consideramos adecuado
es que un plan de estas características, un plan estratégico
2018 -que ya lo estamos acabando- 2021 se presente a final
de legislatura, comprometiendo, prácticamente casi todas las
medidas de este plan, comprometiendo la siguiente
legislatura. 

Nosotros creemos que un plan de estas características lo
ideal es aprobarlo al principio de legislatura, pero somos muy
conscientes de que las dificultades muchas veces hacen, y
sobre todo cuando se trata de un plan tan amplio  y tan
complejo, que el tiempo se vaya dilatando. Pero también
consideramos que si esto es así lo que se tendría que haber
hecho es, tal vez, implicar a los diferentes grupos
parlamentarios ya en la elaboración de este plan porque ahora,
una vez que el plan esta hecho, este trámite parlamentario
puede ser importante, ¿no?, a la hora de presentar diferentes
iniciativas, pero cuando se trata de esta iniciativa que, como
digo, ya compromete la siguiente legislatura, pues, tenemos
muy poco margen con el trámite parlamentario realmente para
poder hacer, para poder debatir el plan, para poder estudiar y
debatir cada uno de los objetivos, cada una de las medidas y
consideramos que, sinceramente, no era lo más adecuado. 

Nosotros en ningún momento nos vamos a oponer a este
plan, en principio nos abstendríamos en las propuestas de
resolución, a no ser que algún grupo presente algo que
consideremos totalmente inaceptable, pero en principio nos
abstendríamos de las propuestas de resolución por este
motivo. En ningún caso presentaremos tampoco nosotros
ninguna pidiendo que se rechace el plan porque creemos que
se ha hecho un trabajo importante, especialmente un trabajo
técnico importante y creemos que hay que valorarlo. 

Pero, dicho esto, nosotros pues estaríamos de acuerdo con
gran parte de los objetivos que se plantean en el plan, también
con algunos de los ejes, tendríamos diferencias tal vez
especialmente a la hora de aplicar determinadas medidas, pero
creemos que tampoco, pues, hemos tenido un espacio como
para participar realmente en este plan cuando, vuelvo a repetir,
pues es un plan que no solamente posee las medidas sino
especialmente también el presupuesto pues afectará a la
legislatura siguiente, ¿no?

Por nuestra parte por eso no entraremos a debatir nada
más, pero aún así vuelvo a repetir no le quitamos mérito a la
presentación de este proyecto.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bones tardes, gràcies presidenta. Bones tardes, Sra.
Consellera, gràcies per venir a presentar-nos aquest pla i a tot
el seu equip, benvinguts. 

Bé, són molts de documents que hem hagut de llegir per
veure exactament quina és la situació que ens presenta, també
ens acaba de donar moltes dades que possiblement tornaré a
repetir, però em sembla important i interessant ressaltar-les. 

En un principi, quan fas una primera lectura d’aquests
documents el primer que es dedueix és la dificultat per
analitzar una situació real de serveis socials, vostè comenta
els diferents sistemes informàtics existents a les diferents
institucions i fa que quedi fora de l’anàlisi un nombre
considerable de casos, fa una anàlisi incompleta a nivell
qualitatiu, quantitatiu de la situació. Això és el que diu el
document.

Em sorprèn, a més a més, que les dades que ens donen en
aquests documents són del 2015-2016. Es torna constatar la
manca d’eines per recollir informació i tractar-la, per
actualitzar les actuacions per part de serveis socials.

Veiem que efectivament hi ha molta gent dedicada per
manca de professionals, molta gent d’aquests professionals
que haurien d’estar... hi ha una manca de professionals,
professionals que haurien d’estar fent una altra feina que no
fos una feina administrativa o  informativa, sinó que haurien
d’estar als carrers i haurien d’estar atenent les persones.

Per fer un pla estratègic real, que considerem que
necessitem primerament aquest sistema de recollida de dades
unificat, capaç de generar informació, cosa que veiem que sí
que recull els documents, efectivament sí que dóna constància
d’aquesta necessitat, però també de recuperar una eina per
poder recopilar aquestes dades, recopilar-les i donar-los
sentit, no?, perquè ens donin la informació que necessitem.

Nosaltres proposaríem la recuperació de l’Observatori
social de les Illes Balears, que considerem que és
indispensable.

Les conclusions del document sobre explotació estadística
de l’enquesta d’avaluació recull pràcticament les necessitats
existents en aquest nivell organitzatiu per a una millor atenció
i m’agradaria llegir-les perquè realment són de vertader
interès.

“Uns serveis socials comunitaris consolidats, però amb
dificultats per afrontar els reptes derivats de les noves
demandes que generen els canvis socials”, constatem de nou
la necessitat d’actualitzar i de recollir aquestes dades i poder...

donar-los sentit; “uns serveis socials amb una demanda
heterogènia pel que fa a la intensitat i a la diversitat”, és a dir,
les demandes són molt diverses i és molt difícil també poder
atendre d’una manera fidedigna tots aquells que ho necessiten,
és veritat que tenim ingressos mínims, alimentació,
subministrament, una quantitat molt diversa de necessitats. 

Hi ha uns serveis socials amb una capacitat de resposta
desajustada a la demanda, sobretot pel que fa a les necessitats
socials més demandades. Està clar que sempre anem per
darrera i ho constaten també en el document d’estadística. 

Tornem constatar la necessitat de recollir les dades i poder
analitzar-les correctament. Uns serveis socials amb una
demanda que es preveu que anirà en augment en un futur
pròxim. Bé, som realistes, així és, almenys ja tenim avançada
una idea que és que augmentaran, bé, idò ja sabem cap on
hauríem d’anar els serveis socials.

Uns serveis socials poc dotats econòmicament i amb una
deficiència mitjana, perquè... encara que s’ha augmentat i han
crescut els recursos econòmics i humans hi ha aquesta
diversitat, aquesta heterogeneïtat de la demanda de recursos.

Uns serveis socials mancats de coordinació externa a
nivell institucional i interna per poder fer molt més rendibles
els serveis, és cert, hi ha una descoordinació, és important
tenir-ho en compte i posar en pràctica alguna... bé, les eines
necessàries i la coordinació que és necessària per poder
treballar i maximitzar els serveis que ja tenim.

Uns serveis socials que pateixen una burocratització
excessiva, el que comentava, que molts dels professionals que
haurien d’atendre les necessitats reals fan d’administratius.

Uns serveis socials amb uns professionals que necessiten
una formació, important, sobretot per actualitzar-se no només
a les demandes que hi ha, sinó que pensem que... que les
mesures que es van prenent en cada legislatura, pensem que és
necessari que es posin al dia del que estem oferint a la
ciutadania.

Uns serveis socials amb escassetat  de capacitat de
prevenció i anticipació i de relació de tasques d’avaluació .
Tornem constatar aquesta necessitat de la posada en marxa o
de la recuperació de l’observatori.

I uns serveis socials amb manca d’informació sobre
l’avaluació dels serveis socials i uns sistemes informatius que
cal unificar i els torn a repetir.

És cert que en el pla de qualitat, sí que és cert que han
recollit algunes de les mesures importants que serien en
l’àmbit de l’atenció social i parl d’aquestes mesures per
prendre... la conselleria... per millorar aquest servei. També en
l’àmbit de l’organització del sistema, també en l’àmbit dels
professionals i també en l’àmbit dels sistemes informàtics.

D’acord, veiem que realment hi ha una... claredat de la
realitat que es viu, que tot el que s’ha vist aquí en aquests
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documents coneixen perfectament... e ls  coneixen
perfectament i sabem que han d’aplicar-se una sèrie de
mesures per millorar-les i és cap allà on s’ha de treballar.

Jo només esper que aquest pla reculli tots aquestes
mesures que vostès mateixos han comentat en aquest pla
d’igualat.

I per suposat que donarem suport a un pla que és realment
necessari, però també és necessari comptar amb les dades
reals perquè, torn repetir, aquestes dades són del 2015 i la
realitat ha canviat molt.

Res més moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Bé, des de MÉS
per Mallorca crec que ens podem sentir orgullosos d’aquesta
feina de planificació que s’ha duit a terme i fins i tot de
reconeixement de quins són els límits i quins són... o  els
reptes, no?, per millorar i tenir una societat millor. És també
un exercici de transparència i aquest treball ha de servir per
millorar els serveis socials i de rebot tota la societat de les
Illes. 

Per tant, crec que és una feina necessària, útil i de
repercussions posteriors, marca els objectius -com bé ha dit-
de fer un diagnòstic amb una visió global de la societat,
identificar les necessitats, analitzar l’actuació del sistema de
serveis socials, analitzar el nivell de cobertura i de demanda
tan real com potencial, i tot això ha de servir per planificar i
tot això ho emmarca dins un context social marcat sobretot -
com vostè ha dit- de l’envelliment, més llars unipersonals i en
pobresa infantil per desgràcia.

Analitzats també els resultats, no m’allargaré, només...,
perquè ja s’ha explicitat vostè, en aquestes llars monoparentals
constituïdes en un 78% per dones, per tant, des del punt de
vista de gènere també ens ha de preocupar; una qualitat de
l’ocupació marcada per aquesta precarietat i estacionalitat,
també fa menció a la renda social garantida; de les situacions
de necessitat ja sigui en dependència, (...) funcional,
incapacitat i malaltia mental; dificultats per accedir a
l’habitatge, important també; d’inserció sociolaboral i també
socioeducativa.

Tot això per arribar a unes conclusions d’envelliment, de
diversificació de llars i d’augment de vulnerabilitat social i tot
això ho fa amb unes enquestes, és clar, s’han de fer en un
moment determinat, els processos de feina són els que són i
els resultats arriben amb posterioritat, evidentment aquestes
enquestes d’avaluació dels serveis socials de les Illes Balears,
però dóna una visió de quina és la situació real i accentua en

què s’ha de millorar, que evidentment són els recursos
professionals, econòmics, de formació de professionals,
gestió, direcció, coordinació i, per tant, marca el camí a
seguir.

A les conclusions hi ha els reptes, que vostè ha llegit, Sra.
Maicas, com a una cosa negativa i és evident, hem de fer una
mica d’autocrítica, però és l’única manera de millorar i
aquests reptes són reptes de noves demandes, d’aquesta
demanda més heterogènia, de la resposta desajustada que anirà
a més en un futur, però està bé saber-ho i no amagar-ho per
conèixer-ho i poder actuar d’una millor manera.

Per tant aquest pla creim que és útil per a la ciutadania, i
manifesta quines són les situacions de necessitat més
prioritàries i quins són els sectors de població que
requereixen una actuació més immediata, i a més s’ha de tenir
en compte que tot això és per atendre els més vulnerables. Per
tant consideram que és una gran feina, planificar i avaluar per
millorar contínuament està bé, ja s’havia fet a més un primer
pla crec que a l’anterior pacte de progrés i vàrem estar una
legislatura sense pla, per tant està bé que es continuï amb
aquesta feina de planificació i de transparència.

Moltes 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 quinze minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Agraïm a
la consellera i a l’equip haver vengut avui a explicar aquest pla.
Demanam disculpes perquè he partit just i tenim les carreteres
com les tenim, i m’he trobat un embús i no l’he poguda sentir
en tota la seva explicació. Per tant esperaré a veure
l’explicació i no entraré a fons en el tema del pla.

El que sí li diré és que és cert que per ventura aquest pla
arriba una mica tard, però també és cert que s’ha hagut de fer
molta feina prèvia per recollir les dades i fer una diagnosi, i
crec que és molt important per poder elaborar un pla
d’aquestes característiques i que sigui un pla complet.

Pensam que sí que hi ha d’haver unes línies a seguir per
arribar a les demandes i a les necessitats existents, i crec que
aquest pla el que fa és una bona diagnosi i que també és un pla
obert a poder millorar i a poder ampliar o modificar si hi ha
unes necessitats concretes, i crec que això és important.

Com li dic, esperaré les respostes o les explicacions, si
vol especificar res més en concret, perquè no l’he pogut sentir
inicialment.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies també,
Sra. Consellera i al seu equip, per la seva assistència avui aquí
i les explicacions.

Bé, quant al pla..., li he de dir que amb la documentació que
he pogut consultar he queda una mica decebut per la falta de
concreció pressupostària en alguns temes, que tal vegada
potser és que no he tingut tota la informació a l’abast, m’he
basat en la informació que està penjada a la pàgina de la
conselleria, a la pestanya del Pla estratègic de serveis socials.
Li ho dic pel següent: perquè d’una banda hi ha un pla
d’ampliació de la xarxa, després hi ha un pla de
desenvolupament dels serveis, i després hi ha un annex
pressupostari en què pensava que trobaria les diferents
inversions que es preveien d’ampliació  de la xarxa i
d’ampliació dels serveis pressupostades i amb calendari.
Aquesta informació no l’he trobada, no sé si existeix, però
aquesta seria un primer aclariment que demanaria.

Per exemple, en el Pla d’ampliació de la xarxa de serveis,
doncs hi ha un punt 3  de definició de les inversions per al
període 2017-2021, està molt bé perquè s’expliquen les
actuacions que s’han fet, les que s’hauran de fer, es diu que...
s’arriba a la conclusió que això tindrà un cost de 38.907.000
euros, gairebé 39 milions d’euros, i jo, s incerament, no he
sabut trobar aquest desglossament ni el calendari, i, vaja, la
meva impressió és que no hi és, al pla, això. Llavors crec que
és un element fonamental per poder avaluar també la
factibilitat d’aquest pla en els propers anys.

Dit això també li he de dir que m’ha sorprès la priorització
que es fa en el pla sobre el desenvolupament d’instal·lacions
per a persones grans amb dependència, en què surt una
distribució comarcal de Mallorca i les illes menors, diguem,
doncs comparades, i aquí jo  crec que probablement la
població menorquina té unes característiques especials,
segurament pel que fa a una major... -perdó, em sent bé?-, la
població menorquina, pel que fa a una major edat, i
probablement també potser una capacitat de detecció major,
és a dir, és probable que a Menorca s’estiguin detectant molt
més bé les necessitats, i que per tant tal vegada tinguem una
sobredetecció , per dir-ho així, la qual cosa... Bé, estic
intentant explicar per què posen Menorca en prioritat 2, tenint
en compte la flagrant mancança de places i de serveis a
Menorca, i em remeto als nombres de l’informe. És a dir,
sobretot quan parlam de majors de 85 anys, ens trobem que hi
ha una necessitat detectada a Menorca de places residencials
per a majors de 85 anys del 26,3% de la població que té
aquesta edat, és a dir, el 26,3%. El valor que li va al darrere és
el de Palma, que té una necessitat detectada del 12,7%; és a
dir, és molt sorprenent la necessitat detectada de places per a
majors de 85 anys a Menorca, molt sorprenent pel gran

contrast que té amb la resta de les Illes. Jo per això pos la
hipòtesi damunt la taula que hi hagi una sobredetecció, o
millor seria dir una infradetecció en els altres àmbits, perquè
realment és molt alta aquesta detecció, tot i que probablement
és indicatiu d’una necessitat molt gran, probablement per una
població més envellida, d’atenció a aquestes persones.

Si anem al nombre de llista d’espera resulta que 227
persones a Menorca estan en llista d’espera, majors de 85
anys, la qual cosa representa un nombre elevadíssim del
12,37% de la població d’aquesta edat. En canvi si mirem
Palma, mirem el Raiguer, mirem..., bé, a Formentera només hi
surt una persona, per tant hi ha zero places..., no és un terme
de comparació, o la regió sud, ens trobem que els
percentatges de llista d’espera respecte  de la població són
5,5%, 5,75, 5,9%... És a dir, molt allunyats d’aquesta
necessitat detectada a Menorca, aquesta llista d’espera del
12,37%.

Curiosament, quan es prioritza, totes aquestes comarques
que he dit que estan pel 5% reben priorització 1, i curiosament
Menorca rep priorització 2, és l’única que rep priorització 2.
Quasi quasi sembla com un premi de consolació, de dir “bé,
com que a Menorca..., almenys li posarem la prioritat 2", quan
amb aquests nombres a la mà sembla que la necessitat més
peremptòria precisament és a Menorca. Jo, Sra. Consellera,
vagi per davant la meva ignorància sobre el tema i estic
convençut que vostè em donarà les explicacions satisfactòries
que faran que aquesta perplexitat meva es descobreixi que està
fonamentada de forma errònia, però jo li he de dir la
impressió que trec de llegir les dades.

Penso que aquesta priorització s’ha fet a partir de l’actual
taxa de cobertura, és a dir, actualment és probable que a
Menorca hi hagi una taxa de cobertura alta de les necessitats
que hi ha, però potser que continuï havent-hi, malgrat això, una
necessitat alta de donar resposta a les majors necessitats que
hi ha a l’illa de Menorca. No sé si m’explico. És a dir, potser
que la cobertura, per exemple, a Palma sigui inferior que la
que hi ha a Menorca perquè hi ha menys gent atesa, però és
que potser que, ateses les majors necessitats que hem detectat
a Menorca igualment continuï essent necessari un major
desplegament de mitjans a Menorca, i per això m’agradaria
que m’aclarís tots els dubtes que em generen aquestes dades.

M’he referit a la població major de 85 anys, però he de dir
que en la població major de 65 anys se segueix més o manco
el mateix patró, és a dir, realment hi ha unes llistes d’espera...,
miri, sense anar més lluny, Menorca, 0,44% de la població
major de 65 anys, 0,44, està en llista d’espera, mentre que a
Palma és un 0,16, que està en llista d’espera. Doncs, com és
lògic, en tots aquests plans em fixo molt en les dades de
Menorca i realment m’han sobtat aquestes xifres tan
sorprenents pel que fa a la realitat de Menorca, i per tant li ho
volia plantejar, amb la seguretat que vostè em sabrà explicar el
perquè de la paradoxa que, havent-hi aquestes xifres tan
sorprenents per a l’illa de Menorca estigui en el pla amb
aquesta prioritat 2.
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I sense oblidar el primer que li he plantejat, que és que he
trobat a faltar, de totes les inversions que estan previstes, que
per exemple en el cas de Menorca es parla de la reforma i
adaptació de la residència municipal de Ferreries, de la de Sant
Lluís, de la de Bintaufa i de la construcció d’una residència de
persones en situació de dependència a Maó. Per tant, jo trobo
satisfactòries les inversions que estan previstes, fins i tot li
diré que molt satisfactòries, però em xoca que hi hagi aquesta
prioritat dos i voldria saber si hi ha aquest calendari i cost de
cadascuna de les inversions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Montserrat Seijas, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo también quiero dar la
bienvenida a la consellera a esta comisión para explicar el plan
y también por supuesto a la parte  de su equipo que le
acompaña hoy aquí.

Bueno, a mi me parece muy bien el análisis estadístico en
base a datos socio-demográficos, a pesar de que quedan un
poco desfasados, como ya comentó algún portavoz que me ha
precedido, ya que se trata de datos hasta el 2015. Entiendo que
deben ser datos que no sean fáciles de recopilar.

Estamos ante una evaluación de los servicios sociales
basada en encuestas, fundamentalmente al colectivo
profesional en el ámbito municipal y los colectivos
profesionales acostumbran a ser muy críticos con quienes los
dirigen y los recursos que reciben para su trabajo, sin embargo
también son tendentes a veces al corporativismo y suelen
carecer de una autocrítica de alcance. Muy bien por dar
entrada a otros profesionales que trabajan fuera de la
administración, pero no se aportan los datos sobre las
valoraciones que hacen los técnicos que están en la
administración, así como los de otros servicios. Datos que
podrían haber sido muy importantes para valorar cómo se ven
desde dentro los servicios sociales y a su vez cómo se ven
desde fuera en ámbitos de actuación similares.

Respecto al análisis de datos, bueno nada que decir,
supongo que son correctos. Y sobre la valoración de los
servicios sociales, por las intervenciones hechas, se para en el
2015 cuando podrían haber hecho un esfuerzo para recopilar
las más cercanas en el tiempo. Así un plan que se tiene que
prolongar hasta el 2021 se basa en datos del 2015, 6 años de
diferencia y hemos de convenir que vamos tarde, ya que un
Plan estratégico 2017-2021 se presente a finales del 2018,
dejando a la ciudadanía sin la respuesta que necesitan de
nosotros. 

Estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hago la reflexión
para que esta comisión no deje pasar estas demoras propias
del sistema, sin que podamos mejorarlas en lugar de mirar a

otro lado. No es algo anecdótico, debemos darnos cuenta que
no funcionamos bien, pues este plan es de 2017-2021 y
debería estar funcionado ya, aunque pudieran mejorarse o
revisarse durante su transcurso.

Sobre los análisis de las necesidades formativas evaluadas
por los mismos profesionales, celebrar que se pregunte a los
profesionales que quieran aprender, siempre y cuando les
demos la oportunidad de hacerlo. Me hago esta reflexión, ¿no
tendríamos saber primero cuál es el plan estratégico y después
adaptar la formación al mismo, según las carencias o
necesidades detectadas? Algunas aportaciones o reflexiones
críticas que puedo dejar son que no veo que se incorpore al
plan estratégico lo que piensan los usuarios de los servicios,
su valoración basada en la experiencia y la vivencia. Así creo
que no se puede avanzar de esta forma, nos condenamos a
tener servicios sociales impersonales y deshumanizados. Esta
falta de atención sobre la opinión de los usuarios lleva a la
gente a pensar que lo privado es mejor que lo público, pues la
gente tiene clara la máxima de que el cliente siempre tiene la
razón. Entonces da al Estado un papel impersonal, frío ,
distante, que no tiene en cuenta lo central de la cuestión, que
es la voz de quienes usan los servicios. Y no me valen voces
parciales, hay que integrarlas todas. Esto es la democracia.

Y mi valoración final al plan estratégico es que respecto al
plan de calidad, felicitar muchos de sus aspectos, ya que es
uno de los pocos espacios donde se define el cómo y un plan
es concreción. Y a modo de síntesis, creo que estamos ante un
procedimiento lento, ya lo he reiterado anteriormente que se
reduce un plan de 4 años a 2 y solo en caso que la siguiente
administración, o los siguientes gestores políticos lo respeten
y sobre todo echo de menos la integración que pudiéramos
obtener de las valoraciones de los usuarios. Una falta de
autocrítica del funcionariado y cierto corporativismo en este
sentido. Y he echado de menos que no se habla de protocolos,
de decisiones objetivas, de control de actuaciones, de
verificación en el tiempo de resultados de las acciones, de
estudios a largo plazo y de la eficacia de las decisiones
acometidas. Y me pregunto si no quieren saber lo qué pasa por
ejemplo, en el caso de los menores acogidos cuando ya son
adultos.

Un plan estratégico que no evalúe objetivamente los
resultados de las acciones anteriores y su eficacia, así como
sus resultados y horizontes que esperamos de la nueva
propuesta, sinceramente se me antoja que puede ser en gran
parte papel mojado, pues deja de planificar y valorar múltiples
cuestiones que viven en el vacío. Principalmente la
satisfacción de los usuarios, de los ciudadanos, que son al fin
y al cabo a quienes dirigimos todos estos servicios.

En resumen, no me parece que este informe sobrepase las
generalidades y nos permita diseñar con efectividad ningún
plan. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Jaume Garau, per un temps de quinze minuts.
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EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies a la consellera
Santiago i al seu equip per ser aquí, una vegada més amb un
discurs clàssic sobre els serveis socials, cosa que s’agraeix,
dins una societat que ja ha romput el pacte del benestar social
i és una societat neoliberal, per la qual cosa mantenir un
discurs de serveis socials no és gens fàcil. Per tant, tenir aquí
damunt un pla estratègic de serveis socials és una peça
important dins tot aquest discurs, d’una forma de fer serveis
socials. Jo personalment m’estimaria més arribar, si arribés un
dia a una conselleria, tenir un pla que està en marxa i que ho ha
aprovat un parlament, que no tenir res. Per tant, és molt bo
tenir un pla, encara que hauria pogut ser una mica abans.

Jo només alguns matisos, algunes coses, perquè tal vegada
es poden aclarir i ja està. En el document d’objectius
estratègics, eixos, mesures i  productes, a la mesura 1.1, el
producte 1.1.4, on diu “Llei d’acció concertada”, supòs que es
refereix a la Llei de serveis a les persones..., val, perfecte.

El segon tema és una qüestió que també..., és una qüestió
de matís ja ho dic, que és a l’eix 2, a la mesura 2.1, quan diu
“reforçar el protagonisme local”, tal vegada seria millor dir
“reforçar el protagonisme insular”. Ho dic perquè la paraula
“insular” no surt aquí i en el fons tot el projecte de
transferència de competències és cap els consells insulars, i
tal vegada és una forma de reconèixer la importància dels
consells insulars en les competències de serveis socials. Com
ja he dit és un matís.

Una altra qüestió que també és un matís, és la mesura 2.4,
on diu coordinació interna del sistema, diu “es pretén
incrementar la cooperació amb les entitats socials”. A mi
m’agradaria més que afegissin “del tercer sector”, perquè
supòs que són entitats del tercer sector social i com que hem
fet una Llei del tercer sector, aquí també es reflectiria. 

I ja una darrera cosa en la que coincidesc amb la Sra.
Maicas, és que quan parlam a la mesura 4.4, em sembla que és,
sí la mesura 4.4, quan parlam d’anàlisi permanent de les
necessitats socials, tots els productes de què parlen, tal vegada
estaria bé parlar d’Observatori de les necessitats socials,
perquè és un concepte que està més de moda, per entendre-
nos, és més fàcil, tothom ho entén i és més fàcil i tal vegada
aglutina més un imaginari del que es pot fer permanentment.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Bé, gràcies a tots per les seves intervencions, intentaré
aclarir qualque dubte i tal vegada matisar qualque tipus
d’intervenció.

En relació a la Sra. Sandra Fernández, a nosaltres ens
hauria agradat tenir-lo per al 2017, però és vera que gestionar
un pla d’aquestes característiques, si a més vol que sigui
participatiu, si vol que passi per tots els processos de
participació que hem activat aquesta legislatura, la cosa
s’enreda una mica més. Però aquest pla és un pla que no aprova
el Parlament, és un pla de govern.

L’any que ve hi haurà un govern nou, podrà modificar el
pla, podrà fer l’anàlisi de nou, o amb l’anàlisi nova fer altres
objectius, perquè és un pla de govern i la Llei de serveis
socials el que diu és que ho ha de presentar en el Parlament.
Però com que és un pla de govern, entenc que no s’aprova pel
Parlament, és responsabilitat del Govern... Per tant, si l’any
que ve hi ha un nou Govern que considera que aquest pla, fins
i tot amb les dades que estan damunt la taula, que s’han
analitzat, considera que s’han de canviar els objectius, els
podrà canviar, no és un pla que condemni perquè és un pla que
està en vigor, aquest, però que ho pot aprovar un altre govern
que pot considerar que és necessari modificar-lo, canviar-lo
o... bé, presentar-ne un d’alternatiu per complet, no?

Nosaltres ens vàrem posar a fer el pla l’any 2016 i e l
vàrem fer bàsicament en dos anys perquè el tema de les
enquestes ho volíem considerar important; vàrem treballar, i
això també contesta a la Sra. Maicas, amb les dades recollides,
també crec que... sí, Sra. Maicas, crec que ho ha dit, les
recollides de 2015 perquè eren les que teníem a finals d’any
o a principis de 2016. Després, la percepció tècnica per veure
si les dades que teníem de recollides d’informació coincidien
amb aquesta percepció tècnica, vàrem l’enquesta per octubre,
novembre de 2016, i, efectivament, coincidien. I amb anàlisis
demogràfiques vàrem començar a treballar el 2016 agafant el
darrer any que és el 2015.

Per fer una planificació d’aquestes característiques i per
arribar a elaborar un pla i redactar-lo t’has de plantar en un
moment determinat, vull dir, no pots estar l’any 2016
modificant les anàlisis demogràfiques de l’any 2015 perquè
tampoc no suposen que hi hagi tants de canvis. Per tant, sí, a
nosaltres ens hagués agradat més presentar-lo el 2017, és un
pla aprovat a principis de govern a l’any 2018, es va retardar
enviar-lo al Parlament per diversos motius, però avui el
presentam. 

És un pla aprovat pel Comitè d’Avaluació, no ho he dit, el
Comitè d’Avaluació ho ha aprovat, ha passat pels diferents
consells de participació i, com no podia ser d’una altra
manera, per l’espai de coordinació que tenim amb els consells
insulars. 

La Sra. Maicas comentava, crec que li he comentat, doncs
bé, una mica treballant les dades 2015 i les dades 2016 per
començar a elaborar-lo el 2017 i després que passàs per tots
els consells de participació. Una dada que nosaltres... jo crec
que aquest pla demostra que hi ha una certa cohesió i que no
ho hem fet malament, que les anàlisis  de les dades més
objectives, que són els indicadors, les demandes analitzades
el 2015 i la percepció tècnica coincideixen prou. És veritat
que hi ha matisos, però coincideixen prou.
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Tampoc això no és un pla estanc, vull dir, que no s’acaba
aquí, hi ha l’Horitzó 2030, que el Consell Econòmic i Social
el treballa, i a partir d’aquestes dades actualitza contínuament
aquesta informació, perquè nosaltres podem anar introduint
informació. Una que hem detectada és que efectivament a
partir de 2017-2018 comença, aquesta comunitat autònoma,
comença a rebre de nou immigrants, que s’havia paralitzat
l’any 2012. No és que deixem d’observar aquestes dades, el
que passa és que per presentar-les han de ser tancades a
qualque moment. 

Amb el tema de l’observatori puc estar-hi d’acord o en
contra, però crec que tenim el Consell Econòmic i Social que
té aquesta funció, que té aquesta funció d’anàlisi de la realitat,
i fer un específic des de la Conselleria de Serveis Socials crec
que seria restar-li importància al Consell Econòmic i Social,
que ha de tenir, dins el Consell Econòmic i Social, un
especialista per a temes socials que a més pugui tenir amb
molta més facilitat poder creuar indicadors econòmics,
indicadors laborals, sanitaris  i  tal, que a vegades és més
complicat. Per tant, des del CES aquest observatori crec que
es pot substituir. 

No coincidesc amb vostè, Sra. Maicas, i em sap greu que
vostè ho caracteritzi de càrrega administrativa, que
professionals no hagin de picar temes d’informàtica; això a
salut seria un sacrilegi, que el metge no aplicàs el diagnòstic
i no piqués la informació que dóna per a l’aplicació o la
medicina que dóna a la tècnica terapèutica que exerceix; o que
un infermer no ho fes. El problema que tenim és que molts de
professionals consideren que això no és una informació
valuosa, que no és part de la seva informació, i és fonamental
que jo per poder fer una anàlisi el propi tècnic dediqui un
temps a dir, escolta, jo faig una valoració d’aquesta situació
que és que hi ha un maltractament o que hi ha una situació
econòmica de vulnerabilitat i que el recurs que he aplicat ha
estat aquest. Això forma part de la seva feina i cada vegada
l’hem de homogeneïtzar més.

Per què a Sanitat tenim tanta informació? Perquè els
sanitaris, tant els infermers com els fisioterapeutes com els
metges, dediquen temps a la història clínica i apliquen els seus
sistemes informatius i d’aquí ics anys, en 10, 15 anys, 20, hem
arribat a tenir una informació quantitativa i qualitativa
importantíssima del sistema sanitari que ens permet fer
protocols, que ens permet millorar les tècniques terapeutes i
més.

Això en serveis socials, el que diu vostè perquè
segurament a vostè li han dit, és que feim d’administratius
quan aplicam el RUMI, és que és fonamental el RUMI, és que
és fonamental que apliquin... perquè sinó no tenim... i  això
forma part de la seva feina. No es pot delegar perquè sinó no
tendrem informació qualificada per poder informar. 

Hem fet un esforç per reduir del 5 al 3, ara tendrem part
forana, Menorca, Eivissa i Formentera amb un mateix sistema.
Palma i Calvià en principi es mantenen amb els seus dos
sistemes, però caminam que tot sigui el mateix, que una
vegada que ho tenguem es pugui donar la mateixa informació,

que quan s’apliqui maltractaments o s’apliqui un problema de
drogoaddicció tothom estigui picant el mateix, incorporant el
mateix. Això ens permetrà en el futur tenir molta més
informació.

Vostè ha fet una lectura de les nostres conclusions, vull
dir, són temes que ja coneix i crec que veurà vostè que amb
aquestes conclusions hem intentat millorar tot el que
reflecteixen, les necessitats que reflecteixen amb tots els
objectius; per exemple, el tema de la necessitat normativa,
d’aquesta heterogeneïtat i aquesta diversitat d’aplicació, a
vegades recursos això ho pot donar una normativa ben
establerta. 

Han parlat per exemple de protocols, sí que hem parlat de
protocols com un element de qualitat del sistema de serveis
socials. Per exemple, el que deia la representant del Grup
Mixt, un dels temes que aplicam com a criteri de la qualitat de
serveis socials és que hi hagi enquestes d’opinió i de valoració
dels ciutadans per començar-ho a introduir, que sigui, a més,
un element de gestió  dels serveis socials nou, vull dir, són
elements que introduïm.  

Quant a formació, sens dubte nosaltres hem fet una
formació o fem una proposta de formació molt diversa, hem
fet convenis amb l’EBAP, hem fet convenis amb el SOIB, hem
fet acords amb la Universitat de les Illes Balears, hem reforçat
la coordinació amb el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials,
hem fet formació directa, per exemple, l’Escola de serveis
socials de primavera, cursos específics i d’altres. Vull dir ,
crec que aquesta legislatura bona part dels objectius que hem
establert en temes de formació s’hauran avançat.

Temes de coordinació, està clar que el tema de
coordinació és un dels temes que els professionals destaquen
més com una necessitat, i vostè l’ha... a més, destaca en Salut,
de tots els que consideren que estam pitjors coordinats és en
Salut. Nosaltres ara, i vostès ho veuran en les diferents lleis
que hem fet i especialment a la d’infància i adolescència, ja ho
posam per llei la necessitat de coordinar-se; a la Llei
d’infància i adolescència establim aquest sistema, ara no
record el nom exacte, però que és un espai de coordinació
entre el sistema sanitari, el sistema de salut i el s istema de
serveis socials per valorar les situacions de risc i les
declaracions de risc. Això són formes de començar a introduir
la coordinació obligatòria per part dels professionals, que no
depengui de voluntats professionals sinó que depengui d’una
acció professional obligada, igual que hi ha a altres elements.

Nosaltres tenim un element que complica més la
coordinació, i la paraula segurament no seria complica, però
sí que és un element singular que no tenen altres comunitats
autònomes que és comunitat autònoma, consell i ajuntament.
Vull dir, això encara genera a vegades més dificultat de
coordinació, un element nou de coordinació que a vegades és
difícil d’encaixar amb altres experiències que volem a vegades
traduir en el nostre territori d’altres territoris. Més o manco
crec que li he explicat.
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La Sra. Vilaret, bé, li agraesc les seves paraules. Ha estat
un esforç, sempre és millorable, ho haguéssim pogut avançar,
és cert, però també he de dir que no ens hem aturat, vull dir,
l’any 2015 ens vàrem posar el primer de tot a elaborar la Llei
de renda social, vàrem començar a modificar tot el tema de la
concertació, vull dir que també teníem objectius clars,
objectius polítics i acords que també finalment... vàrem
treballar en això.

La Sra. Sureda... no tornaré explicar el que he de tocar si
dimarts ens veiem deu minuts i li ho explic en detall.

I el Sr. Castells, no sé... exactament el document que
vostès tenen, nosaltres tenim... almanco el que nosaltres
pensam que hem enviat al Govern, sí que està detallada la
concreció pressupostària. Vull dir, nosaltres al 2018, 2019,
2020, 2021 fem un detall i deim que hi haurà 344 milions
més, que aquest pla costa 344 milions més.

És vera que hi ha molts d’objectius del pla que no tenen
cost, per exemple, un objectiu que tenim que és
homogeneïtzar millor la sol·licitud de discapacitat i de
dependència no té un cost afegit més al temps que dediquen
els funcionaris, però facilitarà molt l’ordenació i facilitarà
molt la gestió de la discapacitat i la dependència i no té un
cost afegit.

En tot cas, jo si no hi ha... se’l poden quedar, en fem
fotocòpia perquè hi ha el detall i veurà vostè que són molts
d’ordenar que no tenen el cost afegit.

Nosaltres quan hem fet aquest pla sí que hem respectat
l’adaptació a les illes. Vostè deia: “és que a Mallorca parlam
de comarcal”, perquè Mallorca..., i s’ha centrat molt en temes
d’envelliment i jo d’envelliment em centraré en la
responsabilitat nostra que és dependència. 

Mallorca es distribueix molt comarcalment, són
residències comarcals les que hi ha. Vostès a Menorca el que
tenen són residències municipals i cada municipi té la seva
residència exceptuant Es Castell. Per tant, nosaltres no parlam
de comarques a Menorca, sinó que parlam de municipis, tot i
que ara n’hi ha una que és de caràcter insular que és Santa Rita
i n’hi haurà una altra que serà de caràcter insular que és la
futura del Quarter de Santiago, però són molt municipalistes. 

El mateix ens passa amb els centres de dia. Els centres de
dia a Mallorca de vegades n’hi ha un per comarca o per dos o
tres municipis. Vostès en tenen un cadascun. 

Per tant, vostès detecten i tenen molts més recursos i això
són dinàmiques polítiques i socials que cadascú..., però el fet
que quan nosaltres comencem a fer aquest pla ens trobam amb
unes dinàmiques territorials diferents.

Per tant, nosaltres en això hem estat respectuosos. És clar,
vostè  em parla de percentatges, jo li parlaré de nombres
absoluts. Per això vostè veurà per què Menorca és un dos i no
és un u. Vostè diu “un 26% no està atès” o “hi ha 227 persones
en llista d’espera”, la previsió d’aquest pla de residències és

de 220, percentualment tal vegada són moltes, però en
nombres absoluts la previsió d’aquest pla és que es facin 220
places residencials, quan vostè mateix diu que hi ha 227
persones en llista d’espera, pràcticament serà el cent per cent.
És clar, si juga amb els números percentuals de Menorca amb
els percentuals no de Palma, sinó de qualsevol barri, Palma, és
clar, però són números absoluts amb el que hem de treballar
perquè percentualment és així.

Per tant, pensam que Menorca amb aquestes dues
residències, amb la residència de Maó, amb la residència d’Es
Castell, amb l’ampliació de Ferreries i amb l’ampliació de
Sant Lluís, si arribam a aquestes 220 que..., per tant, cobrirem
aquesta demanda, una llista d’espera que estigui entre 50 i 60
persones o fins i tot a 100 és una llista d’espera, podríem dir,
raonable.

La llista d’espera a Palma, bé a Mallorca, però bàsicament
a Palma, supera les 800 i en tenim previstes 400 crec o 350
i no hi arribarem, vull dir , amb aquest pla. Per això insistia
molt en la meva presentació en el tema de sobreenvelliment,
el sobreenvelliment ara és un problema i d’aquí a cinc anys
serà un problema més greu perquè entrarà una generació on hi
va haver molt de creixement.

Per tant, crec que més o manco he respost al que és dos,
no és un problema de posar u o dos, és que amb manco
inversió arreglam molt més la problemàtica a Menorca, vull
dir, amb 220 places arreglam millor la problemàtica de
Menorca, cosa que a Palma, per dir Palma perquè en temes de
dependència o en temes residencials, que és el que vostè ha
comentat, no hi arribam. Per això és l’explicació, perquè
segurament també als recursos econòmics, sí que arribam a...
resolem millor els problemes.

A la Sra. Seijas crec que més o manco li he contestat, ens
hagués agradat al 2017, no és un pla que condemni el proper
govern, no és pla que hagin d’aprovar els grups parlamentaris,
simplement crec..., la llei estableix, i la llei la vàrem elaborar
part d’aquest equip que avui és aquí i volíem que es conegués
i que al parlament fos conegut, ha estat un pla participatiu
perquè hi han participat els consells insulars, hi han participat
els municipis, s’ha aprovat al consell de necessitats. Per tant,
crec que és un pla que ha estat bastant participat.

Formació, jo crec que ja li  he contestat. La introducció
dels usuaris, estic d’acord amb vostè, crec que és una de les
mancances que tenen els serveis socials, de demanar... referit
als usuaris  i  per això ho introduïm al Pla de qualitat i ho
introduïm també com un element de gestió dels serveis
socials.

I després, estam d’acord en això, vull dir, hi ha d’haver
normativa i hi ha d’haver protocols. Vull dir, a mesura que
tenguem més informació, a la vegada unificada, cada vegada
podrem saber com treballa la gent i com podem millorar el
treball d’aquella gent.

Quan ha dit “menores acogidos y adultos” no sé
exactament a què s’ha referit. No sé si ara tenen dret a rèplica
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i ho vol demanar, si no..., ho ha d’aclarir per contestar-li, si
vostè es refereix a menors immigrants, no sé si es refereix a
això quan diu menors acollits, no sé a què es refereix; si són
els tutelats s’ha fet tot el pla d’emancipació. En aquest
moment tenim una renda d’emancipació, en aquest moment
tenim pisos d’emancipació i en aquest moment tenim
acompanyament concertat, que, a més a més, gràcies a l’esforç
que han fet les entitats ara aquest proper concurs no serà per
a un any, la concertació, sinó que serà per a quatre anys.

En relació amb l’aportació del Sr. Garau, idò hi podem
estar d’acord perquè un pla és un..., no és una llei que s’ha de
complir, és un pla que t’orienta i per tant, efectivament, hi ha
coses que nosaltres vàrem començar amb la llei de
concertació (...) la llei... que jo ja no record (...), aquesta llei
de serveis a les persones i bla, bla, bla, perquè un pla no és una
llei que has de complir, sinó que és un tema que t’orienta.

En allò del protagonisme local, nosaltres podríem posar
insular, però sí que pensam i vostè veurà que en relació amb
tots els objectius enfocam molt les coses en temes
comunitaris i la formació comunitària. Per això tal vegada allò
de l’acord de participació local, perquè (...) pensam que el
futur també està sobretot en infància i en adolescència el tema
és comunitari.

Entitats, podem posar tercer sector i entitats, tal vegada
entitats també és un altre tipus d’associacions que no gestiona
serveis, però que també els hem de tenir en compte, però és
veritat que pot faltar la paraula tercer sector.

I allò de l’observatori de necessitats socials, crec que ho
integram dins el Consell Econòmic i Social, pot ser molt més
global i no cream tant d’organismes. 

Crec que he contestat tothom, no sé si... crec que hi ha una
altra rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara és el torn de rèplica dels grups que així ho desitgin.
Per part del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, seré muy breve, está
claro que este plan no condena a nadie ni condenará al
siguiente govern y es evidente que es un plan aprobado por el
Govern y éste es el cauce parlamentario mediante el cual los
grupos parlamentarios, los partidos políticos pues podemos
hacer alguna aportación, pero yo me refería a otra cosa.

Nosotros consideramos, yo personalmente considero que
especialmente todas aquellas iniciativas que afecten a más de
una legislatura deberían intentar hacerse con el mayor
consenso posible. Y mi crítica, por decirlo de alguna manera,
era que se presenta un plan, entendiendo perfectamente porque
yo he sido consellera, sé lo que cuesta sacar cualquier cosa
adelante, cualquier plan y más si se quiere hacer participativo,
pero si se quiere aprobar, personalmente creo que se podría

haber contado con los diferentes grupos parlamentarios
aunque hubiese sido a un nivel, digamos, por decirlo de alguna
manera, más extraoficial para poder ya tener un documento
que es evidente que el próximo gobierno que venga lo podrá
cambiar, podrá hacer cualquier cosa, pero creo que es una
oportunidad perdida para ya tener un documento en el que el
siguiente gobierno, ya que éste es un documento que afecta
hasta 2021 se pudiese sentir  también cómodo
independientemente del color político que tenga.

Y por este motivo le decíamos que nosotros pues nos
abstendremos a las propuestas de resolución y es evidente que
si gobernamos la próxima legislatura modificaremos algunas
cuestiones de este plan, ya le digo que no será una
modificación ni... aprobaremos uno nuevo, yo creo que hay
que aprovechar las cosas que se hacen, creo que tenemos que
cambiar esa mentalidad de que cada vez que llega alguien al
gobierno se cambia absolutamente todo, pues coger con lo
que nos sintamos identificados, en el caso de que
gobernemos, y a partir de ahí mejorarlo, ¿no?, pero un poco la
reflexión que le hacía y un poco, por decirlo de alguna manera,
la crítica.

Es evidente que este plan, y diferentes grupos
parlamentarios pues han hecho referencia, es mejorable, como
todas las cosas, pero también valorar el trabajo que se ha
hecho de participación de tantas personas y especialmente a
los técnicos que han participado en él.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta. Bé, és cert que s’han recollit les
meves observacions en aquest pla de qualitat, desitgem que el
Pla estratègic de qualitat pugui, per una banda, disposar d’una
eina imprescindible per interpretar les dades i tenir d’aquesta
manera una major capacitat de prevenció i anticipació i de
realització per a una intervenció adequada i el que és més
important, real. Bé, el context social actual demana respostes
i una prevenció i anticipació a tot això, una eina que sí que n’és
conscient de la seva necessitat, però que no concreta. Sí que
ha comentat que podria fer aquesta funció el CES, el Consell
Econòmic i Social, no ho sé, però jo em quedaria més
tranquil·la si es quedàs realment concretat en aquest pla
d’estratègia. 

Llavors, per una altra banda, també he de dir que sí ho
recull a les necessitats de millora, en el Pla de qualitat sí que
diu que quant a l’atenció social hi ha una necessitat d’avaluar
els resultats, per això és important saber com s’avaluaran
aquests resultats i si ha de ser mitjançant el Consell Econòmic
i Social m’agradaria que estigués estipulat un poc perquè no
se’ns pot oblidar una cosa tan important com és la recollida de
dades i la seva anàlisi i aquesta avaluació tan imprescindible. 
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Llavors, per una altra banda, la importància de la bona
coordinació, a la qual jo he fet referència i de la qual em diu
que es té en compte, tant interna com externa, una necessitat
que va en la línia de la nostra proposta de resolució, justament,
sobre la importància que la Conselleria de Serveis Socials ha
de ser un veritable instrument per a l’atenció de les noves
demandes, per una banda, agilitant processos i la coordinació
de serveis socials per maximitzar els resultats o l’atenció. Bé,
tampoc no trob entre les necessitats de millora aquesta
coordinació, malgrat sí que ho ha destacat. També m’agradaria
que d’això quedàs també constància en aquest pla estratègic.

Bé, moltes gràcies. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Vilaret, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltíssimes gràcies. Només que consideram que és una
eina per millorar la societat de les Illes i li donam
l’enhorabona a la consellera i al seu equip.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré us. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per la seva resposta, Sra.
Consellera. Jo sí tenc el pressupost al mateix document que
vostè ens ha mostrat, el tenc, jo el que entenc aquí les
assignacions pressupostàries estan posades per eixos i per
mesures, però... i amb calendari; jo el que trobava a faltar era
que tenint com tenim al Pla d’acció una concreció de quines
són les inversions a fer que aquesta assignació, diguem-ne
més territorial o per municipi o per illa, no estigui
desglossada. Per tant, diguem que la informació
pressupostària que tenim té un cert detall, però pot ser menys
detall del que jo crec que seria adequat per realment poder
valorar si e l pla dóna resposta amb el detall necessari a les
necessitats que la mateixa diagnosi revela, no?

El comentari que faig sense la més mínima sospita que no
serà així, és a dir, estic convençut que ha estat així, però bé ja
que, diguem, ens el mirem, doncs clar, vostè comprendrà que
per a nosaltres, bé, veure que cada any es dedicaran 30

milions... bé, ens dóna una informació molt difusa de realment
on s’assignaran aquests recursos.

Respecte de l’altre tema que hem comentat, és clar, jo de
l’explicació que vostè m’ha donat, que li agraeixo molt, arrib
a la següent conclusió, que és que Menorca pot ser serà
prioritat dos quan s’acabi aquest pla, és a dir, quan s’hagin
creat les 220 places. És a dir, jo aquest... és que pot ser com
que ja tenen previst fer un esforç molt important a Menorca,
i que jo el reconec, doncs, probablement quan estiguin fetes
totes aquestes inversions pot ser serà prioritat dos o tres, pot
ser fins i tot, però jo crec que en el moment de redactar aquest
pla hauria estat més just amb aquests nombres dir que era
prioritat u, la qual cosa, a veure, estic d’acord amb vostè ,
perquè posem prioritat u i prioritat dos és poc important
perquè el que compte al final és això altra que jo li demanava,
què es farà i on es farà, i des d’aquest punt de vista ja li he dit
que per part del nostre grup parlamentari estam satisfets.

Quant a la discussió sobre què és més importants si els
nombres absoluts o els nombres relatius jo estic en part
d’acord amb vostè, clar, els nombres absoluts és on ens diuen
on s’han d’assignar més recursos, perquè evidentment tots els
ciutadans de les Illes són mereixedors dels mateixos drets,
siguin de l’illa que sigui, per tant, si a Palma es necessita
atendre 1.000 persones, doncs, escolti, això és la prioritat
número u. si a Menorca només s’han d’atendre 20, eh!, però
els nombres relatius ens serveixen per precisament veure la
priorització perquè si només vèiem els nombres absoluts
podem córrer l’error de pensar que hi ha llocs que no tenen
cap necessitat perquè els nombres absoluts són molt poc
importants, però si els nombres relatius són molt importants
veim que en aquella societat realment allò és un problema. 

Per tant, en resum, nombres absoluts ens serveix per
assignar recursos, correcte, ara, els nombres relatius ens
serveixen per detectar prioritats, i aquí anava adreçada la meva
reflexió perquè pot ser perquè és un tema que ja ve des del
començament de la legislatura sempre he tengut la sensació
que com que hi ha una certa idea que a Menorca les coses
estan molt bé a vegades hi ha una tendència a l’arrière-
pensée, que diuen en francès, no?, hi ha una tendència
implícita, que no es formula explícitament, a pensar doncs que
la situació a Menorca és menys greu quan jo  crec que els
nombres demostren que és igual o més greu, encara que
estigui en vies de solució, que jo això sí que li reconec.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, nada, agradecer
la respuesta también y en lo que me preguntaba usted yo me
refería cuando le decía que echaba de menos el estudiar lo que
estamos haciendo, los resultados de la inversión que estamos
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haciendo, en determinados aspectos lo que estamos
obteniendo, eso es lo que echaba de menos en el estudio.

Y aludía al tema de los menores tutelados, que yo soy
consciente y desde luego que valoro todas estas medidas que
usted ha enumerado aquí en lo que está haciendo, pero yo me
pregunto el resultado de los niños que tenemos la
responsabilidad la administración de tutelar y qué devolvemos
a la sociedad de esta tutela, ¿devolvemos personas
independientes que se puedan defender como toca, que tienen
formación? Eso es a lo que me refería en cuanto al análisis un
poco tomándolo como un caso particular de la generalidad que
le había hecho en la linea anterior. Entonces era simplemente
esta puntulización.

Gracias nuevamente por estar aquí tanto usted como su
equipo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago. Per part del Grup Socialista com no hi és
Jaume Garau, que és la persona que ha intervengut... Bé, sí,
contrarèplica. 

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

Bones, bé, bé, una altra vegada gràcies per totes les
intervencions, crec que hem anat aclarint temes. 

La crítica que hagués estat millor abans, jo l’accept,
m’hagués agradat 2017 o a principis de 2017, no a finals de
2018. Hem fet les coses al ritme que s’han pogut fer, hem
prioritzat la participació, hem prioritzar treballar sobretot les
dades de l’enquesta a finals de 2016, igual ens hem equivocat
amb això, però insistesc, no s’ha d’aprovar. 

La veritat, Sra. Fernández, és veritat que podíem fer
extraoficialment aquest treball, però tampoc no hem de ser
ingenus, no?, canvia un govern i aquest parlament deroga lleis,
deroga lleis que han estat participatives, que s’han treballat
molt, que s’han fet... i deroga lleis que un govern legítimament
constituït i un parlament legítimament constituït havia aprovat
amb tot el procés de participació que suposa una llei. El
decret, li record, el Decret d’emancipació que es recupera es
deroga per la Llei de pressuposts del 2012, i era un decret
participat i era un decret que donava llei, vull dir, que tampoc
no ens hem d’enganyar, si un pla d’aquestes característiques,
que no, que no... com vostè ha dit, no condemna, entre
cometes, a un altre govern s’ha de treballar tant.

Jo crec que un pla, primer que no és una llei, per tant, un
pla és una guia i canviable perquè contínuament es revisen les
informacions, però és un compromís especialment de govern,
és un compromís que diu: el Govern vol fer això; i vostès
veuran que el Govern també, si van cap enrere, el 2017, el
2016, treballant aquestes dades anàvem ja orientant aquesta
acció de govern. 

En tot cas, li puc reconèixer que estaria bé treballar més
conjuntament i respectar més les opcions pactades per
majories socials un any, i que quan canvien les majories
socials de l’altre any es canvien; seria una pràctica
democràtica que estaria bé.

A la Sra. Maicas crec que més o manco li he contestat
abans. La recollida de dades depèn molt del que jo li he volgut
comentar, que els professionals es prenguin molt seriosament
aquesta recollida de dades i treballar aquesta recollida de
dades amb els sistemes informàtics o amb els instruments
necessaris.

Insistesc que un pla és una declaració  d’un govern, en
aquest cas d’un govern perquè ho presenta un govern, de com
creu que ha d’enfocar la política de serveis socials o de com
l’està enfocant, perquè, insistesc, vostès veuran que moltes
accions que posam el 2018 ja s’han fet el 2016 i el 2017; per
tant això... I un observatori és una cosa molt més... ha de ser
una cosa molt més dinàmica. Insistesc, nosaltres pensam que
el CES és el lloc on s’ha de fer. És vera que quan es va fer
aquest pla el CES no hi era, però hi havia als acords pel canvi
que el CES es fes, i per tant vàrem pensar que l’observatori no
era necessari.

I en relació amb la coordinació, que crec que també ho ha
esmentat vostè, la necessitat de coordinació, la competència
del Govern és una coordinació interinsular; nosaltres no
podem coordinar-nos amb municipis per damunt dels consells;
si no digui vostè al representant de Menorca que si el Govern
coordinàs els municipis per damunt del consell ens farien una
OPA hostil amb tota la raó, amb tota la raó, perquè qui ha
d’exercir la funció de coordinació dels municipis són els
consells; nosaltres tenim la funció de coordinació insular, i
tenim espais de coordinació insular formals, i li puc dir que
cada setmana..., bé, cada setmana no, però periòdicament, cada
mes, mes i mig, tenc reunions amb els diferents consellers,
els directors generals estan permanentment en contacte amb
els consellers, vull dir que aquesta coordinació existeix.

Al Sr. Castells, bé, podem matisar si treballam més amb
els percentuals i amb els absoluts. Vostè ho ha dit, una
inversió de..., ara estic parlant en xifres..., de les 226 places
aquestes, que pot ser una inversió d’uns 16 milions, resol molt
la problemàtica de la..., residència de Maó, residència d’Es
Castell, resol... 16 milions a Mallorca són dues residències
que ens absorbeixen 220 persones. La conclusió és que al
final això estigui..., la inversió sigui encertada i resolgui la
problemàtica, per a nosaltres va ser sobretot la inversió
econòmica que ens va determinar si era 1 o 2, més que la
necessitat.

Perquè, clar, si vostè diu que és vera que en relació amb
les persones amb dependència a Menorca, 225 places a
Menorca és molt alt, però si ho fem percentualment en relació
amb el conjunt de persones amb dependència de les Illes
Balears 225 persones és un percentatge molt baix. Per tant
també es pot jugar amb aquestes xifres. I de fet nosaltres
estam elaborant tota una taula estadística per poder mostrar i
que els ciutadans i els parlamentaris i els polítics i qui vulgui,
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els professionals, puguin veure la inversió territorial com es
desenvolupa a través de demandes i això. Serà un instrument
que jo crec que els servirà en aquest sentit.

Després..., bé, les senyores representants de MÉS per
Mallorca i d’El Pi no han comentat res, agraesc les seves
paraules.

I una vegada la Sra. Seijas, sé que el tema dels menors
tutelats a vostè li preocupa, és un tema que li preocupa, però
jo no tenc informació en aquest sentit, és un tema de
competència dels consells insulars i no li puc donar detalls
que a vostè potser li agradaria que precisàs més. El que li puc
dir és que els menors tutelats en aquest moment ara tenen un
sistema de suport a la seva emancipació, crec que insuficient,
com tot, però estructurat i que està facilitant que a aquests
al·lots se’ls acompanyi sobretot en el procés de maduració
personal i de formació que està donant bons resultats. Aquest
resultat vostè diu que l’hem de valorar; d’acord, crec que
aquest observatori que d’estar en el CES ens permetrà valorar,
però sobretot els resultats més impactants, que és damunt la
persona, això sempre ho tens en cinc o deu anys, és a dir, com
un menor ha estat capaç en aquest cas, tot i passar per un
procés de tutela i per un procés d’emancipació, que és tutelada
aquesta emancipació a través de l’administració pública, és
capaç d’aquí a deu anys ser una persona adulta i responsable,
perquè no només és l’impacte de donar aquest suport sinó de
com aquest afecta directament les persones.

Bé, gràcies per la seva participació i per les seves paraules.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, volem agrair a la consellera de Serveis
Socials i Cooperació i al seu equip la seva presència i
explicació, i anunciam que ara s’obre un termini d’uns minuts
per presentar aquí davant de la Mesa de la comissió propostes
de resolució al projecte de Pla estratègic de serveis socials.

Per tant, en funció de les propostes de resolució que hi
hagi..., hi ha grups que volen presentar propostes de resolució?
Això és el primer.

Sí? Idò suspenem per un període de cinc minuts, presenten
les propostes a la Mesa i recomençam. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió i passam al debat de les propostes
de resolució presentades a l’escrit RGE núm. 6615/18, relatiu
al projecte de Pla estratègic de serveis socials de les Illes
Balears 2018-2021.

Els grups parlamentaris de major a menor, tret del grup a
què pertany la Presidència del Govern, intervendran per
defensar les seves propostes admeses per un temps de deu
minuts.

S’han presentat dues propostes de resolució. La primera
que s’ha fet arribar a la Mesa és la proposta de resolució de
Podem Illes Balears i, la segona, del Grup Socialista, que
també està signada per MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,
Grup Parlamentari Mixt, i també pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

Té la paraula la Sra. Marta Maicas per defensar la seva
proposta de resolució.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tal i com he destacat en les
meves intervencions, consider que és important disposar d’un
observatori; és per això que instem la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació a recuperar l’Observatori de Serveis
Socials de les Illes Balears per analitzar, avaluar i interpretar
les dades recollides pels diferents serveis socials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Conxa Obrador, per defensar la del Grup Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Socialista i els
que signen aquesta proposta de resolució, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, Grup Parlamentari Mixt i Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, manifesten el seu suport a
aquest pla estratègic, amb la consideració  que servirà per
millorar l’atenció comunitària de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els altres grups parlamentaris, algú vol posicionar-se
respecte de les propostes fetes? 

Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Respecte de la proposta feta pels cinc
grups parlamentaris, nosaltres hi donarem suport; no l’he
signada però ja he comunicat a una de les portaveus que hi
donaríem suport. Reconeixem que hi ha una feina feta i que
pot ser d’utilitat a la nostra comunitat. Per tant n’hi donarem.

I pel que fa a la proposta de resolució de Podem, ens hi
abstendrem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap grup no vol fer alguna altra consideració? Idò votam
les propostes de resolució en ordre de presentació.
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Votam primer la proposta de resolució de Podem Illes
Balears, que ha estat la primera defensada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 a favor; 5 en contra; 4 abstencions. Per tant queda
rebutjada.

I votam ara la segona proposta de resolució. Votam.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 abstencions i 9 a favor. Per tant queda aprovada aquesta
segona proposta de resolució.

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