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EL SR. PRESIDENT:

Sí, molt bona tarda diputats i diputades. Començam aquesta
Comissió d’Assumptes Socials. En primer terme saludarem
els diputats i diputades que són presents a través de
videoconferència, sobretot per comprovar que hi són i que no
hi ha problemes tècnics i que, per tant, ens senten bé i els
sentim bé.

Sr. Joan Mascaró, bona tarda.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Bona tarda President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Irantzu Fernández, molt bona tarda.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Hola, bona tarda.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Assumpció Pons Fullana, bona tarda.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Bona tarda, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cristina Mayor Abad, bona tarda.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bona tarda, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sílvia Tur i Ribas, molt bona tarda.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda i salut.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Correspon en primer terme demanar si es
produeixen substitucions?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sílvia Tur substitueix Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença de la consellera d’Afers Socials i
Esports, per tal d’informar sobre actuacions i mesures
dutes a terme, com a conseqüència de la crisi de la
COVID-19, en el tercer sector de les Illes Balears i a tots
els serveis, centres, residències, fundacions i altres ens
que depenen de la Conselleria d’Afers Socials i  Esports,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant
l’escrit RGE núm. 5566/20.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la consellera d’Afers Socials i Esports, per
tal d’informar sobre actuacions i mesures dutes a terme com
a conseqüència de la crisi de la COVID-19, en el tercer sector
de les Illes Balears i a tots els serveis, centres, residències,
fundacions i altres que depenen de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular
mitjançant l’escrit RGE núm. 5566/20. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, una exposició oral de la consellera per un temps
màxim de 30 minuts, a continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, per tal que els diputats i diputades puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions.
Seguidament intervendran els grups parlamentaris d’acord amb
la seva importància numèrica, començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pel Grup Mixt, el grup a què pertany
la Presidència del Govern intervendrà en darrer lloc. 

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de 15 minuts, aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de
dur a terme el diàleg interactiu en cada una d’aquestes
intervencions el diputat o  la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura que li vagi
plantejant les preguntes i/o observacions, sense que en cap cas
s’admetin interrupcions a la persona que estigui en ús de la
paraula.

Assisteix la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera
d’Afers Socials i Esports, que ve acompanyada de les següents
persones, a qui volem donar la benvinguda: el Sr. Xavier
Bacigalupe Blanco, secretari general, bona tarda; Sr. Joan
Mascarell Ramiro, cap de gabinet, molt bona tarda; Sra. Maria
Eugènia Quetglas, cap de premsa, molt bona tarda, i el Sr. Joan
Ferrà Terrassa, interlocutor parlamentari, molt bona tarda.

Té la paraula la Sra. Consellera Fina Santiago per fer una
exposició oral per un temps màxim de trenta minuts. Sra.
Santiago, bona tarda, quan vulgui.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies president. Bona tarda a tots i a totes i com sempre
parlant de temes COVID, crec que és necessari recordar el
patiment de moltes famílies de la nostra comunitat autònoma,
donar-los el condol, sempre agrair tota la feina feta pels
treballadors públics i els treballadors privats que durant un
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temps molt difícil i molt inusual, varen estar al front d’aquesta
crisi i esperar que anem poc a poc cap aquesta normalitat que
desitjam tots.

Ara fa just un mes vaig fer una compareixença pel mateix
motiu, estàvem en ple confinament, actualment o avui estam
en fase 1 i amb la feina feta per poder passar a la fase 2, i
esperem que aquest cap de setmana així ho puguem realitzar. 

Per tant, la meva estructura de la ponència o de l’exposició
que avui faré serà actualitzar-los les dades...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment Sra. Santiago, els que ens seguiu per
videoconferència podríeu apagar el micròfon, per favor,
perquè si no interfereix dins la sala i fa renou, si no us sap
greu, gràcies. Disculpi.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies president. Els explicava que el que faré serà
actualitzar les dades que ja vaig exposar fa un mes dels
diferents serveis que durant aquesta crisi de COVID han estat
en marxa i la seva evolució, així com explicar-los les noves
prestacions econòmiques o nous serveis que durant aquest
mes hem posat en marxa per fer front a aquesta situació de
COVID-19.

Els explicava fa un any que vàrem declarar tot un seguit de
serveis essencials, com era...

EL SR. PRESIDENT:

Perdonau, els diputats de Menorca i Eivissa, qualcú té el
micròfon obert, apagau-lo tots si no us sap greu.

Sílvia Tur. No, ara crec que s’ho mira a veure si ho ha
escrit bé.

Disculpi, Sra. Santiago, però arriba a ser molt molest el
renou i entenc que la pugui també desbaratar també en la seva
intervenció.

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies i com els deia, en la meva exposició els explicaré
com funcionen els serveis que fa un mes vaig venir a explicar
com els havíem posat en funcionament, la seva evolució i les
noves prestacions econòmiques i les prestacions socials que
hem posat en marxa durant aquest mes.

Els explicava que durant els dies 14, 15, 16 vàrem fer tota
una declaració dels serveis essencials de Serveis Socials per
fer front a la situació d’aquesta crisi, vàrem declarar serveis
essencials tota el referit a la cartera bàsica de serveis, els

habitatges supervisats, els serveis per a l’execució de mesures
privatives de llibertat, el servei de tutela de persones
incapacitades judicialment, totes les prestacions
econòmiques, el servei de suport a l’habitatge, no només de
supervisar sinó també el tema de suport, temes residencials.
I vàrem suspendre altres serveis.

Durant aquest mes hem incorporat e ls valoradors de
dependència a l’inici de la fase 1, hem reobert l’oficina
d’informació per a les persones immigrades. Hem preparat el
servei d’informació de les diferents direccions generals i
s’han atesos en casos de cita prèvia els ciutadans i s’han
incorporat progressivament els treballadors del programa de
famílies, tot això sempre amb les garanties que ens marcava
salut laboral.

Com els explicava també fa un mes nosaltres hem treballat
sobre cinc principis molt clars i això ha estat la nostra ruta
d’actuació en tota la crisi COVID, primer la protecció als
treballadors i treballadores i a tots els usuaris, prioritzar els
més vulnerables en l’àmbit de les nostres competències,
perjudicar el manco possible, estam en una situació
absolutament nova. Donar, decidir suspendre un servei sabem
que perjudica, sabem que el centre de dia..., en suspendre el
centre de dia generàvem perjudici a determinades famílies,
però almanco hem intentat que aquest perjudici els impactàs
el manco possible.

També per a nosaltres era essencial que en tots  aquests
processos terapèutics o processos d’ajuda o  processos de
suport que rebien les nostres famílies i que rebien els usuaris
es mantingués el contacte amb els professionals, per això
sempre vàrem potenciar els serveis telefònics i els serveis de
videoconferència perquè la persona, l’usuari afectat per
aquesta reducció o per aquesta suspensió del servei
mantingués la referència amb el professional que li pertanyia.

Mantenir també..., va ser també un dels nostres objectius
mantenir totes les estructures de servei de centres de dia, de
centres ocupacionals que s’havien suspès perquè pensàvem
que era importantíssim mantenir els equips de feina que
funcionaven i que després amb la reobertura o amb la
desaparició de l’estat d’alarma aquests serveis poguessin
entrar en funcionament amb la mateixa qualitat en què s’havien
suspès.

I després, com no podia ser d’una altra manera, la màxima
col·laboració amb la resta d’administracions públiques,
especialment amb la Conselleria de Salut, els serveis socials
municipals i dels consells insulars i també el tercer sector.

Què hem fet en temes de dependència? Primer, protegir
els usuaris. Ja els vaig explicar que dia 16 de març, a proposta
de la Conselleria de Salut, es varen restringir absolutament les
residències de majors tant públiques com privades, i
actualment s’ha passat a una visita durant els quinze dies de la
fase 1 d’un familiar per resident, amb restrictives mesures de
seguretat. Això era una demanda que teníem de les famílies i
era una demanda que també teníem dels residents.
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Podem dir que pràcticament aquests quinze dies acabaran
diumenge i no hem tengut cap problema detectat ni hi ha hagut
cap situació a destacar.

Per una altra banda, a principi d’aquesta crisi el que vàrem
fer va ser restringir absolutament les entrades de persones
residents i en la fase 1 no donam d’altes... residents nous però
si hem permès l’entrada de les persones que havien sortit per
estar hospitalitzades o les persones que havien sortit per estar
en família. Això sempre amb el protocol que marca Salut, vull
dir, amb les garanties que no tenien COVID, les garanties que
havien fet la quarantena, les garanties que no havien estat en
contacte amb cap altre membre que hagués pogut estar la
COVID, que quan entràs se li feien les mateixes proves que
quasi havien fet a l’hospital i a més a més estiguessin aïllats.

D’aquesta forma també hem alleugerit moltes famílies que
varen tenir una COVID positiva en els  seus residents i se’l
varen haver de dur a ca seva i ja duien molt de temps amb
aquesta persona a ca seva.

Un altre dels nostres objectius era mantenir el contacte,
perquè sabem que en aquestes situacions d’aïllament és
imprescindible que les persones més vulnerables tenguin una
xarxa de contacte, encara que sigui te lefònic, per tant,
aquestes persones més vulnerables que eren les persones totes
soles, persones majors totes soles, que vivien totes soles
sense pràcticament cap tipus de contacte va ser una de les
nostres prioritats. Ens vàrem dirigir només a les persones que
tenguessin valoració de dependència perquè són les persones
de les quals tenim autorització per la utilització de les seves
dades, no?

Ja els vaig explicar que el que vàrem dissenyar va ser un
qüestionari molt senzill en què a través de quatre preguntes
que es contestaven, si es contestava a dues que sí les
consideràvem ja persones de risc i per tant eren persones que
havien de tenir un cert seguiment. Per tant, vàrem classificar
les persones o catalogar aquestes persones en relació a la
contestació del qüestionari i sabíem que hi havia persones que
no tenien cap tipus de necessitat de seguiment telefònic i
altres que sí tenien necessitat d’un seguiment molt més intens.

Vàrem utilitzar o es va... els valoradors i els treballadors
que feien els PIA del Servei d’Ajuda a Domicili que no es
podien desplaçar als domicilis a fer aquestes valoracions i
aquests PIA varen ser els professionals que varen treballar
amb aquestes telefonades. Hem utilitzat, per tant, o s’han
utilitzat 90 persones, treballadors de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports per fer aquestes cridades. Hem contactat
amb més de 15.000 persones i s’han fet 39.325 cridades. La
passada vegada que vaig comparèixer aquí en dúiem unes
32.700, ara en duim 39.325.

A més a més, també els vaig explicar que vàrem posar un
servei telefònic complementari al servei de teleassistència
perquè ens complementàs no només amb aquestes persones
que estiguessin totes soles, sinó amb les persones que ja
rebien teleassistència, que també poguessin contactar amb ells
d’una forma més intensa.

Aquest servei ha arribat a 42.714 persones, perdonin,
42.700 cridades, en total hem fet 82.000 cridades per garantir
que aquestes persones que estaven totes soles o persones que
estaven en situació de risc no se sentissin tan soles,
estiguessin manco aïllades, i si es detectava una situació
d’emergència poguéssim actuar.

De fet, d’aquestes 15.000 persones hem actuat unes 4.000
vegades i hem hagut de contactar amb serveis externs, amb ib-
salut, amb policia, amb serveis socials comunitaris. En aquesta
fase 1 ja no realitzam aquestes cridades telefòniques perquè
aquestes persones ja poden tenir..., ja no estan aïllades, ja
poden sortir i a més poden tenir contacte  de familiars o
d’amics, que abans no podien tenir.

El servei d’ajuda a domicili. S’ha augmentat el servei
d’ajuda a domicili per a persones amb dependència en 7.500
hores, ha estat un servei bastant utilitzat per aquelles persones
que fent les cridades telefòniques les hem detectades totes
soles i amb problemes d’inseguretat o que quan tu les
demanaves quants de dies duien sense dutxar-se et deien que
determinats dies, que eren massa. Per tant, en aquestes
situacions hem dirigit aquestes altes d’aquest servei d’ajuda a
domicili de 7.500 hores i hem donat d’alta a 113 persones
amb dependència.

En teleassistència. Hem contractat 3.000 terminals de
teleassistència i ja duim 824 aparells col·locats. Quan
tenguem instal·lats tots aquests serveis de teleassistència hi
haurà 10.500 persones en situació de dependència que tendran
aquesta terminal. 

També els comentava que en residències pròpies, els vaig
comentar, que en residències pròpies gestionades pel Govern,
que són les que nosaltres tenim més informació, són les
quatre d’Eivissa: Can Blai, Sa Serra, Can Raspalls i Son Güells,
que hem reforçat la plantilla amb 94 treballadors. També els
vaig dir, i els puc confirmar, que aquestes quatre residències
des del principi de la COVID han tengut mascaretes, guants i
solució hidroalcohòlica i les persones o els professionals que
han necessitat més protecció també l’han tenguda i que no han
tengut en cap moment que aquest material no estigués a l’abast
d’aquests professionals.

A aquestes quatre residències es va passar el test del
coronavirus, tant als residents com als treballadors, i la
situació de les residències és semblant, igual, a la de fa un
mes. A Can Blai vàrem tenir cinc persones majors residents
afectades, una d’elles es va reinfectar. Afortunadament no es
va produir la baixa. Hi ha hagut d’aquestes cinc, quatre
defuncions i aquesta alta hospitalària que va tornar a recaure.
Sis treballadors varen ser positius. En aquest moment no en
tenim cap altre  detectat. Can Blai va tenir aquestes
característiques.

Sa Serra va ser zero positius residents i zero positius
treballadors. Can Raspalls  zero positius i zero positius
treballadors, residents i treballadors. I a Son Güells de
moment no tenim cap contagi ni cap simptomatologia i també
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se’ls ha fet la prova i de moment no hem detectat cap tipus de
positiu ni als residents ni als treballadors.

Com li deia al principi, es varen suspendre els centres de
dia el 13 de març. Quan vàrem passar a fase 1 tant amb el
sector que gestiona els centres de dia com amb salut pública
es va acordar de mantenir aquest servei suspès, especialment
i sobretot amb les persones majors, que s’han configurat
persones d’alt risc de contagi d’aquesta malaltia. 

També quan es va suspendre aquest servei, també els ho
explicat al principi, vàrem procurar que aquesta suspensió
tengués el manco impacte possible en les famílies.
Mentrestant aquest servei ha estat suspès i fins a data d’avui
aquestes famílies han rebut un suport del servei d’ajuda a
domicili realitzat pels mateixos treballadors d’aquests centres
de dia. En molts de casos també han rebut menjar a domicili. 

Com que la decisió inicial, tant de Salut com de Serveis
Socials com totes les entitats del tercer sector, és mantenir
aquest servei d’estades diürnes o servei de centres de dia
tancats durant un parell de setmanes, al decret publicat fa poc,
el Decret 8/20, es va configurar una prestació econòmica
extraordinària de compensació d’atenció  a l’entorn familiar
per a persones en situació de dependència a les quals s’ha
suspès aquest servei de centre de dia. Les quanties són les
següents: a grau 1 es donen 143 euros; a grau 2, 201, i a grau
3, 290 euros. Aquesta nòmina del mes de maig serà la primera
vegada que aquestes famílies cobrin aquesta compensació.
Aquesta quantia suposa el 75% de la quantia màxima establerta
per a una prestació econòmica per cures de l’entorn familiar
de dependència.

Un altre dels objectius era no paralitzar la dependència, per
tant, sabíem que era important, no podíem fer valoracions
perquè la gent no es podia desplaçar, els treballador no es
podien desplaçar al domicili, però sí teníem PIA valorats que
no volíem que s’aturassin. Per tant, vàrem fer la modificació
en el Decret llei 4/2020 que la persona no era necessari, per
a l’usuari, firmar el PIA sinó que bastava una cridada
telefònica conformada per un professional, en aquest cas el
treballador social, perquè firmàs aquest PIA. D’aquesta
manera hem incrementat unes 1.400 persones des del mes de
març, que es va declarar l’estat d’alarma, fins a la nòmina del
mes de maig, signada ahir mateix, hem incrementat 1.400
persones, passant d’una nòmina de 3.712.000 euros a una
nòmina de 3.963.000 euros. Per tant, la dependència tampoc
no s’ha paralitzat i la setmana passada amb els operatius, les
cridades i això ja ha començat també la valoració de
dependència. Els he de dir que moltes famílies quan les
cridam i les demanam si volen rebre el valorador moltes
famílies s’han estimat més esperar un dies més, unes setmanes
més a fer aquestes valoracions. Per tant, encara l’impacte de
la valoració és reduït.

Estam davant d’una crisi de la salut, però que ha generat un
impacte econòmic i social de primer ordre. Per tant, sabíem
que la renda social havia de ser un instrument per poder reduir
l’impacte econòmic que ha generat aquesta crisi sanitària. El
primer que vàrem pensar és, no podem aturar el RESOGA,

però com es poden fer les sol·licituds? La llei posa, la Llei de
RESOGA posa que la sol·licitud ha d’estar presentada pel
sol·licitant, en aquest cas pel ciutadà. Vàrem modificar en el
Decret Llei 4/2020 que es pogués fer una sol·licitud per
representació, en aquest cas el treballador social de la zona,
del seu servei social municipal. D’aquesta manera no aturàvem
la RESOGA, però també sabíem que la RESOGA és un
instrument de lluita contra la pobresa, però també és un
instrument que planeja la intervenció en temes laborals, però
la situació actual, mentre duri la situació de la COVID-19, era
necessari reduir o flexibilitzar el nivell d’exigència que
teníem amb la RESOGA ordinària, per entendre’ns. Per tant,
ho vàrem fer així. Si una RESOGA ordinària és a partir de 25
anys ara mentre duri la COVID es podrà fer 19 anys, no ho
haurà de sol·licitar la persona, haurà de sol·licitar-ho el
treballador social. No només el treballador social municipal,
també vàrem dir que el treballador social de les entitats del
tercer sector que coneguessin el cas. Era suficient un informe
del treballador social municipal o del treballador social del
tercer sector que signàs que aquesta família no tenia aquell
ingrés, no tenia cap ingrés econòmic durant aquell mes.

A més, també sabíem que hi havia un col·lectiu molt
important de ciutadans que per mor de la seva situació
administrativa no tenien un compte corrent obert. Vostès
saben que qualsevol transferència que es faci des de
l’administració pública ha de ser a un compte corrent.
Deixàvem molts de ciutadans de la nostra comunitat sense cap
tipus d’ajuda econòmica, per tant, vàrem arribar a un acord
amb Creu Roja, amb Càritas, amb Metges del Món i amb Casal
Petit perquè aquestes persones poguessin rebre la mateixa
quantia que els correspondria per RESOGA ordinària. Es va
fer una subvenció extraordinària per a cada una d’aquestes
entitats i aquestes entitats ja han pagat una nòmina i ara ja
aquesta setmana paguen la segona nòmina a aquest col·lectiu
de persones a través d’un taló. Els puc dir que la nòmina del
mes de maig, entre nòmina extraordinària de RESOGA que
són 2.299.000 euros, nòmina ordinària de RESOGA
1.968.000 euros, i nòmina d’ajuda COVID que són 1.310.000
euros, en total són 5.577.000 euros, hem arribat a 15.000
famílies. Crec que això ens ha de fer pensar molt de la
vulnerabilitat del nostre model econòmic, en dos mesos hem
augmentat més de 6.000 famílies que no han tengut cap ingrés
econòmic durant un mes o dos mesos, i que aquest ingrés
econòmic els ha suposat cobrir les seves necessitats bàsiques.
Els he de dir també que s’han creuat aquestes dades amb
l’adjudicació dels ERTO, amb l’adjudicació d’altres
prestacions de protecció contra l’atur, i les hem estat
actualitzant. Aquestes 15.000 famílies, 15.098 famílies,
suposen més de 30.000 beneficiaris.

Vull agrair, i crec que és el millor lloc el Parlament per
agrair l’excel·lent feina que han fet els treballadors de Renda
Social Garantida; crec que han demostrat tenir molta
sensibilitat, s’han mostrat disposats des del principi, crec que
és una situació absolutament nova que en pràcticament un mes
i mig s’hagin gestionat més de 6.000 sol·licituds, i això ha
estat gràcies a la col·laboració de totes els treballadors i les
treballadores de RESOGA.
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Les targetes bancàries vostès ja les coneixen, ja les hem
explicat diverses vegades. En aquests moments duim ja
invertits 1.687.000 euros en aquestes 6.152 targetes, s’han
recarregat cada 15 dies i així serà fins que aquestes famílies
tenguessin dret a un menjador escolar. A Mallorca han estat
5.453 targetes; a Menorca, 434; a Eivissa, 251; i a
Formentera, 14. Els primers 625.000 euros provenien del
fons social extraordinari destinat a les conseqüència de la
COVID de l’Estat espanyol, i la resta ha estat pressupost propi
del Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria
d’Educació, gestionat per la Conselleria d’Afers Socials.

El suport al repartiment d’aliments també ha estat un dels
nostres objectius. Sabem que aquesta xarxa de distribució
d’aliments està creant el darrer espai de protecció que tenim
a la nostra comunitat autònoma per garantir la ingesta
d’aliments. Aquestes entitats es varen posar en contacte amb
nosaltres perquè els seus voluntaris, que són persones
normalment majors de 60 anys, havien d’estar en una situació
de quarantena per mor de la seva edat o per diverses malalties,
i vàrem posar a disposició d’aquestes entitats treballadors
públics; més de 25 treballadors públics durant els primers
mesos d’aquesta alarma, mentre les entitats varen aconseguir
trobar altres voluntaris, varen estar treballant conjuntament
amb aquestes entitats. El passat Consell de Govern es varen
aprovar subvencions extraordinàries a deu de les entitats que
distribueixen aquests aliments, les més importants, per un
valor de 284.000 euros; aquesta ajuda els servirà per al
manteniment de la seva estructura, i a la vegada per comprar
els aliments que no tenguin garantits per la distribució de
productes frescos que es farà a través de la Conselleria
d’Agricultura, per donacions que també reben i també tot el
que els ve d’Europa.

En el sector de menors les accions realitzades bàsicament
estan centrades en el centres de justícia juvenil. Vàrem aturar
les sortides dels residents, vàrem aturar els ingressos dels
residents, es varen suspendre les visites; ara en aquest moment
ja s’accepten visites, des de la fase 1 ja s’accepten visites dels
familiars, una a la setmana, també amb totes les garanties,
semblants a les de les residències que ja els he comentat. Tot
això sempre amb el vistiplau de la Fiscalia de Menors. Es
varen fer mesures diàries com prendre la temperatura als
treballadors i als residents cada dia, es va fer un document que
s’ha aplicat per a la prevenció i la protecció d’aquests centres
socioeducatius conjuntament amb Salut, i actualment hem de
dir que no tenim cap jove ni cap adolescent amb COVID
positiu ni amb simptomatologia; hi ha hagut 22 treballadors
aïllats amb simptomatologia de COVID, i en aquest moment
els 22 varen donar positiu..., d’aquests 22 no n’hi ha hagut cap
que tengués un resultat positiu del seu test. Vàrem tenir un cas
positiu, que era una persona que era a Madrid, que per motius
personals havia anat a Madrid, s’havia agafat les vacances, i
quan va tornar aquí se li va aplicar automàticament la
quarantena, i mentre estava aquests 15 dies de quarantena se li
va fer la prova i va ser positiu, però mai no ha estat en contacte
amb..., no ha entrat mai als centres des que se’n va anar a
Madrid.

Continuant amb el sector de menors, en relació amb els
punts de trobada i en coordinació amb el Tribunal Superior de
Justícia, vàrem valorar la suspensió dels punts de trobada amb
una acta firmada pel Tribunal Superior de Justícia. A la fase 1
es continua igual, continuen suspesos aquests serveis de punt
de trobada, i a la fase 2 iniciarem l’intercanvi dels menors en
aquests punts de trobada. Tot i així els professionals de punt
de trobada han mantingut el contacte amb les famílies a través
de 1 .797 cridades i 1.664 mails orientatius de com havien
d’actuar, a vegades, davant conflictes dels pares d’aquests
menors.

A la Unitat terapèutica de tractament d’abusos sexuals, que
també s’ha anat incorporant progressivament, s’han realitzat
durant aquesta fase en què..., els nins, vaja, els menors i les
famílies no es podien desplaçar al servei, s’han realitzat un
total de 129 sessions, i s’han fet 201 cridades de seguiment.

Durant aquest mes, des de la meva passada compareixença,
hem constituït dos pisos per a la Xarxa d’emancipació amb 6
places, 3 i 3, que quan no hi hagi la COVID-19 es podran
ampliar fins a 8 places. Aquest conveni és un conveni amb
l’IBAVI, que ens ha cedit aquests dos pisos, dos a Mallorca i
un a Menorca, i d’aquesta manera hem pogut ajudar al Servei
de protecció de menors amb aquests menors que ja havien
complit 18 anys, esponjar el Servei de menors i poder oferir
aquest programa d’emancipació.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, li queden 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Bé. Aniré de pressa. En tot cas després ja vostès si volen
fer més via...

S’ha mantengut també el programa de tractament
psicològic de la violència parental. 

Els he de dir també que en tema de discapacitat s’han
mantengut les valoracions a persones amb discapacitat; vàrem
fer una pròrroga que ha afectat 1.254 persones, i  durant
aquests dos mesos s’han realitat 667 valoracions, amb les
màximes garanties perquè han estat valoracions de caràcter
telemàtic o per videocridada. 

S’ha establert també tota una xarxa de coordinació, que no
m’estendré perquè també ho vàrem explicar la passada
legislatura. Ha estat una coordinació amb Salut, sobretot per
temes de residències i per fer tots els temes de protocols,
però també amb els serveis municipals, amb la FELIB, amb el
Tercer Sector, cada dilluns ens veiem en xarxa per explicar els
problemes que tenim, com podem col·laborar conjuntament
i com podem resoldre’ls.

En esport els he de dir que el que hem fet conjuntament
amb la federacions és acordar la suspensió de l’esport en
equip, ja donam la temporada per finalitzada; i els individuals,
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fins al 30 de juny. Vàrem crear un servei conjuntament amb el
Col·legi Professional de Psicòlegs i els psicòlegs del centre
de tecnificació perquè poguessin atendre els esportistes que
mostrassin ansietat; s’ha treballat, aquests psicòlegs han
treballat amb 33 esportistes.

Els he de dir també que, com he dit al principi, mantenir
l’estructura de les entitats del Tercer Sector era fonamental,
i per això a través del Decret llei 6/20 hem donat la cobertura
legal per poder seguir pagant aquests serveis mentre aquests
serveis ofereixin serveis d’ajuda a domicili a les persones que
tenen suspès el servei de centres de dia.

S’ha ofert també suport econòmic als consells i als
ajuntaments. Dels 7.400.000 euros que provenien d’aquest
fons extraordinari de l’Estat 2.031.000 euros han anat als
ajuntaments i als consells.

I finalment també vull parlar-los de la xarxa solidària,
aquesta xarxa Junts, que ha estat gestionant totes les peticions
de solidaritat que els  c iutadans, d’una manera o d’altra, han
mostrat durant aquesta fase de la COVID-19.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bona tarda a tots. Primer de tot li volem agrair, consellera,
que avui hagi vengut aquí a petició del nostre grup
parlamentari, del Partit Popular. Creim que era necessari un
mes després, dos mesos ja, que teníem de l’estat d’alarma,
més o manco, i un mes després de la seva compareixença aquí
dia 21 d’abril, idò tornar passar comptes i tornar parlar de la
feina que s’ha fet des de la seva conselleria.

Primer de tot, ens volem sumar a les seves primeres
paraules, que són les de condol a totes les famílies que han
patit la mort d’un dels seus familiars; també volem enviar des
d’aquí ànim a totes aquelles persones que han estat
contagiades i a totes les que ara en aquest moment pateixen la
malaltia i lluiten contra la malaltia; i volem expressar el nostre
agraïment, per començar, a tot el personal de la conselleria, a
tots els funcionaris, a tot el personal del tercer sector, que fa
una magnífica feina -una magnífica feina-, sens dubte gràcies
a la seva feina el dolor de moltes famílies és molt menys, i
també evidentment un agraïment a tots els voluntaris.

Dos mesos després de l’estat d’alarma nosaltres creiem
que és el moment, Sra. Consellera, de fer una mica d’avaluació
i de balanç. 

En la seva primera compareixença vostè va dir que segur
que tal vegada s’haurien pogut fer les coses d’una altra manera,
que hi hauria temps de fer l’avaluació i hi hauria temps de fer
el balanç i tal vegada el balanç exacte no es pot fer ara, perquè

encara som a la fase 1, no n’hem sortit, hi ha moltes coses a
fer, aprenen, vostè ho va dir la primera vegada, aprenen, però
gran part de les coses que s’han fet fins ara ja sí que consider
que es poden avaluar.

Per començar nosaltres volem parlar de les residències.
Ha estat clar i evident la falta de previsió que durant la crisi
sanitària i social que ens venia, vull dir, vostès sabien al mes
de gener, al mes de febrer, sabien perfectament que ja hi havia
un contagiat al mes de febrer, i davant aquesta ona que ens
venia és evident i és innegable que hi va haver una falta de
previsió quant a la compra. I les conseqüències d’aquesta falta
de previsió, consellera, han estat terribles, i és així i no té cap
tipus de qüestió.

Des de molt abans de la declaració de l’estat d’alarma va
faltar decisió per fer compres de material i per evitar el
contagi dels més vulnerables i em referesc, en primer terme,
a les residències i sobretot als centres de discapacitats. Li he
de dir que de la seva intervenció m’ha cridat molt l’atenció que
no hagi parlat dels centres de discapacitats  i em dol sobre
manera, crec que els centres de discapacitats Son Tugores,
Son Llebre, el Centre Mater Misericordiae i altres es
mereixien que la seva consellera avui parlàs d’ells i de tan
malament - i de tan malament- com ho han passat i ara en
parlarem.

El Govern en les residències hauria d’haver pres mesures
eficients des del principi. Fa dos mesos quan dia 19 de març
vostè va dir que no hi havia cap positiu a les residències,
només tenien dos positius als centres de discapacitat i vostè,
Sra. Consellera, com a responsable n’és plenament conscient.
Tenien la informació del que passava a altres comunitats
autònomes i no varen actuar amb l’eficàcia requerida. 

Abans, Sra. Santiago, jo li parlava de falta de previsió, idò
part de la falta de previsió, l’absència total de coordinació i
planificació ha estat també clamoroses, així com també
terribles les seves conseqüències.

A dia d’avui, Sra. Consellera, a les residències tenim 72
contagiats actius, de residents; 188 que ja l’han superat, i 87
residents morts a tots els quals i a totes les seves famílies
nosaltres els expressam el nostre condol. En total, de
residents 347 contagiats que han passat la malaltia. De
treballadors 40 actualment estan actius en la malaltia; 128 ja
l’han superada, és a dir, un total de 168 persones.

Repetesc: de zero contagiats dia 19 de març a dia 19 de
maig 87 morts i més de 600 contagiats a les residències.

Per tant, nosaltres creiem que aquí hi ha hagut un fracàs en
la gestió. No pot treure pit d’aquesta gestió i creim que era
necessari que en la seva primera intervenció vostè hagués fet
una mica, com a poc, d’autocrítica. A partir d’aquí,
l’autocrítica és bona, s’ha de fer, creim que és necessari per
part seva, però a partir d’aquí s’han de fer moltes coses, com,
per començar, que si sabem que tendrem d’aquí a ics mesos un
rebrot posar fil a l’agulla. 
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Estam fent compres d’EPI? Ara ja ve una bateria de
preguntes que li vull fer, Sra. Consellera.

Nosaltres li hem fet més de 200 preguntes, no ens n’han
contestat cap des de la seva conselleria, cap ni una, 200, però
ara li vull demanar: té un mandat del Parlament de les Illes
Balears, vàrem aprovar aquí una proposta que si no vaig
equivocada era d’El Pi, i n’hi va haver d’altres, perquè es faci
una avaluació de tot el sistema residencial sociosanitari i
s’executin protocols nous. Han començat aquesta feina? Faran
protocols?

Perquè vostè està orgullosa de dir que de les quatre
residències que té el Govern han tengut els EPI necessaris
perquè els havien comprat molt abans i els han pogut
subministrar. La resta de residències, fins i  tot residències
privades, quan va començar tot no les varen poder comprar, les
compres les va monopolitzar pràcticament la Conselleria de
Sanitat i no els arribava pràcticament res. Això s’ha de
resoldre, jo crec que tothom per igual, totes les persones, tots
els residents i els treballadors de les residències han de tenir
accés als EPI. No pot ser aquests parts i quarts, Sra.
Consellera. Tots han de tenir accés als EPI, i s’ha de garantir,
i si vostès han de fer unes mesures restrictives fortes perquè
tothom compleixi i facin aquesta previsió, idò ho hauran de
fer, però tothom, qualsevol resident i qualsevol treballador ha
d’estar en les mateixes condicions quan tenguem un proper
rebot i és ara quan s’ha de fer, ara quan estam en la fase 1, s’ha
de fer.

Per tant, s’estan fent aquests tipus de compres, Sra.
Consellera? 

Centres de discapacitats. Volem parlar de Son Tugores i
Son Llebre. Vostè sap que el primer mes va ser terrible,
terrible, però terrible és terrible. Mòdul Gregal, 18 interns, 16
contagiats, 16 contagiats dia 18. Dia 25 de març, encara hi
havia persones contagiades amb persones amb 20 anys que no
estaven contagiats  dins el mateix mòdul Gregal, dia 25 de
març. Això és així, supòs que els treballadors que ens ho han
dit no ens han enganat. No tenien EPI, no tenien guants, no
tenien mascaretes, no tenien la sort de ser residència del
Govern i per cert, la Fundació APROP, vostè  n’és la
presidenta, per tant, vostè és la responsable que aquests
treballadors i els residents no tenguessin...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, du sis minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -moltes gràcies. Per tant, li  demanam... també Mater
Misericordiae, li ho hem demanat, quantes persones han mort
de Mater Misericordiae? Quants d’interns han mort? Vostè ho
sap, tres, quatre? Vostè ens dirà la quantitat. Quantes persones
han estat contagiades? És així, vull dir..., hem de parlar de
morts perquè la mort ha existit, malauradament, per tant
m’agradaria que vostè també ens ho digués.

I, a més, què hem après i què farem a partir d’ara? Què es
farà? S’estan fent compres també per als centres de
discapacitats? Quantes persones tenim ara, que encara son al
Psiquiàtric que no han tornat als centres? Com ho tenim? Tots
aquells interns de Son Tugores i de Son Llebre que els varen
dur a altres centres, que primer els varen dur a hospitals i
varen veure que no va anar bé i al final els varen haver de dur
al Psiquàtric, com ho tenim ara? Encara tenim persones...?
Això m’agradaria que vostè ens ho explicàs.

Tercer sector, des del primer moment el tercer sector ha
tengut una queixa reiterada, no tenien guants, no tenien ulleres,
no tenien mascaretes, les més de 170 o 200 persones que
anaven a fer ajuda a domicili hi anaven sense una simple
mascareta, aquesta que avui és obligació posar-nos pel carrer,
idò aquesta mascareta i els guants les persones que anaven a
fer ajuda a domicili no la tenien, Sra. Consellera.

I no em pot fer amb el cap així que no, perquè... perquè...
no és així, els feia molta, molta de falta i et cridaven i et
demanaven i et feien “ajuda’m” i vostè ho sap. És així. Els ha
faltat a totes, a totes.

Miri, les ajudes a les ONG no són suficients. Vostè sap
que nosaltres som la tercera comunitat autònoma amb més
risc d’exclusió social, segons l’informe que vàrem conèixer
tots  de FOESSA l’octubre de l’any passat, tenim 243.000
persones que possiblement poden estar en risc d’exclusió
social.

Ara en aquest moment tenim 72.000 persones a l’atur,
142.000 persones afectades a l’ERTO. Vostè ha dit que han
arribat a 15.000 persones de la RESOGA, si no vaig
equivocada. Això, perdoni’m, no és res. Una RESOGA, i ho
vàrem dir, nosaltres hem aprovat, nosaltres hem votat amb
vostès cada decret que ens han dut aquí, tant el 4/2020 com el
5 com el 6, que sap vostè  que jo el vaig defensar; ara, és
totalment insuficient. Fer una RESOGA per dos mesos és
totalment insuficient, quan ja moltes, la gran majoria de
comunitats autònomes han posat o una renda mínima
extraordinària o una renda d’emergència extraordinària per un
valor alguna de 10,5 milions, alguna de 8 milions d’euros, i li
ho vaig dir a la darrera intervenció, és així, perquè com a
mínim s’ha de garantir sis mesos, perquè tenim totes aquelles
persones afectades per ERTO, autònoms que han vist
disminuïts els seus ingressos i les persones que estan a l’ajut.

El tema del lloguer. Va ser ridícul veure aquí com vostès
aprovaven l’article 5 del Decret 6/2020. A hores d’ara no
s’han pagat encara els ajuts ordinaris de lloguer de l’any 2019.
Es varen començar a pagar fa dues setmanes els del 2018. Els
de 2019 no s’han pagat. L’ajuda ordinària del 2020 no s’ha
publicada i ara ja tocariem tenir una ajuda extraordinària per
lloguer, una ajuda lloguer extraordinària COVID, on és aquesta
ajuda? S’ha de menester ja. Vostè sap que hi ha moltes
persones que o  no paguem l’amortització de crèdit o no
paguen el lloguer o no mengen, i són persones que han d’anar
a demanar una borsa de menjar que mai en la seva vida no
s’haguessin imaginat anar a demanar una borsa de menjar.
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Per tant, molt bé que vostès donin una subvenció a les 10
entitats aquestes, també ens agradaria saber el criteri de per
què aquestes 10 i no d’altres, perquè vostè sap que n’hi ha
moltes que es veuen saturades.

Em pot dir quin temps...

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies. El que li deia abans, el decret totalment
insuficient, fan falta moltes mesures per prendre, per favor
parli’m de l’ajuda al lloguer. Es preveu que s’aprovi aquesta
ajuda al lloguer extraordinari i quan? Esperem que no sigui
l’any que ve o que hagin de fer un decret perquè el conseller
d’Habitatge l’hagi d’aprovar.

Miri, nosaltres vàrem plantejar tot d’una dues mesures que
eren importants per a nosaltres, que era una renda
d’emergència de 6 mesos, mínim 600 euros, mínim 6 mesos,
ens hi varen votar en contra. Vàrem proposar una subvenció,
que, com sap, a través del Reial Decret que ha signat l’Estat,
11/2020, ens han de venir unes ajudes per a habitatge. Idò
pensant amb aquests doblers que vendran de l’Estat, més els
doblers que pugui aportar la comunitat, nosaltres dèiem, s’han
d’aportar 25 milions d’euros per a totes aquelles persones que
s’hagin vist afectades per un ERTO, per una minva d’ingressos
com a autònoms, com a mínim d’uns ingressos més o manco
d’un 30%. Per tant, fan comptes fer aquesta renda
d’emergència? Fan comptes fer aquestes ajudes de lloguer?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Li queden per a la propera intervenció 3
minuts, 37 segons.

Sra. Santiago?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Bé, Sra. Durán, és cert, podem avaluar i començar
a fer balanç i jo crec que comença a ser necessari, ja tenim
molta informació de com hem actuat diferents comunitats
autònomes. Per exemple, vostè , que tant es queixa de les
residències, només n’hi parlaré un pic de les residències,
perquè vostè insisteix en el tema residencial en dirigir-se a
mi; vostè en temes residencials dirigeixi’s a qui té les
competències en aquesta comunitat autònoma, jo no sé com
explicar-li  ja, però vostè el tema de residencial, de no sé
quants minuts n’ha utilitzat la meitat per dirigir-se  a mi de
temes residencials. Les competències en residències són dels
consells insulars. Jo no sé com explicar-los-ho...

(Remor de veus)

... -bé, idò ja està, si vostè insisteix, hi ha una llei des de l’any
2001, ja du un parell d’anys en política, des de l’any 2001 les
residències són dels consells insulars i la supervisió que és
dels consells insulars, tot és dels consells insulars-, vostè s’ha
de dirigir als consells insulars, no es dirigeixi a mi a demanar-
me temes residencials, no es dirigeixi al Govern, per què he
parlat jo de les residències? Perquè són les que hi tenim
responsabilitats , que són les quatre. La inspecció també és
dels consells insulars.

Vostè vol comprar EPI, vol que sàpiga de comprar EPI,
miri, ho demani als consells insulars. Jo li diré de les quatre
residències que gestionam nosaltres i és vera, Son Tugores
també, tenen de les que nosaltres en som titulars sí, vostè
dirigeixi’s al titular de les residències privades, dirigeixi’s al
titular de les residències privades i demani-li si té mascaretes.
Vostè es dirigeix al conseller d’Indústria a demanar si la
SEAT...

(Remor de veus)

... -sí, molt bé-, si a la SEAT als seus treballadors, un conseller
d’Indústria o el ministre d’Indústria els du les mascaretes? És
el titular el responsable de la protecció laboral dels
treballadors, això hi ha una llei que ho diu. És el titular i, per
tant, no es dirigeixi a qui no és el titular, dirigeixi’s al
col·lectiu de directors, o propietaris de residències privades
que tenen l’obligació de protegir la seguretat dels treballadors,
i els han d’oferir les mascaretes o tot el que sigui necessari.
No ha de ser l’administració pública, perquè vostès, que són
del Partit Popular, els record, perquè vostè aquí em ve amb un
discurs socialdemòcrata, i el discurs real del Partit Popular és
el que practica la Sra. Ayuso, no el que vénen aquí vostès a fer
una política quasi socialdemòcrata. Vostès són del Partit
Popular, els ho record, i vostès en la intervenció de l’Estat hi
creuen molt poc, vostès volen una administració pública
reduïdeta, que no afecti, que no intervengui. La cara del Partit
Popular és la Sra. Ayuso, no el perfil socialdemòcrata que
vostès des de l’oposició volen demostrar. Això per començar,
el perfil de la Sra. Ayuso.

Vol que facem balanç de les residències Sra. Durán? Vol
que facem balanç? Madrid, 25 anys governant el Partit
Popular, el 12% de morts del total de residents. Balears, una
xifra tremenda, 1,89% de residents. Vol què continuï, de les
pràctiques que fem, de les polítiques de protecció que fem?
Per què creu que les residències públiques han estat més
protegides de la COVID front d’altres tipus de residències?
Per què creu que passa això a Madrid? Perquè vostès juguen
a la privatització dels serveis públics i per això Madrid ha estat
tan tocada, tan tocada per la salut, sí senyor! Perquè vostès han
privatitzat la salut pública,...

(Remor de veus)

... perquè vostès han privatitzat les residències públiques i les
residències públiques resisteixen més, perquè vostès amb 25
anys de gestió a Madrid han privatitzat tots els serveis públics,
tots, les residències privades, per això tenen aquestes dades,
perquè defensam models diferents, i no val...
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(Remor de veus)

... -i ara tenc la paraula jo-... i no val, senyora..., li estic fent
balanç...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Si m’ho permeten, convendria respectar e l torn de la
paraula i en aquest moment té la paraula la Sra. Consellera. Per
favor, la respectin. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Vostè em demana avaluació i balanç, jo
li vaig avaluació i balanç. La privatització dels serveis públics
per part de la comunitat autònoma de Madrid durant 25 anys de
gestió ha fet que Madrid sigui un desastre de gestió, 25 anys
de gestió del Partit Popular. I no ens val que vostè vengui aquí
amb un discurs intervencionista per part de l’administració
pública i socialdemòcrata, perquè no ho són ni s’ho creuen.
Per tant, me continuï demanant temes de residència, no li
contestaré perquè no és competència nostra.

Centres de discapacitat. És vera i li he de dir que els
centres de discapacitat que vostè ha anomenat, el de Son
Tugores, va ser el primer centre que va tenir un brot i hi vàrem
actuar d’una manera el més contundent possible. Li he dit que
és vera, i hem de demanar disculpes que durant dos dies no
vàrem tenir la protecció que era necessària, però després sí
que la vàrem tenir. Hem demanat disculpes als treballadors,
m’he posat en contacte amb el director i hem parlat d’aquest
tema, i ho hagués pogut esmentar perquè ho tenia al final, a la
part de discapacitat i no he tengut temps. Però sí que en varen
tenir a partir d’ara.

Va ser la primera vegada que vàrem aplicar el protocol, i
Salut amb això es va confondre, o va pensar que actuava
correctament, que les persones que estaven infectades eren
unes persones amb discapacitat, se’n recordin, (...), se’n
recordin, això és un centre de persones amb discapacitat
intel·lectual, amb problemes de conducta. No es varen adaptar
al sistema hospitalari, vàrem haver d’adaptar tot un espai a
l’Hospital Psiquiàtric per poder-los atendre de forma
absolutament adequada. Però nosaltres a partir d’aquí, el
contacte que jo tenc amb el director del centre , és que les
coses funcionen bé, no hi ha hagut cap problema. Els mòduls
com està configurada aquesta residència, ens va permetre
aïllar un mòdul i que els altres dos centres funcionessin. No
és vera que estiguessin mesclats, es va aïllar completament un
mòdul i els altres dos mòduls varen estar absolutament aïllats.
Això és la informació que jo tenc.

Mater Misericordiae, per què l’anomena? Per parlar dels
morts de la Mater Misericordiae? Em sembla de molt mal
gust, Sra. Durán, quantitat de morts ha parlat. Mater
Misericordiae jo li dic, perquè hi estic en contacte i per
respecte a Mater Misericordiae li contestaré, estic en

contacte permanentment cada dilluns amb FOQUA i amb el
tercer sector amb (...), no ha tengut cap mort de residència
Mater Misericordiae. Desgraciadament, hi va haver dues
defuncions de Mater Misericordiae i eren del centre de dia i
estaven amb les famílies. Em sembla molt baix utilitzar el nom
d’una residència històrica a la nostra comunitat autònoma i
relacionar-la amb quantitat de morts.

Tercer sector i ajuda a domicili no té res a veure, vostè em
diu el tercer sector no ha tengut guants del servei d’ajuda a
domicili. El tercer sector no dóna servei d’ajuda a domicili, el
servei d’ajuda a domicili és responsabilitat dels ajuntaments
i empreses i si no hi ha guants i si les empreses no han donat
guants als seus treballadors és responsabilitat, insistesc, de les
empreses. Tenim una Llei de salut laboral que obliga el titular
de l’empresa a oferir els instruments de protecció laboral, els
que siguin, no ha de ser la Conselleria de Salut, o la
Conselleria de Serveis Socials, que a una empresa li doni els
guants per als seus treballadors. Per què? Per què fan feina a
serveis socials? Si és una empresa, està registrada com una
empresa. Què té a veure? Insistesc, vostè, que és
parlamentària, miri exactament la llei i valori-ho.

El lloguer. Miri, totes aquestes preguntes, nosaltres que
els consellers venim cada vegada que ens criden, tot el tema
del lloguer dirigeixi’s al conseller competent, si vol que li
faci..., amb matisos, amb els matisos que vostè em demana,
perquè temes genèrics jo els hi puc explicar, però amb els
matisos concrets que vostè em demana d’un calendari quasi de
pagament del lloguer, de les ajudes del lloguer, idò demani-ho
al competent, al conseller competent.

I després m’ha parlat de renda d’emergència. Miri,
nosaltres hem fet un esforç absolutament extraordinari. Som
la comunitat autònoma que més i millor, i això li he de dir que
són diverses entitats que ens han donat l’enhorabona, de la
comunitat autònoma i de fora de la comunitat autònoma, que
millor hem protegit aquesta situació. Diverses entitats que
lluiten contra el racisme, perquè no han fet cap diferència,
cosa que moltes comunitats autònomes, aquesta renda
extraordinària que vostè diu, han diferenciat, fins l’extrem,
Sra. Durán, que una altra vegada més li record qui són vostès,
els del Partit Popular, que han tret 200 al·lots de 18 anys, a
Andalusia, que havien complit 18 anys i estaven en el sistema
de protecció de menors, i en plena crisi els han tret i els han
deixat al carrer sense cap tipus d’ajuda. Aquesta és la política
que practica el Partit Popular!, no la que diu vostè aquí. Sí, sí,
la que practica, la que practica el Partit Popular. Això també
ho denuncien les entitats del Tercer Sector que vostè reconeix
i és cert que fan molt bona feina.

Hem protegit el millor que hem sabut. I per què estam
treballant?, per què hem fet una renda social garantida
extraordinària, que duim dos mesos i que explicam a més en
el decret que es podrà prorrogar? Perquè esperam que vengui
aquest ingrés mínim vital. A veure què vota el Partit Popular
a aquest ingrés mínim vital a l’Estat, a veure què vota, a veure
si vota a favor dels ciutadans i defensa aquest ingrés mínim
vital, o si es posa a favor dels empresaris que no el volen. No,
no, a mi m’agradarà veure els arguments del Partit Popular
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quan sigui el moment que aquest reial decret, que esperem que
s’aprovi dimarts, aquest reial decret que esperem que s’aprovi
dimarts, el Partit Popular quan arribi al Congrés què passa, si
es posa a favor dels ciutadans, perquè tots els ciutadans
tenguin un ingrés mínim vital davant una situació de
desprotecció de l’atur, o si es posa devora els empresaris que
es neguen que l’Estat pagui aquest ingrés mínim vital. I fan la
seva proposta: mentre duri la crisi, 500 euros, i després..., el
mercado, siempre garante. Què faran vostès?, ja ho saben?,
perquè nosaltres ho tenim claríssim, què votaríem, i tenim
molt clar els nostres socis què votaran per aquest ingrés
mínim vital.

Per tant si el mes de juny es posa aquest ingrés mínim vital
no serà necessària aquest ajuda de sis mesos, i nosaltres estam
permanentment en tensió  i parlant amb l’Estat, perquè si
podem evitar pagar una RESOGA ordinària a la comunitat
autònoma perquè sigui un ingrés mínim vital ho farem, perquè
és un estalvi per a la nostra comunitat autònoma, perquè anam
a l’euro, Sra. Durán, anam a l’euro, no som com Matas que feia
grans infraestructures, anam a l’euro. Sí, riguin; se’n recorden,
del Sr. Matas?, que vostès no es volen recordar ni del Sr.
Matas ni del Sr. Bauzá; quan tenen un president l’obliden tot
d’una. Anam a l’euro, anam a mirar l’euro, i fem una feinada
perquè, si podem, la nòmina de juny i de juliol, tots aquests
que cobren RESOGA ordinària vagin a l’ingrés mínim vital,
són doblers que ens estalviam aquí, i per això ara contractarem
auxiliars administratius perquè puguin fer la sol·licitud. Per
això no volem sis mesos, per això hem dit dos mesos i
prorrogables, per si de cas aquest ingrés mínim vital no està en
marxa.

Per això feim la feina que feim, no feim nosaltres feina de
mostrador, de quedar bé, dos mesos i ja està; no, Sra. Durán,
estam fent feina planificada, estam fent feina pensada, estam
feina amb els doblers que tenim per, amb els pocs recursos
que tenim en aquesta comunitat autònoma per un mal
finançament històric, poder arribar al màxim possible, i això
és la nostra funció. Per això no hem fet allò dels sis mesos, i
confiam que dimarts s’aprovi aquest ingrés mínim vital.
M’agradaria saber el Partit Popular, quan vagi al Congrés
aquest ingrés mínim vital, què votarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor. Sra.
Mayor, en voler.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, diputats i
diputades. Sra. Consellera, gràcies per comparèixer avui per
actualitzar i explicar les noves actuacions i mesures dutes a
terme a la Conselleria d’Afers Socials i Esports  com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19. Des d’Unides
Podem volem enviar tot el nostre afecte a les persones i
famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, agrejada

o provocada per aquesta pandèmia. També reiterem tot el
nostre agraïment per l’esforç que estan fent tots els
professionals de tots els sectors que treballen per fer front a
la COVID-19. I per acabar no ens podem oblidar de donar les
gràcies a tots els treballadors i les treballadores públics, fent
una menció especial als que treballen al Parlament i als
treballadors i les treballadores de serveis socials i cures de
totes les administracions per aquestes setmanes de tants
d’esforços.

Ningú, ni els millors especialistes, no hagués pronosticat
fa tan sols dos mesos el ritme d’expansió del contagi, ni
tampoc la crisi sanitària, econòmica, social i humanitària que
estam vivint a tot el món. La COVID-19 no té  fronteres, i
deixa veure de forma explícita les vulnerabilitats i també les
fortaleses (...) que componen la nostra societat. Les Illes
Balears és la tercera comunitat autònoma amb més persones
de risc d’exclusió social, i aquesta població s’enfronta des de
la precarietat i des de la dificultat ja des de l’inici, com són les
persones sense llar, les víctimes de violència masclista, llars
monoparentals, persones amb problemes d’addiccions, amb
discapacitat, persones majors, infants, entre altres.

Avui la Sra. Consellera ens ha explicat les actuacions i
mesures dutes a terme a la Conselleria d’Afers Socials i
esports a conseqüència de la crisi de la COVID-19; en
ressaltaré alguna. 

Entre d’altres, una de les mesures i actuacions dutes a
terme pel Govern des de l’inici de la pandèmia va ser adaptar
els serveis i els treballadors i les treballadores de la
conselleria per continuar oferint els serveis essencials als
usuaris. Un dels que ha anat en augment és el servei de
telefonades i teleassistència, tal i com ha indicat la Sra.
Consellera. Trobem que ha estat una eina important en el
seguiment, la prevenció i l’actuació en aquestes darreres
setmanes per fer front al seguiment de les persones, sobretot
de les persones majors que viuen soles. Li volíem demanar,
Sra. Consellera, perquè vostè, si no vaig errada, vostè ha
comentat que s’han realitzat més de 42.000 telefonades i que
hi ha hagut 4.000 actuacions directes des d’aquesta mesura; li
demanem com valora vostè el servei de teleassistència
realitzat per fer front a l’aïllament i a la vulnerabilitat de les
persones majors. 

És important que no deixem ningú enrere, que lluitem
contra l’exclusió social que s’origina quan la societat viu
períodes de crisis, i que procurem que tothom pugui conservar
les seves necessitats bàsiques. Creim que estam davant d’un
govern autonòmic que té clares les seves prioritats, i creiem
que aquestes prioritats estan en sintonia amb les del Govern
estatal. A Unides Podem estam molt satisfets de la posada en
marxa de l’ingrés vital d’aquest dimarts, que pot ajudar moltes
famílies a superar o a pal·liar, encara que sigui parcialment, la
situació angoixosa i la dificultat que estan patint ara o que s’ha
vist agreujada per la COVID-19, ingrés que es complementarà
amb les mesures i prestacions que tenim en aquesta comunitat
autònoma, com la renda bàsica garantida. Aquests ingressos
seran una xarxa de seguretat per a totes aquelles persones a les
quals aquesta crisi està deixant fora dels ERTO o dels subsidis
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per atur. En aquest sentit m’agradaria saber si saben quantes
famílies o persones podran beneficiar-se de les rendes, i si es
té alguna previsió de si hi haurà una pujada de sol·licituds.

Una altra mesura que volem destacar és que el Consell de
Govern va encarregar a les conselleries d’Agricultura, Pesca
i Alimentació i d’Afers Socials i Esports que desenvolupin i
executin les accions necessàries per adquirir l’expedient de
productes del sector primari de les Illes Balears, per tal de
distribuir-los a fins socials.

Sra. Consellera, li he de dir que el meu grup parlamentari
li farà costat en totes les mesures i actuacions que facin per
tal de brindar el benestar de les persones i brindar els serveis
essencials. El sector sanitari i les administracions s’han bolcat
davant la crisi sanitària, inimaginable setmanes enrere,
treballant perquè ningú no quedi enrere i malgrat tots els
esforços s’han vist aquestes setmanes desbordats, però donant
solucions als ciutadans. Això ha estat possible amb mesures
aplicades des de les administracions i també les coordinades
amb el tercer sector. Hem de continuar apostant per reforçar
i afavorir el manteniment de les estructures de les entitats del
tercer sector, com vostè ha dit. 

Cal reconèixer que som capaços de cobrir el benestar de
la ciutadania amb el treball incansable que han desenvolupat
totes les persones voluntàries i entitats socials que treballen
de primera mà amb les persones més vulnerables. 

Des del primer dia la societat civil ha marcat el camí
organitzant-se enfront d’experiències de solidaritat i suport
mutu per cuidar-nos i protegir-nos les unes i les altres. 

A les Illes Balears tenim la sort de comptar amb una
societat organitzada, múltiples entitats de caràcter social,
persones voluntàries i ciutadania disposada a treballar
solidàriament per no deixar a ningú enrere, una col·laboració
necessària que fins ara era essencial, en el pròxim temps ho
serà encara més.

En aquest sentit, hem pogut veure com moltíssimes
persones s’han sumat a aquesta onada de solidaritat i moltes
s’han ofert per col·laborar de manera voluntària. Des de la
Secretaria autonòmica de Memòria Democràtica i Bon
Govern ja s’havia iniciat la xarxa Junts i hi estaven treballant
abans de l’arribada de la crisi de la COVID i ara s’ha prioritzat
el voluntariat per posar tota la maquinària per tal d’oferir
canals que donin resposta tant a les necessitats com a les
diverses realitats amb garanties de qualitat, a través de
formació general i específica, acreditació d’entitats de
voluntariat, coordinació amb els ens locals, diversificació de
canals d’ajuda, entre d’altres; mesures posades en marxa per
aquest govern per canalitzar la solidaritat ciutadana de les Illes
Balears que afavoreix arran de la crisi sanitària de la COVID-
19.

Amb referència a esports, en la passada compareixença que
va fer vostè va dir que des de la Direcció General d’Esports,
amb els tècnics, treballava en un pla específic d’esports de la
comunitat autònoma. Li demanaríem si ens pot explicar en

quina situació es troba aquest pla i quines serien les línies amb
les quals es treballa, quines mesures es prendran per combatre
la insularitat o si tenim alguna data de quan pot estar aquest
pla. 

Vull dir que la sortida de la crisi ocasionada per la COVID-
19 no pot comptar amb més desigualtats. La gran majoria de
la ciutadania ja va pagar les conseqüències de l’anterior crisi
econòmica i en cap cas és el patró que es pot repetir. S’ha de
continuar afrontant aquesta crisi sanitària, econòmica i social
blindant els drets socials i assegurant el benestar de les
famílies i persones, prioritzant les que estan en situació de
vulnerabilitat. La població ha de disposar d’unes mínimes
condicions de vida i de benestar, sobre aquesta base avançarem
cap a un futur en el qual estiguem més protegits per defensar
la cosa pública, per defensar el comú. Treballem tots i totes
junts posant la vida de la gent en el centre de les nostres
polítiques.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Li queden 7 amb 15 minuts
d’intervenció per si en vol fer ús. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Gràcies, parlamentària, gràcies pel seu suport i
compartim bona part de les seves reflexions. Jo aniré, si vol,
directament a les preguntes que m’ha fet o als aclariments que
ha sol·licitat. 

Quina valoració fem d’aquestes cridades fetes durant
aquests dos mesos que hem pogut arribar? Hem fet més de
80.000 cridades, entre 39.000 i més de 40.000 entre els dos
sistemes que tenim de contacte telefònic, tots dos dissenyats
quasi ad hoc per a la situació COVID. Altament positiva, tu
notes que un servei és positiu quan trobes un ciutadà que et
reconeix pel carrer i t’atura, això sol passar molt als pobles,
però a la ciutat no passa, vull dir, passa amb un batlle, passa
amb un regidor, però no normalment amb una consellera, i és
vera que ens han aturat per donar-nos l’enhorabona, frases com
“pensàvem que érem un expedient, però no ho és, no ho som”.

Quan tu tastes que, primer, el disseny que saps que has
arribat a aquestes persones, la garantia que tu a través d’un
qüestionari molt senzill saps que si aquella persona que té un
grau 1, que no té teleassistència, que no té servei d’ajuda a
domicili, que no té centre de dia perquè no en té, però que a
través d’aquesta cridada saps que cada dia no està tota sola
perquè conviu amb el fill o conviu amb la parella, que totes les
preguntes que li fas tenen el cap perfectament orientat, que no
hi ha desorientació cognitiva, et dóna tranquil·litat. Els que
vàrem detectar que necessitaven atenció se’ls ha telefonat
pràcticament cada dia i s’han fet intervencions de to t tipus,
fins i tot instal·lar-los teleassistència o hores de servei
d’ajuda a domicili. Per tant, altament, jo crec que altament
positiu. 
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Després vostè em demanava per l’ingrés mínim vital. Crec
que és fonamental aquest ingrés mínim vital i estic
convençuda que la feina feta per Podemos a l’Estat, al Govern
d’Espanya, ha estat vital també perquè aquest ingrés mínim
vital sigui molt semblant a la renda social garantida de la
nostra comunitat autònoma. Vull dir, una renda que cobreix el
que ha de cobrir l’Estat, que té les competències, que és en la
desocupació o protegir davant la desocupació, no tenir treball,
que una economia que generarem entre tots no és capaç de
crear llocs de feina per a tothom. I quan estam en una situació
d’aquestes ha de ser l’Estat que davant d’un problema de
desocupació o de dificultat d’ocupació pugui protegir les
necessitats bàsiques de la població deslligat de processos
d’inserció social, d’inserció laboral, que són competències de
la comunitat autònoma, i les fan molt bé els nostres
orientadors laborals i les fan molt bé els nostres treballadors
socials. Per tant, crec que serà fonamental.

Nosaltres fem tota la feina possible perquè totes aquestes
persones, les 2.500 famílies, que cobren renda social
garantida cada mes ordinària, puguin estar a la nòmina quasi
del mes de juny si és possible d’aquest ingrés mínim vital.
També mirarem d’incorporar totes aquelles famílies que estan
amb l’ingrés extraordinari, dins la RESOGA extraordinària. El
que passa és que si la RESOGA extraordinària va variant
perquè hi ha aquestes famílies que van incorporant-se a cobrar
ERTO i deixen de cobrar aquesta RESOGA extraordinària,
però mirarem que siguin totes les possibles. 

Vostè em demana si tenc una previsió de quantes o si..., jo
no li puc matisar perquè ara necessit veure la lletra petita.
Nosaltres tenim el disseny d’aquest ingrés mínim vital, perquè
hem tengut reunions amb el ministre, hem tengut reunions
amb el secretari de la vicepresidència de Serveis Socials, i
sabem perfectament quin és el disseny, però ens falta tenir el
decret o el reial decret i mirar exactament quina és l’aplicació.
No sabem si utilitzaran la renda actual de l’any 2020 o la
situació de la renda de l’any 2019, depenent del que usin hi pot
anar un nombre de persones o pot anar un altre. Per tant, això
ho sabrem quan tenguem el document i podrem matisar molt
més.

Vull dir-li que la col·laboració amb la Conselleria
d’Agricultura ha estat molt bona amb aquest programa que va
ser iniciativa de la mateixa Conselleria d’Agricultura de
comprar directament als productors de la nostra comunitat
autònoma perquè poguessin continuar sembrant i que tota la
collita no es perdés, comprar-los directament a través d’un
mecanisme administratiu concret, i que aquest producte es
pogués distribuir a les entitats que fan aquesta distribució
d’aliments. Nosaltres ens vàrem posar en contacte amb totes
i totes hi estan d’acord.

Ara record una pregunta que m’ha fet la Sra. Durán, de quin
ha estat el criteri de per què ho hem fet amb aquestes entitats
i no ho hem fet amb les altres entitats. Hi ha hagut dues
entitats clarament, que són Creu Roja i Banc d’Aliments,
perquè són les entitats que distribueixen a les altres entitats,
aquestes són dues i, per tant, aquestes tenen una subvenció
superior. Després hem arribat a les entitats que tenen més

famílies, a més, les entitats que estan en disponibilitat de
col·laborar per crear una xarxa de distribució de les famílies
que van a recollir aquesta borsa d’aliments. Aquest ha estat una
mica el criteri.

No estam tancats, vull dir, si hi ha altres entitats que hi
volen treballar i tenen un nombre suficient de famílies
nosaltres estam oberts. Hi ha moltes entitats que distribueixen
aliments, però que distribueixen aliments als seus socis, i
aquestes distribueixen aliments al conjunt de familiars,
independentment que siguin socis o no.

Després coincidim amb vostè en la reflexió que ha fet, la
importància de qualsevol xarxa civil, la xarxa civil voluntariat
és una d’elles. També per a nosaltres la importància del tercer
sector. Vull dir, als ciutadans no només els podem demanar
que siguin ciutadans actius per ser voluntaris o ciutadans
actius per participar en òrgans de consulta, e ls  hem de
demanar també que s’organitzin per gestionar serveis que són
necessaris i això és el tercer sector. 

Quan una associació de pares es constitueix en una
associació i gestiona un centre de dia per als seus fills, això és
participació civil, això és participació ciutadana, i s’ha de fer
amb la garantia de la qualitat i si vol rebre serveis públics ha de
ser l’administració que els derivi a aquests serveis públics, no
poden ser els que ells vulguin. I tot això és el tercer sector i
ho estam constituint des de fa anys a la nostra comunitat
autònoma. I és veritat que... jo crec que sempre que es parla
del tercer sector s’ha d’agrair moltíssim la feina que fan.

En relació amb l’esport, a la pregunta que vostè m’ha fet,
el pla específic és un pla que està al marge de la COVID, no
està relacionat amb la COVID-19. Això és un pla que s’està
posant en marxa, que es treballa molt amb les federacions i
amb els clubs, també amb els consells, però nosaltres tenim
les competències del que és l’esport d’elit per dir-ho d’alguna
manera o l’esport més professional o l’esport d’alt... de
tecnificació tot i que també tenim tot l’esport base
interinsular, però els consells són els que... els principals
protagonistes.

Però sí els he de dir que no m’ha donat temps..., he esgotat
el temps, que sí que ja s’ha obert el Prínceps d’Espanya a la
primera fase per als esportistes en aquests moments
professionals o d’alta tecnificació, i en aquests moments crec
que hi ha unes 28 peticions i ja hi entrenen uns 15
professionals. Per això estam ja activant de forma regular i
progressiva l’esport de tecnificació de la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president, molt bones tardes a tots i a
totes. Una salutació per als companys i companyes que són
presents des de Menorca i Eivissa a través de
videoconferència i ganes de veure’ns plegats per fer un altre
tipus de salutació.

Vull començar dient que avui tenim una bona notícia i
esperem que sigui sempre així, que és que no tenim cap pèrdua
de vida pel tema de la COVID, segons les dades que dóna avui
la Conselleria de Salut, tenim 6 contagis, però no tenim cap
dada negativa en aquest sentit i per tant, e l millor desig de
recuperació de tots.

Per altra banda, consellera, té un poc condicionada la meva
intervenció i li diré  que, malgrat ens coneixem, quan vostè
s’enfada els que venim darrere... o jo almanco he de precisar
més la meva intervenció, i tot i que podem parlar de política
o del posicionament polític o de socialdemocràcia,
liberalisme o qualsevol àmbit... fer un comparatiu entre
comunitats autònomes..., jo la meva intervenció la cenyiré a la
comunitat autònoma i a programes molt concrets que crec que
inclús alguns que no s’han esmentat aquí crec que el tercer
sector és transversal en ells i m’agradaria que ens fes la
valoració de l’evolució d’aquesta crisi, com l’ha afectada i
sobretot encaminar la meva intervenció a treure informació i
la seva... proposta d’actuació cap al que ve cap endavant, que és
una possible segona ona o un rebrot.

Crec que aquí és on hem de centrar sobretot d’experiència
i l’aprenentatge i les males xifres i praxis fetes tant per
l’administració de vegades, com per fins i tot la desinformació
que han tingut molts de col·lectius que han hagut de fer front
des de, precisament, el tercer sector.

Per tant, en el tema de les residències que per a mi no són
ni més ni manco importants que altres serveis públics, però
que sí han tengut una incidència negativa i que són titulars
quasi de tots els informatius de les Illes Balears i la
preocupació d’aquesta cambra, malgrat vostè no sigui titular
d’una conselleria que té  les competències en moltes
residències que estan transferides als consells insulars i altres
que estan gestionades des de l’empresariat privat, sí que és
veritat que aquesta comunitat autònoma, i sobretot aquest
parlament, ha debatut sempre temes de la cronicitat, temes de
pla de l’envelliment actiu i sobretot el tema dels nostres
majors.

Per tant, dins l’àmbit de la participació que vostè té, de la
responsabilitat que vostè té com a titular de la conselleria de
residències gestionades des del Govern de les Illes Balears i
des de la part que vostè té com a conselleria que participa de
la coordinació i del grup de treball juntament amb altres
administracions que la gestionen, jo vull que ens faci aquí una
avaluació envers de: les residències que gestiona el Govern i
de les residències que gestionen altres, per tant, vostè,
aconsellaria que es duguessin a terme aquestes actuacions de
millora i de previsió? Canviaria protocols? Exigiria vostè -i
dic exigiria com a responsable política no d’aquella

residència, sinó dels nostres ciutadans de la comunitat
autònoma, grans o persones a centres assistencials amb
discapacitat, recomanaria l’homogeneïtzació  d’aquests
protocols i per tant, el seguiment de si compleixen tots per
igual, independentment que siguin públiques o privades?

Creu vostè necessari, i ho va comentar aquí una altra
diputada, la diputada del Grup Mixt, que haurien de
reconsiderar una modificació de legislació en matèria de
residències dels seus protocols fins i tot tal vegada analitzar
la capacitat d’inspecció que pugui tenir l’administració? No
parl de retornar competències, parl de reformular qui les té i
qui les executa amb major eficàcia i garanties.

Creu vostè que estan preparades ara mateix les residències
en tema de recursos materials, en tema de recursos humans i
amb la col·laboracio de l’atenció primària per atendre un
segon rebrot en els nostres majors i en les nostres persones
usuàries del centres assistencials amb discapacitat?

Ha posat ja en marxa aquella..., vostè em va dir que sí, però
va dir... ensenyat, no m’ho va manifestar perquè tampoc no li
vaig fer la pregunta, un pla d’humanització del que és...
l’estigmatització que s’ha fet en les persones grans pel fet
d’haver estat en una residència i pel fet d’haver patit el major
nombre de defuncions pel tema de la COVID?

Crec que és important aquest pla i volia saber si l’ha posat
en marxa per evitar-nos haver de dur una proposició no de llei
perquè estic segur que hi estarà ben d’acord.

Vostè va sol·licitar, i aquest és un tema transversal, a
mitjans d’abril al vicepresident responsable precisament
d’aquests temes una nova partida econòmica per fer front al
COVID, al vicepresident Iglesias. Volia saber quina ha estat la
resposta i quina ha estat la previsió de terminis i la quantia si
és que ja la coneix.

Quan parlam de l’experiència i l’aprenentatge hi ha una
cosa que hem de tenir molt clara, i la consellera ahir deia que
hem de fer cas als experts, per descomptat, però també al
sentit comú, consellera, i el sentit  comú diu que quan un
treballador, sigui de la pública o de la privada, quan el tercer
sector ens està dient d’allà on faci feina que es necessiten EPI
vostè ha de córrer a exigir EPI, vagi vostè a Inspecció de
Treball, vagi a Fiscalia o vagi vostè a la col·lega consellera de
Salut i li ha de dir: “doni’m EPI”, no només per a les seves
residències, sinó per a totes.

Vostè va dir que las mascarillas son para los hospitales,
però a la vegada demanava al vicepresident dos dies abans que
li donés més recursos perquè li ho estaven demanant les
entitats, més recursos... concretament més recursos de
protecció per al treballador.

Hi ha una notícia al diari, no la vull desmentir perquè la
deia em sembla que era Ultima Hora, no he fet la referència,
però la hi puc cercar, “Pide al ministro que garantice el
material sanitario necesario para que los trabajadores que
cuidan a los dependientes puedan autoprotegerse”, una
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protecció evident quan avui hi ha un decret que ens obliga o
una ordre ministerial que ens obliga a dur mascaretes és de
sentit comú, no és els EPI dels treballadors, és posar una
mascareta també a tots els que hi ha a les residències perquè
és doble protecció. 

El mateix ministeri, la conselleria ha tret un cartell així de
gros del que suposa la doble protecció. Això estava a salut
laboral fa anys per un mateix grip, no és una qüestió de la
COVID el tema de la protecció. Per tant, m’agradaria que tots
els consellers parlassin de les mascaretes en el sentit de dir
imprescindibles, no ara, sinó sempre.

I ara directament passaré a altres valoracions de
departaments perquè no em falti temps. En tema..., i
començaré per unes entitats que sap vostè que també han patit
aquesta crisi sobretot pel que suposa voluntarietat i manca de
recursos, i  que són molt importants per a la conciliació
precisament que necessiten les famílies que hauran de tornar
a fer feina i que tal vegada els seus altres familiars no en
poden tenir cura, que són les entitats d’educació en el lleure
i la intervenció en la infància i la juventut.

Evidentment..., no li dic que els facilitem material, però
necessiten formació i sobretot necessiten protocols molt
definits del que podran fer en les seves activitats, en les seves
seus socials o en les instal·lacions on puguin anar.
Necessiten... i sobretot que se’ls expliqui el que ha suposat
que el decret llei hagi interromput o modificat part de la
legislació en matèria de regulació d’activitats de temps lliure
i de joventut, ens ho demanen. I crec que és important perquè
si es forma al tercer sector a com s’han d’aplicar els protocols
i com s’ha de donar informació en tema de prevenció de la
COVID, l’expansió de la informació arriba per tot. Però és que
a més a més dóna unes garanties de prevenció i de seguretat.
Insistesc, les entitats són una gran eina de conciliació, de
facilitar aquesta conciliació especialment per a la gent que
pugui recuperar feina, malgrat sigui temporalment. 

Li demanaré com està el tema de l’alberg, no que me doni
els terminis de la reforma i de les obres, perquè més o manco
tenc aquesta informació, estan suspeses i les altres
administracions tampoc estan col·laborant en els terminis
com pertoca. Però vostè té previst un finançament de l’ITS i
això sí que ens preocupa, perquè els ingressos seran els que
seran, que seran molt pocs. I aquest alberg és una eina
important, per diferents coses, per a les entitats, per als
ciutadans, quan vulguin quedar a les illes a tenir una opció de
fer turisme, però sobretot també per un altre model de
turisme, però sobretot per a les entitats. 

De les entitats esportives, federacions, no només el tema
professional, sinó l’amateur, voldria saber si realment s’ha
suspès el calendari i ha quedat finalitzada la temporada. I si
vostè els ha comunicat el tema de com queda la línia de
subvencions en tema de mobilitat entre  illes i d’ajut al
transport. Jo  li aconsellaré una cosa, que ens han traslladat
algunes entitats perquè parli vostè amb la consellera d’Hisenda
i Pressuposts, tal volta ara mateix les empreses si els pot
donar qualque tipus d’exempció fiscal o de benefici a l’hora

que esponsoritzin el tema de les entitats  esportives els pot
ajudar molt a les entitats i a les mateixes empreses, parl
d’empreses d’aquí, almanco empreses amb un nivell que no es
poden permetre ara mateix una promoció publicitària.

El tema del tercer sector, insistesc és una formació
important que pot donar als usuaris de la prestació. Els permet
ara mateix entitats del sector que puguin a la vegada que atenen
un usuari, explicar-los l’ús de les mascaretes, just que li
expliquin bé com s’ha de fer l’ús de les mascaretes crec que
és una bona oportunitat perquè arriben a moltíssima gent que
no tenen precisament molta informació en excés.

I en temes de centres socioeducatius, de mesures judicials,
vostè m’ha comentat que hi havia hagut dos casos, que s’havien
aïllat i s’havien pres mesures. Vull saber si s’ha fet el test a tot
el personal i a tots els usuaris, no quan tenen símptomes, sinó
s’ha practicat el tests per tots...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Ha esgotat 10 minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bé, quan me’n quedin 3 m’avisi per favor president. Per
tant, perquè consideram que és important i perquè tenen
visites, tenen entrades i també els treballadors surten, com no
pot ser d’una altra manera. Voldria saber si hi ha hagut
conflictes a causa del confinament, conflictes en el sentit que
s’han trobat que no han pogut accedir a les visites o al règim
aquest de cel obert.

El tema del pressupost, consellera, quina modificació
pressupostària preveu arran de tot això i quins ajustaments
haurà de fer per dedicar sobretot a una prestació, que nosaltres
li vàrem donar el suport i li continuam donant, que és el tema
de la RESOGA, que consideram que no serà suficient ateses
les xifres i les previsions econòmiques que es preveuen. Jo
crec que és molt important.

Els pagaments al tercer sector. Això és important, se’ns va
rebutjar perquè ho va presentar un grup parlamentari que li
varen tirar enrera la proposició no de llei, nosaltres havíem fet
una esmena que s’havia acceptat, que era que per favor exigeixi
vostè el pagament al tercer sector amb la mateixa prioritat que
es pugui exigir a uns altres proveïdors, sobretot pels concerts
i les prestacions, perquè si es veuen amb un problema de
tresoreria, tenen un problema de contractació als treballadors.

Jo al conseller Camps no li diré què ha de fer, ni molt
manco, però si està al Conseller de Govern, li digui és molt
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important que vostè acceleri el pagament de les ajudes de
lloguer perquè és complementària a la mancança en temes
RESOGA que és insuficient, que és insuficient i  que no
discutiré amb vostè això perquè és evident. 

Li recoman la convocatòria extraordinària del Consell de
Cooperació , perquè s’han reformulat evidentment molts de
projectes i per altres coses, perquè volem saber quina serà la
prioritat que pugui donar ara a unes ajudes d’emergència als
països del sud que pateixen COVID i que no estaven prevists
quan es va fer el pressuposts. Els òrgans de participació i de
consulta han quedat suspesos per aquesta situació i jo consider
que el Consell de Cooperació s’ha de reunir, almanco per tenir
informació i capacitat de proposta del que ens ve, a més a més
d’aquí a les Illes Balears.

President, continuaré després. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actúa té la paraula la Sra. Ribas... Ah, perdó. Sra. Santiago, té
la paraula. Mil disculpes.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

No es preocupi president. Bé, vostè ha començat la seva
intervenció dient que podem estar contents perquè avui no hi
ha hagut cap defunció per coronavirus. Jo crec que és una
demostració i un indicador més que la gestió que es fa des de
Salut i, en general, des del conjunt del Govern, però en aquest
cas de Salut, no és dolenta. Som la comunitat autònoma que té
millors indicadors de salut en relació amb la COVID, i això
és..., amb totes les dificultats que hem tengut, amb totes les
mancances que hem tengut, amb les errades que hem pogut
cometre, que segur hem comès, seguríssim que les hem
comès i pensar que són situacions absolutament noves, que no
tenim experiència...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago s’atraqui un poc més al micròfon que tenen
dificultats per escoltar-la.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

... -gràcies, disculpi-, que no hi havia res escrit, que hi havia
improvisació, que les dades..., els tècnics com els vaig dir fa
un mes aquí, tenguem aquests resultats, és que hi ha hagut
molta participació i molta voluntat no només dels
responsables polítics, dels professionals, de les entitats, de
tothom.

Sr. Gómez, no es preocupi, jo no m’enfad, som una dona
apassionada, però no m’enfad, no passi pena, amb la Sra. Durán
ens podem saludar, podem anar a fer un cafè plegades, però
tenim unes diferències ideològiques, que de la mateixa manera

que ella aquí està apassionada quan es dirigeix a mi, jo també.
Però no es preocupi que no m’enfad.

Jo crec que vostè no vol fer que facem comparacions
autonòmiques, perquè jo sé que vostè és una persona molt
sensible en aquests temes, jo crec que és una rara avis en el
partit que vostè milita en aquests temes. Per això vostè
sempre em diu “no em compari”, jo li compar Madrid i
Andalusia on vostès governen amb el Partit Popular, en
comparació amb les polítiques socials que practicam aquí, és
que guanyam de molt, i vostè ho sap, i li reconec el seu tarannà
i li reconec la seva sensibilitat, però, és clar, vostè  no vol
comparar. Andalusia, insistesc, ha tret 133 nins i perquè varen
intervenir totes les entitats del tercer sector per evitar que en
traguessin 350 i en varen arribar a treure 133, donant de baixa
i està en els mitjans de comunicació, donant de baixa 133
places de menors, amb la frase que “primero son los
españoles”. Varen deixar 133 joves de 18 anys recents
complits al carrer, sense cap tipus de cobertura, en ple
COVID-19, que has d’estar aïllat i has d’estar a ca teva, sinó
absolutament racista, xenòfob.

Això surt als mitjans de comunicació. És clar, si ho
comparam amb la nostra feina, que quan a nosaltres ens criden
el de protecció de menors, que acaben de complir els nins 18
anys i cercam pisos, la comparació... jo entenc que vostè no
entri en la comparació, però jo sí que he d’entrar en la
comparació. Entenc que és molesta, però jo sí que he d’entrar
perquè són formes d’entendre la política i d’entendre els
recursos absolutament diferents.

Vostè em diu, “en el Parlament es parla de tot”, per
suposat, de residències, de centres de dia, de cronicitat i
d’envelliment. Això és el Parlament, el Parlament sí que pot
ordenar als consells i als ajuntaments i al Govern, però jo no
puc ordenar als consells, jo no tenc autoritat jeràrquica per
dirigir-me als consells a dir-los què han de fer. No, no hi ha
cap jerarquia, però el Parlament sí, el Parlament pot fer una
llei que capgiri tots els consells insulars, o pot fer una llei que
derogui la del 2001, si considera que la inspecció de les
residències les ha de tenir el Govern i els consells no. És a les
seves mans canviar això, però mentre no es canviï, les
competències de les residències en la inspecció, les tenen els
consells insulars, i això de vegades aquí a Mallorca no s’entén.

Això a Menorca tots els partits, tots, PSOE, Partit Popular,
tots ho tenen claríssim, a cap d’ells se’ls acudiria, a cap
parlamentari del Partit Popular de Menorca, se’ls ocorreria
pensar que el Govern ha de dir qualque cosa al Consell de
Menorca en relació amb les residències, és que no; i, en canvi,
els parlamentaris insisteixen en el tema residencial.

Vostè em diu, la inspecció. Miri, jo crec, si em digués, si
vostè tengués la responsabilitat d’inspecció què faria; jo, si
tengués la responsabilitat de la inspecció faria una
coordinació estricta amb la Inspecció de Salut Laboral, amb la
Inspecció Sanitària i amb la Inspecció de Serveis Socials per
a cada mes i mig o dos mesos tenir una inspecció en aquestes
residències, això és el que jo faria si tengués la responsabilitat
de la inspecció. Però no la tenc, ni tenc capacitat d’influència
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per dir-ho, això és el que jo faria, perquè crec que s’ha
d’inspeccionar molt, perquè tenim persones molt fràgils allà
dins, tenim persones molt fràgils, tenim persones amb grau 3,
moltes amb un deteriorament cognitiu elevat que no es poden
defensar, que no es poden expressar.

I malauradament, moltes famílies no tenen la possibilitat
d’anar cada dia a veure els seus familiars, ho sabem tots. Per
tant, si vostè em demana, jo, si fos la responsable, actuaria
d’una forma diferent, no tenc cap problema a fer-ho, a
comunicar-ho.

Vostè em parla de protocols, miri, el sector de la
discapacitat, manco quan va passar allò (...), s’ha actuat
correctament, perquè hi va haver aquest primer rebrot o aquest
primer brot de la COVID, però després no n’ha tengut cap
altre, va ser la primera setmana o la segona setmana de
l’alarma, i després no n’ha tengut cap altre, per tant, s’ha actuat
bé, no hi ha hagut un rebrot en aquest centre residencial.

Després vàrem tenir les dues defuncions d’un centre de
dia, que ja ho he explicat abans, no anomenaré cap tipus
d’entitat, però el col·lectiu de persones amb discapacitat no ha
estat un col·lectiu altament afectat, no hem tengut moltes
persones contagiades, ha estat un col·lectiu que s’ha sabut
protegir o  que no està tan afectat per la malaltia. Jo no ho
record, però crec que han estat, no sé ara, no ho sé, unes 36,
però de 800 i busques, ara no sé els números, vull dir que no
ha estat i  no hi ha hagut cap defunció de residències ni
d’habitatges, crec que això és un indicador important.

Vostè diu el rebrot, és el que menys preocupa, però tenim
l’experiència, no teníem cap experiència el mes de març, no
teníem cap experiència, teníem informació, és cert el que diu
la Sra. Durán, teníem informació. Però quan vàrem tancar les
residències aquí, quan vàrem prendre la decisió de tancar les
residències aquí encara no en teníem cap.

El que ens diuen els experts és que qui ha introduït el virus
a les residències segurament, amb moltes garanties, com no
pot ser d’una altra manera, no varen ser els familiars abans del
tancament, més que res quan varen començar a presentar
simptomatologia les persones residents, han estat els
treballadors. Lògic, hi ha tres torns de treballadors, i tot això
ens permet, efectivament, seguir amb l’experiència que tenim
ara, controlar millor el rebrot.

I qui està més preocupat per aquest tema? Salut, Salut és
qui ens ha d’orientar contínuament en aquest tema, nosaltres
sabem substituir a la llar, nosaltres sabem de Serveis Socials,
nosaltres sabem d’acompanyament, però nosaltres no sabem
de Salut, Serveis Socials no en sap de Salut, qui és l’autoritat?
Salut, i, per tant, treballam conjuntament amb ells, però ells
són els que ens han de marcar.

L’estigmatització. Jo crec que no s’han estigmatitzat les
persones majors, crec que tal vegada jo no utilitzaria la paraula
“estigmatització”, crec que en aquest moment les residències
necessiten un replantejament i una revisió i sí que ens posat ja
a començar a parlar de temes de formació, a parlar de temes

de ràtios, a parlar d’aquests temes, perquè aquests temes són
fonamentals, les ràtios dels professionals i la formació dels
professionals, i sí que hem començat a parlar d’aquests temes.

Vostè em comenta que vaig dirigir una carta, aquesta carta
al Vicepresident per la qual demanava més finançament per a
la nostra comunitat autònoma i per al conjunt de les
comunitats autònomes, però la nostra anava dirigida a la nostra
comunitat autònoma, li he de dir que la resposta és que sí, que
dels 16.000 milions que té prevists l’Estat espanyol dirigir a
les comunitats autònoms hi ha 1.000 milions que es destinaran
a Serveis Socials i que d’aquí s’aplicarà el percentatge que ens
correspon a la nostra comunitat autònoma. Per primera vegada
l’Estat espanyol reconeix la població real de la nostra
comunitat autònoma, encara manejava la població de l’any
1992; per primera vegada, a força d’insistir, reconeix aquesta
realitat i, per tant, ens aplicaran un 2,49, un 2,50. El que no sé
i no li puc és el calendari.

No vàrem ser nosaltres que vàrem dir que les mascaretes
eren prioritàries per als hospitals, hi havia un decret llei
estatal que establia que, atesa la mancança de productes
d’aquestes característiques de protecció, eren prioritaris els
Serveis de Salut, hospitals i centres de salut. I a força d’insistir
les comunitats autònomes, perquè durant els primers dies
vàrem tenir diverses videoconferències amb el vicepresident
i amb el secretari de Serveis Socials de Govern d’Espanya, es
va modificar aquesta ordre i es a dir que les residències, els
centres de dia, els serveis d’ajuda a domicili i hospitals
estaven al mateix nivell, no érem nosaltres que ho dèiem, era
un decret de l’Estat.

Després vostè parla de les entitats d’educació i lleure, en
això hi treballam, hi treballam conjuntament amb els que tenen
les competències en això, que vostè  ho sap millor que jo
perquè vostè ha treballat aquest tema amb els  consells
insulars, treballam també amb els ajuntaments, amb la FELIB,
i nosaltres hem fet la funció de coordinació perquè aquest
protocol, conjuntament amb Sanitat, com a Govern, Serveis
Socials, des de la Direcció General de Menors i Família i de
Salut, tenguin aquest protocol. Aquest protocol ja està
elaborat, pactat amb els consells insulars i es troba pendent
d’homologació de Salut.

Funcionarà el lleure com ha funcionat des de fa molts
d’anys, els ajuntaments són els que licitaran, els consells seran
els que donaran suport als ajuntaments i hi ha tota una sèrie de
mesures extraordinàries, atesa la situació, que és que la
Conselleria d’Educació aportarà més espais perquè es puguin
més escoles d’estiu, perquè tal vegada les ràtios o els grups
han de ser més petits i, per tant, necessitarà més espai.

Hi haurà ajudes extraordinàries de beques per part del
consell i per part del Govern.

Amb l’alberg que vostè em comenta, l’Alberg de la
Victòria té un ingrés de l’impost del turisme sostenible i, com
hem dit, s’haurà de revisar, es revisen tots els ingressos de
l’impost del turisme sostenible perquè ens trobam en una
situació absolutament extraordinària que no vàrem preveure
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quan es va fer aquest repartiment de projectes i, per tant,
s’haurà de valorar la situació del pressupost del Govern.

Jo el que li puc dir és que la modificació pressupostària de
la Conselleria de Serveis Socials és a l’alça, no és a la baixa,
és a l’alça. Hi ha conselleries que tal vegada es veuran més
afectades, però nosaltres a l’alça, primer pels ingressos que
ens venen de l’Estat, i veurem són suficients, però tots tenim
molt clar que tant dependència com la renda social
extraordinària són prioritàries a la nostra comunitat autònoma.

Aquest ingrés mínim vital és necessari com l’aigua per a
les comunitats autònomes per poder fer front al que ens
vendrà, si no hi hagués aquest ingrés mínim vital les
comunitats autònomes per si mateixes no podrien fer front a
la situació social que es produeix a la nostra comunitat
autònoma. Els ERTO han estat la primera mesura i són
fonamentals, ara els tenim fins al juny, s’haurien de prorrogar
més enllà, perquè després aquestes persones que no
s’incorporaran a la feina i que duen incorporats a la feina des
de fa molts d’anys no hagin d’utilitzar la prestació d’atur,
perquè com més prestació tenguin de l’ERTO més temps els
quedarà de la prestació d’atur i menys hauran d’anar a Serveis
Socials. Per tant, això és una feina que hem de fer amb totes
les administracions públiques, de garantir a la ciutadania
aquests ingressos, les necessitats bàsiques de la població.

S’ha suspès, vostè em deia d’esports, s’ha suspès l’esport
d’equip i la temporada, i els individuals fins al 30 de juny; tot
i així la resolució, que és pública, posa que qualsevol
esdeveniment esportiu que se sol·liciti serà estudiat i serà
valorat i s’ha de dirigir a la Direcció General d’Esports i en
deu dies tendria la contestació.

En relació amb les subvencions de l’esport, les mantenim
totes, fins i tot els desplaçaments interilles, que vostè m’ha
demanat, s’han fet els pagaments dels desplaçaments prevists,
però suspesos per força major, això és l’objectiu, que cap
grup, cap federació aquesta situació de la COVID li suposàs
una càrrega financera per a ells.

Els patrocinis continuen, la línia de patrocini continua, i ja
li dic, en principi no reduirem cap línia de subvenció.

El mateix ens passa amb cooperació, en cooperació
internacional no reduïm cap línia de subvenció, tal vegada la de
cooperant perquè no podran sortir, vull dir que és una situació
lògica. No tenim cap problema de cara a què ja ens permetran
veure’ns més i entre presencial i videoconferència reactivar
l’òrgan de participació i de cooperació que vostè ha sol·licitat.

En socioeducatius li he de dir que no, el tests els hem fet
als treballadors aïllats, tests col·lectius no se n’han fet, s’han
fet aquestes proves de prendre la temperatura, perquè era un
indicador que si tenien una temperatura determinada es
produïa un aïllament ràpid i s’estudiaven altres
simptomatologies.

Li he de dir  que nosaltres temíem una situació de
quarantena tant de joves en aquests centres, s’esperava un cert

conflicte, i li he de dir que no, que no hi ha hagut conflictes,
hi ha hagut, diguem, més tranquil·litat que en altres situacions.
És vera que també es va reduir prou el nombre de residents a
Es Pinaret i també a Es Fusteret, Es Mussol es va tancar
perquè a Es Mussol, com vostès saben, són nins o  joves o
adolescents que poden compaginar ca seva amb aquest centre
i, per tant, es va considerar que podien anar a fer la quarantena
a ca seva, en això no varen tenir cap problema ni els jutges ni
els fiscals, i el nombre de residents tant a Es Fusteret com a
Es Pinaret ha estat més baix i, en canvi, hem mantengut el
nombre de professionals.

Jo crec que més o manco li he contestat totes les
preguntes que m’ha formulat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenas tardes. Sra. Santiago, buenas
tardes. Un mes después debo volver a repetirle lo que
nosotros consideramos, y ya se lo dijimos en su anterior
comparecencia, que usted hace meses que ya no debería seguir
al frente de su consejería; vemos que sigue sin asumir ningún
tipo de responsabilidad por los menores que han estado bajo
una supuesta protección pública, porque sus familias, en
teoría, no podían hacerse cargo de ellos, y que resulta que
llevan años sufriendo agresiones sexuales sin que la
consejería, encargada de la infancia y de la adolescencia, que
es su consejería, haya sido capaz de impedirlo, aún sabiendo
que esos terribles hechos se estaban cometiendo.

Dicho eso, y dado que continua usted al frente de la
Consejería de Asuntos Sociales, le diré que seguimos sin
saber hasta cuándo podemos seguir destinando los recursos
necesarios para atender las necesidades de su consejería,
porque más de dos meses después del inicio de esta situación
de emergencia sanitaria, el Gobierno autonómico del que
usted forma parte sigue sin rehacer sus presupuestos.
Desconozco si ha exigido usted la reformulación de los
presupuestos en el Consejo de Gobierno, pero si lo ha hecho
nos gustaría que nos informe de cómo piensa este gobierno
atender a las necesidades de las personas más vulnerables y
que no hacen más que aumentar.

Le pregunto: ¿qué organismos, entidades públicas,
direcciones generales, institutos públicos o incluso qué
consejerías piensa suprimir este Gobierno autonómico para
hacer frente a las necesidades económicas que surgirán a
consecuencia de la COVID-19 y que se van a prolongar en el
tiempo, como usted bien sabe?

Sabe perfectamente que las medidas que ha adoptado hasta
ahora son insuficientes, ¿cuándo van a despertar y a tomar
consciencia de la situación? Es absolutamente necesario
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reformular los presupuestos y volverlos a aprobar ajustados a
la nueva realidad o nueva normalidad, como le gusta decir al
Gobierno de nuestro país, mediante la formulación de un
presupuesto de base cero, porque, de lo contrario, no llegarán
a todos los ciudadanos que lo necesitan.

Usted, Sra. Consejera, ha hablado aquí de las bondades de
la gestión pública frente a una demonización visceral de la
gestión privada, como viene siendo habitual en su discurso,
pero mire, usted tiene a su cargo residencias públicas y usted
misma reconoce que han estado sin ofrecer la protección
adecuada durante unos días, usted lo ha dicho hace un
momento. ¿Sabe qué pasa, Sra. Santiago? Que esto no va de
gestión privada o de gestión pública, sino de buena gestión o
mala gestión. Y desgraciadamente hemos tenido unos gestores
públicos que han traicionado a los ciudadanos de nuestro país,
no es que hayan sido malos por incompetentes, que lo son,
pero es que, además, han sido malos porque han ocultado a
todos los españoles la gravedad de la situación.

Los servicios de prevención del sector privado no tenían
ninguna información de la gravedad de la COVID-19, la
información que recibíamos todos los ciudadanos por los
medios de comunicación y desde las instituciones públicas era
absolutamente contradictoria, cuando no inexistente. Y ahora
nos enteramos de que a finales de enero el Gobierno de
España había recibido informes de la OMS y que el 10 de
febrero, el licenciado Simón, ya había firmado un informe
advirtiendo de la gravedad y letalidad del virus de Wuhan.

Y aquí, en Baleares, el 12 de febrero, dos días después de
que el Gobierno del Sr. Sánchez tuviera el informe del Sr.
Simón, resulta que la consejera de Salud, su compañera en el
Consejo de Gobierno autonómico, nos decía a todos que esto
del coronavirus no era más grave que cualquier gripe de las
que pasamos cada año. Sra. Consejera, yo le pregunto: ¿le
transmitió a usted la consejera de Salud la información que
existía el 10 de febrero sobre lo que significa esta
enfermedad, en aquella fecha se lo trasladó la consejera de
Salud? Tal vez la consellera de Salut tampoco lo sabía, pero si
lo sabía lo normal hubiese sido que lo hubiese transmitido en
el Consejo de Gobierno para estar usted preparada para
atender a los servicios que son de su competencia.

Porque si usted lo sabía, entonces no puede justificar la
falta de material de protección y de medios de protección un
mes después, en marzo; pero si no lo sabía, o están ustedes
absolutamente descoordinados o  la han engañado a usted
también. Y si usted no sabía lo que podía suceder, no sé cómo
puede ahora ser tan cínica para cargar sobre las espaldas del
sector privado la falta de material sanitario o de previsión que
haya podido haber en residencias privadas o en cualquier
establecimiento privado, cuando ustedes, el 8 de marzo, un
mes después del informe del Sr. Simón, estaban animando a
toda la población a participar en manifestaciones masivas con
motivo de la celebración de su fiesta social-comunista a costa
de la dignidad de las mujeres de este país.

Por otro lado, me gustaría preguntarle por las medidas que
han adoptado en materia de conciliación. Como ya le he

comentado en otras ocasiones, nos preocupa mucho la
protección de la familia como unidad básica de nuestra
sociedad, tan necesaria en momentos difíciles como los que
vivimos, en la familia es donde las personas encuentran
refugio en los momentos difíciles y en los momentos como
los que estamos viviendo.

Nosotros solicitamos, mediante PNL, en el Pleno de esta
cámara, que elaborasen ustedes la guía para poder emitir los
informes de impacto familiar. Desde el 8 de abril, el Gobierno
balear, por ley, tiene que emitir dicho informe en todas sus
iniciativas legislativas. Usted me dijo, en su anterior
comparecencia, que ya estaba aprobada esa guía, me lo dijo
hace un mes, yo se la he pedido mediante solicitud de
documentación por escrito , aún espero; le insisto, ¿está
aprobada la guía? Y si es así, haga el favor de remitirla, más
que nada porque es su obligación; le recuerdo que estamos
aquí los diputados autonómicos para realizar nuestra función
de control al Gobierno, entre otras, porque, bueno, ese es el
mandato que nos han dado los ciudadanos de estas islas.

Además, es que se trata de un informe de impacto familiar
que es obligatorio por una ley aprobada por ustedes mismos
en la anterior legislatura, se aprobó por unanimidad. Así que
espero que me remitan esa guía a la mayor brevedad, porque
ya le digo yo que las medidas adoptadas hasta ahora si algo no
hacen es facilitar la conciliación familiar y laboral, o muchas
otras materias que afectan directamente a las familias, sobre
todo a las consideradas prioritarias y a las más vulnerables.

Voy a esperar a que me conteste y me reservo el resto del
tiempo para mi segunda intervención.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

7 amb 40, li queden, moltes gràcies, Sra. Ribas.

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta... Ai, perdó,
ha de contestar la Sra. Consellera. Sra. Santiago, quan vulgui.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sí, a la representant de VOX, vostè em
pot demanar cada vegada que pugi aquí la meva dimissió pel
tema del Servei de protecció de menors, i jo ja no li ho puc dir
més clar, és que vostès em demanen temes que no són
competència meva. Miri, demà li enviaré la guia -a veure si
me’n record- li enviaré la guia, que la tenim publicada, que li
he dit tres vegades que sí, li enviaré la guia que tenim
publicada, crec que a la pàgina web hi és però l’hi enviaré, i a
més si me’n record li enviaré quines són les nostres
competències, perquè no perdi temps, perquè a vostè,
efectivament, li diuen que ha de controlar el Govern, idò
controli’m, però no amb el Servei de protecció de menors,
perquè no tenim competències en el Servei de protecció de
menors! Des de l’any 97, crec, crec que la transferència s’ha
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fet des de l’any 97, dels primers que es varen passar als
consells insulars.

Quan un polític  no té competències significa que no es
troba present a la presa de decisions. El Govern, cap conseller,
ni jo ni la de Salut, cap conseller, no es troba present quan el
consell insular decideix com dissenya el Servei de protecció
de menors; no es troba present quan estableix els protocols
del Servei de menors; no es troba present quan es dissenyen
les característiques de cada servei de protecció de menors; no
es troba present quan fa un reglament intern del Servei de
protecció de menors. Demani’m pel que tenc competències i
jo encantada!, de contestar-li, i encantada que em faci aquest
control. Però em demanen de residències, que jo no els puc
contestar, i del Servei de protecció de menors. Utilitzi el seu
temps per seguir demanant-me coses que jo no li puc
contestar.

Modificació pressupostària. Les modificacions
pressupostàries s’estan realitzant a través de modificació...,
això, el que diu la llei i estableix la llei. Nosaltres -ja ho he
contestat al representant de Ciutadans- de moment nosaltres
tenim ingressos, els ingressos de l’Estat, i les modificacions
pressupostàries internes que hem pogut realitzat han estat
suficients per cobrir tots els serveis i les prestacions que els
he dit en relació amb la COVID-19, per tant s’estan realitzant,
s’hauran de fer més revisions pressupostàries...

I sí que..., vostè em diu “¿qué ha hecho?” en relació amb
protegir la situació de vulnerabilitat dels  ciutadans, i em
demana si he suspès qualque director o si he..., diguem, tret
qualque director, supòs que qualque director general o qualque
òrgan o... Escolti, un director general a la comunitat autònoma
li costa 63.000 euros bruts. A RESOGA li acab de dir que hem
gastat aquest mes més de 5 milions, 5.700.000 euros. Vostè
creu que el problema...?, vostè creu que el problema que tenim
a la nostra comunitat autònoma de situació de vulnerabilitat
econòmica s’arregla amb treure tres o quatre directors
generals?, vostè s’ho creu, això? Es comença... Idò que
comenci Madrid, i que comenci Andalusia. No, no!, que
comencin PP i Ciutadans, i ja veurem, que comenci el PP a
Andalusia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i que comenci el PP, i VOX, que dóna suport, i Ciutadans,
a les comunitats autònomes que (...).

(Remor de veus)

Perquè nosaltres en aquest moment necessitam gent que
pensi i gent que gestioni, i vostès, jo ho entenc, jo ho entenc
que vostès..., vostès volen una administració dèbil, fluixa, que
no tengui capacitat de reacció, que qui tengui capacitat de
reacció sigui el mercat, que a vostès els agrada tant, la gestió
privada, i nosaltres el que volem és una administració forta,
una administració que tengui capacitat de suportar aquesta
situació, capacitat de reacció, i això són persones que pensin,
persones que facin feina i persones que gestionin, i això són
els directors generals.

I no ho resoldrem reduint tres i quatre directors generals,
això és pura demagògia, Sra. Parlamentària. I a més
incongruència, perquè vostès han crescut, quan varen
constituir la comunitat autònoma d’Andalusia i la de Madrid,
han crescut molt més que nosaltres. Nosaltres som la
comunitat autònoma que per població tenim menys alts
càrrecs, i els sous més baixos. No, em diu que no. Bé, idò dels
tercers per la cua, Sr. Parlamentari, els tercers per la cua, amb
els sous més baixos. De veres, vull dir, no facin aquesta
demagògia com si aquí ens sobrassin directors generals i
sobrassin òrgans.

Què hem fet?, que vostè em demana. Escolti, una RESOGA
extraordinària, hem mantengut la RESOGA ordinària, hem
treballat amb les entitats del Tercer Sector que treballen amb
els col·lectius més, més i més vulnerables; 3.000 aparells més
de teleassistència, les beques de menjador, unes beques -que
no ho he comentat abans-, més de 1.000 targetes que tenim
per poder donar cobertura a famílies que tenguin una
necessitat extrema; ajudes per a les entitats que distribueixen
aliments. Tot això ho hem fet amb manco de dos mesos, o dos
mesos escassos. Amb els mateixos pressupostos. Clar que
hem reaccionat!, i per què?, perquè hi ha una estructura per
reaccionar. Vostè creu que amb menys directors generals, amb
menys estructura administrativa, haguéssim pogut donar
resposta a això?, a la vegada que la donam a Salut?, a la vegada
que la donam a Treball? És impossible!

Jo he reconegut que durant dos dies una de les nostra
residències, que no és no gestió pròpia, vull recordar que
Aprop és un consorci, i  jo  tenc la presidència però és una
presidència bastant singular perquè el 51% de la gestió la té...,
el 51%, diguem, de la representació d’aquest consorci la té
l’entitat del Tercer Sector que la gestiona conjuntament amb
els consells, que li ho vull recordar una altra vegada, els
consells i el Govern, i té la presidència qui té el càrrec més
alt, que en aquest cas és la conselleria, que vàrem estar dos
dies i he demanat disculpes perquè crec que s’han de demanar
disculpes, crec que s’han de demanar disculpes, perquè
estàvem molt enfocats a veure què passava a les residències,
que era el col·lectiu que tot apuntava que era el més
vulnerable, i ens va brotar per aquesta residència. Però hem
actuat, perquè des d’ençà no ha tornat haver cap brot, s’ha
actuat bé.

Em parla del Gobierno de España. Jo també li puc parlar
del Gobierno de España, jo no he firmat amb el Sr. Pedro
Sánchez, ni amb el Sr. Pablo Iglesias, jo hi ha coses amb les
quals estic d’acord i coses que no estic d’acord.

El Consell de Govern. Miri, els consells de Govern són
secrets, no li diré res del que passi en el Consell de Govern,
com vostè comprendrà. Però li vull dir que nosaltres el dia 13
de març, abans que es declaràs l’estat d’alarma, vàrem publicar
una resolució de mesures, de mesures de tancament, de
mesures de tancament de molts de serveis i de molts de
comerços, sales de joc..., ja vàrem començar, i n’havíem
tengut 1, de COVID, recordin-ho, d’una persona que va venir,
que es va trobar amb símptomes i que va anar al servei de Son
Espases i es va fer la feina que s’havia de fer, dels primers de
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COVID d’Espanya. Després vàrem estar molt de temps sense
tenir cap altre COVID positiu, i les primeres accions del
Govern de les Illes Balears varen ser sense cap presència de
COVID en aquell moment, i vàrem estar atents un parell de
dies sense que apareguessin altres COVID. Per tant es va
actuar amb la informació que es tenia en aquell moment, amb
la informació que es tenia en aquell moment.  

Hem passat més de sis mesos, o  des del desembre que
s’està estudiant aquest virus, i a hores d’ara encara no hi ha una
definició clara ni de com actua, ens sorprèn cada vegada. Clar
que llegim contínuament temes d’epidemiologia i ens
informam contínuament, encara no hi ha cap informació clara
de com actua. És un virus desconegut per la humanitat, tan
desconegut que li tenim tanta por que hem paralitzar
l’economia, i s’està estudiant. I vostès volen que nosaltres, un
govern, actuem per damunt de grans eminències que estan
estudiant. Hem actuat amb la informació que teníem i amb la
màxima responsabilitat i amb la màxima celeritat.

Falta de material. No, jo no he anat contra la privada; jo
defens la pública, per suposat, i sempre la defensaré, la
pública. Jo la privada..., poden muntar cafeteries..., la privada
té molt d’àmbit d’actuació, molt d’àmbit d’actuació. Ara, jo
pens que tot el que són serveis relacionats amb drets de les
persones, jo  som partidària que sigui gestió pública. Si una
residència és un dret d’una persona jo crec que ha d’estar
gestionada per un servei públic, no pot haver-hi benefici sobre
un dret d’una persona, benefici a les cafeteries, als bars, a
tendes, a cosmètica, m’és igual, però en els drets de les
persones, el dret a l’educació, el dret a una plaça residencial,
crec que han de ser gestions públiques, crec que ha de ser
gestió pública i sempre ho he defensat.

I mantenc que quan he de treballar amb les empreses
privades, que em coneixen per les meves declaracions, no tenc
cap problema i facilitam la feina, faltaria més, no tenim cap
problema, però pens i seguesc pensant en aquests termes.

Jo he recordat a la Sra. Durán que la Llei de salut laboral
que està en vigor obliga el titular de l’empresa, i una
residència privada és una empresa perquè així està
classificada, que sigui el titular qui ha de donar el material. I
si hi va un inspector de feina aixecarà una acta contra
l’empresa si no hi ha la mascareta, no l’aixecarà contra el
Govern de les Illes Balears. L’únic que he recordat és el tema
de la Llei de salut laboral.

La guia, ja li he contestat, la tenim publicada, crec que està
a la pàgina web, però a veure si demà me’n record i li enviï
perquè no tenc cap problema.

El tema de la conciliació, jo li he dit, la conciliació  en
temes de lleure la treballam. Com ha dit el representant de
Ciutadans, el lleure és una activitat importantíssima a l’estiu,
ha estat una activitat importantíssima a l’estiu, té una funció
social importantíssima que és tot el tema de la cooperació
dels menors entre ells, de l’educació en solidaritat. Jo crec
que és fonamental, però també té, ha suplert una funció
important que és aquesta de conciliació durant els mesos

d’estiu de molts de treballadors i treballadores que feien feina
al sector hoteler durant els mesos d’estiu, que és quan hi ha
més activitat laboral a la nostra comunitat autònoma. Per tant,
sí que ho farem, malauradament no tendrem tanta demanda
perquè tendrem nivells d’atur desgraciadament alts, però sí
que ho estam organitzant per a aquest estiu.

I més o manco crec que li he contestat el que m’ha
demanat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. D’aquí quatre anys hem de treure
més diputats perquè sinó quan em toca ja no hi ha molt a dir.
En qualsevol cas, benvinguda, consellera, gràcies per
comparèixer per segona vegada en aquesta crisi, en aquest
estat d’alarma. Gràcies al seu equip, alguns dels quals vells i
joves coneguts de la meva etapa anterior, gràcies per ser-hi.

Hem vist que la passió, hem vist efectivament, com deia el
senyor de Ciutadans, com la consellera avui estava francament
apassionada. A nosaltres ens agrada més pensar que és
apassionada que no que s’enfada o que perd el control, com
que ens ha quedat clar, estam satisfets que això sigui així.

Donam les gràcies quan començam als treballadors
sociosanitaris, als del tercer sector, a tots els usuaris que han
patit amb molta paciència també aquest confinament des dels
diferents centres que vostè dirigeix. Volem destacar la
importància que, ara més que mai, tendrà aquesta conselleria
i aquelles mesures que posa i que posarà en marxa. 

L’objectiu de la conselleria és també salvar vides i
famílies, no són departaments estancs, crec que ho tenen clar,
però que cada vegada, i crec que això s’hauria de perpetuar en
el temps, Salut i Serveis Socials, ja li vaig dir una altra vegada,
haurien d’estar absolutament coordinats, fins i tot, si m’apura,
hi hauria d’haver una macroconselleria que unís, annexionàs
les dues coses, perquè salut és un embut on entra to t, hem
parlat de malalties mentals en altres ocasions, no és tema
d’aquest dia, i serveis socials moltes vegades posa fre perquè
no li queda d’altra a moltes qüestions que tal vegades junts
podrien solucionar. Però bé, nosaltres no governam, vostès ja
faran el que trobin.

Emergència social, aturada quasi total de l’activitat que ha
fet aquest confinament per mor de la COVID o el COVID-19,
que ja ho hem dit de moltes maneres, ha provocat que el que
va començar com una crisi sanitària hagi esdevingut, ja ho dit
clar, en una crisi econòmica i social sense precedents.
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Vostè ens ha donat molts de nombres, nosaltres farem via
amb el repàs de les coses perquè els meus companys ja han dit
les més importants, però és cert que estam en risc d’exclusió
social més que mai, qualsevol de nosaltres a un moment donat
podem estar en exclusió social, qualsevol ciutadà amb una
feina que fins ara fixa. Parlen de 131.000 persones a l’atur si
la cosa no canvia. Com valora la gestió de l’emergència social
-seria la meva primera pregunta,- per part de la seva
conselleria?

Vostè estic segura i convençuda que s’ha deixat la pell, que
se la deixen, però m’agradaria que em parlàs més de
sensacions. Vostè ens ha donat molts de números, jo els hi
agraesc, 600 tal, 6.000 ajudes, tot això perquè és necessari, és
imprescindible, entenc que a una compareixença s’ha de fer,
però m’agradaria que anassin una mica més enllà, què és el que
li preocupa, què és el que podem fer, què és el que fallarà, a
què ens hem de preparar? Aquestes coses que vostès tenen
prohibides contar perquè es parlen en el Consell de Govern,
jo crec que la ciutadania és prou madura i ho ha demostrat
estant confinada dins ca seva per estar preparats per al que ve.
De què ens hem de protegir?

Estam d’acord que la renda social mínima garantida és
extraordinària, ha estat un alè per a moltes famílies de les Illes
Balears que de la nit al dia varen veure com també formaven
part d’una llista a la que mai no s’haurien imaginat que
pertanyerien. 

Per tant, bé, Càritas de Balears, 2.550 persones, jo crec
que ja s’ha multiplicat, aquestes són les darreres que tenim,
però ja vostè ha parlat de més xifres d’emergència, per
primera vegada han anat a Càritas d’ençà que va començar la
crisi sanitària, 900 persones demandant d’ajuda habituals que
els hem de sumar. Com valora la conselleria aquestes xifres? 

El Govern té suficients recursos? Ja ens ha dit que no, ja
ens ha dit que no a no ser que aquesta renda mínima vital o
aquest ingrés mínim vital que ha d’aprovar dimarts, crec, el
Consell de Ministres i dimecres s’haurà de validar en el
Congrés, crec que és aquesta la cronologia, què és el que
passa i si és compatible, crec que ja ha contestat que no, que
vostès el que troben és que paguin la renda que nosaltres ja
tenim altres despeses, no?, per a altres coses i que, per tant,
s’hauria de retirar.

Llavors, ens preocupa també altres coses, un còctel molt
perillós, nosaltres ja vàrem fer una proposició no de llei que
anava encaminada a la salut mental, crec que també la salut
mental forma part d’aquests col·lectius que vostè representa;
és a dir, és un còctel molt perillós, estam a una mala situació,
estan fermades les nostres llibertats, no tenim feina, no tenim
per menjar i, a més, els nostres nins no van escola com anaven
i s’ha anat en orris el nostre sistema de vida. Per tant, la salut
mental en aquests col·lectius com la pensen vigilar? I torn a la
coordinació amb la Conselleria de Salut.

Línia d’ajuts a famílies i a ajuntaments dins el pla de
conciliació , quina classe d’ajuts són, com s’articularan? Ha
parlat de moltes coses, però tal vegada ens podria concretar

una mica més. S’hi podran acollir totes les famílies que
necessitin conciliar? Crec que no, o aquelles que hagin o que
puguin accedir... o segons dependrà de la renda familiar?
Quina serà l’edat màxima dels menors perquè la família es
pugui acollir a aquests ajuts?

Residències de gent gran. Ja sé que vostè ens ha explicat
exactament les competències, jo ho tenc molt clar, però li dic
una cosa, és que estam molt embullats, a mi no m’estranya que
ens embullem, perquè vostè ha dit: les que pertanyen a
nosaltres, bé, aquesta no perquè és un consorci i jo assumesc
la responsabilitat, llavors hi ha les dels consells... No ho sé, o
se les quedin totes, nosaltres no creiem en recentralitzacions,
vostè ja ho sap, sobretot si són de l’Estat central, o les cedeixi
totes, tal vegada amb un criteri comú i consensuat les cediria.
Bé, idò, no ho sé, és una idea que li don. Però és que també és
normal que estiguem embullats, nosaltres fem el que podem
i pescam el que podem, però els qui ho saben són vostès.

Ja ens ho ha dit, dins el Consell de Govern no hi entram i
és vera que a la web hi podem entrar i saber què és seu o del
consell, i ja hem fet aquest exercici; però és cert que, per
sobre de tot, pensam que el Govern de les Illes Balears hi ha
de ser, hi ha de ser i sé que hi és, perquè han intervingut dues
residències privades, ho sabem, però també és cert que
aquests 87 morts ens dolen, també a vostès. I també és cert
que aquest és el canal de comunicació  que tenim els
parlamentaris, els consells fan la seva feina, els ajuntaments
fan la seva, però nosaltres és aquí que ens hem de referir i és
a vostè a qui ens podem referir.

Per tant, davant d’aquestes xifres és evident que qualque
cosa no ha funcionat com toca, vostè diu que les mascaretes
a la SEAT no se’n donen, és vera, bé, ara mateix..., no se’n
donaven a ningú fa uns mesos, ahir Fernando Simón ho va
aclarir, no se daban porque es que había escasez, ara tothom
n’ha de dur perquè n’hi ha, i, és clar, això tampoc no queda
molt coherent, no? Però bé, nosaltres ens la posam i ens
sentim així més segurs que no estàvem.

Patrícia Gómez va dir ahir aquí, a la seva compareixença -
perdoni un segon-, va dir ahir a la seva compareixença que
efectivament a les residències de gent gran hi ha tants de
morts, m’és igual de qui sigui la competència, perquè són molt
vulnerables, són lluny de la seva família entenem, quan
estimam tenim cura millor, les coses com són; jo no dubt en
cap moment de la professionalitat de les persones que hi ha a
les residències, però tal vegada a la llarga la lliçó que hem
d’aprendre és que ens hem de replantejar el sistema que tenim
de cura de la gent gran. Sra. Consellera, és un moment de crisi,
però també d’oportunitat, no podem aparcar la gent gran, jo no
dic que l’aparquem, però ja ens entenem, estan tots sols, se
senten tots sols, han estat aïllats, etc., no importa que li digui
perquè sé que estam absolutament d’acord.

Centres de persones amb discapacitat, també ens preocupa,
ja se n’ha parlat aquí, no li faré més preguntes.

I després, al Sr. Gómez li vull dir una cosa, vostè ha dit: el
finançament de l’impost de turisme sostenible. Fa uns mesos,

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 23 / 21 de maig de 2020 413

quan parlàvem de pressuposts, criticàvem que els doblers del
turisme sostenible  es destinessin -ho recorda?- a la caixa
general; això volia dir que la caixa estava en fallida. Imagini’s
ara! I jo el que sí sé i si no la consellera m’ho confirmarà, és
que tot allò que no ha començat, Caixa de Música, el metro
que havia d’anar a l’aeroport, totes aquestes coses que s’havien
de fer i no han començat queden a l’aire, queden a l’aire i es
desviaran a aquesta caixa general que està més en fallida que
no estava.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no tengo más información Toni, és que és de caixó.

Dit això, la conselleria ha suspès de manera definitiva, -ah
no, és que ara m’he passat de pàgina, perdoni, però jo també
som apassionada i em pos a improvisar i pas les pàgines i
resulta que no he llegit el que havia de llegir.

Bé, vostè m’ha donat moltíssimes xifres, jo li ho agraesc,
però hem de parlar d’esports, que sempre anam allà mateix,
però abans parlaré dels centres de menors. Els centres de
menors també han estat tancats, crec que la situació al
problema anterior que teníem abans de venir la pandèmia, ha
millorat lleugerament perquè han estat tancats, per tant, els
problemes que ens preocupaven ara no ens han de preocupar
de moment, però què passarà després? Volem saber com s’ha
articulat la tornada a la vida d’aquesta nova normalitat, si ja
tenen uns protocols fets.

I sobretot, hi haurà un rebrot? Crec que sí, tothom ja
afirma que sí, els experts internacionals, els nacionals, els
autonòmics, com estan preparats a la seva conselleria per a
aquest rebrot que Déu vulgui no arribi, però que tenim totes
les paperetes perquè ens torni fer mal i esperem que no tant
com diuen els experts.

I d’esports també n’hi vull parlar com deia, perquè sempre
la relacionam amb assumptes socials, però no amb esports.
S’han suspès de manera definitiva les lligues, les
competicions d’equips vinculats a les federacions esportives
de Balears. Pel que fa a la Federació de Futbol, crec que
mantenen la masculina, no la femenina, això no pertany a vostè
ja ho sé, però jo vull dir aquí que no em sembla bé, que tornam
ser allà mateix on érem fa 30 anys i no ens agrada. Són
professionals i se’ls ha de tractar com a professionals.

També ens agradaria saber si es treballen els protocols de
seguretat que hauran de seguir els grans esdeveniments
esportius en el futur. Sé que tot està en stand by, tal vegada
cada dia la realitat canvia, però per exemple l’Ironman
d’Alcúdia, és un exemple, què passaria amb això?

I bé, igual que a la seva primera compareixença, li vull dir
que fa la sensació que el Govern ha arribat tard, més prest que
el de Madrid, això és vera, però que, bé, que entenem que és
una situació sobrevinguda, però que bé, hi ha hagut mancances
i improvisacions i per tant, l’autocrítica també és benvinguda.
En qualsevol cas el que ha passat ja ha passat, però per favor
siguem previsors, li demanam que sigui previsora de cara al

futur, en esports i en tota la conselleria, gran conselleria, que
vostè presideix.

I en el seu moment li vàrem dir a la presidenta i també ho
hem dit aquí, tot el que hem assolit com a societat, ens
agradaria no haver de fer una passa enrera, tal vegada és una
carta als reis que fem i sé que no depèn de vostè, però per això
haurem d’espitjar a Madrid el que haguem d’espitjar, haurem
d’espitjar a Europa el que haguem d’espitjar, perquè ens situïn
allà on ens han de situar.

Gràcies consellera. Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons, li queden 3,40 minuts. Per part
del Grup Parlamentari... Ah, perdó, sí, sí, no hi pens cada
vegada, aquest format.

Sra. Santiago, torn de rèplica.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bé, agrair les seves paraules. Els
serveis socials jo no els definiria com que salven vides, però
els serveis socials han de donar qualitat de vida bàsicament,
possiblement és la gran diferència amb salut, que té la funció
de salvar la vida i té la funció de preservar de la malaltia, i la
funció de serveis socials és compensar desigualtats socials i
millorar la qualitat de vida de les persones, i són compatibles.

Vostè diu una Conselleria de Salut i Serveis Socials, jo no
estic d’acord amb això, primer perquè crec que es poden
confondre els seus objectius, i després, les experiències que
hem tengut quan Salut i Serveis Socials s’han replegat, han anat
a una mateixa conselleria, Salut s’ho menja tot. Vull dir,
primer és salvar la vida, efectivament, que la qualitat de vida,
i, per tant, els pressuposts sempre són més baixos.
L’experiència política que tenim és que quan se separen les
dues conselleries, els pressuposts percentualment són millors
els que van destinats a serveis socials que si s’apleguen,
perquè, davant una emergència, primer és salvar la vida,
després ja li donarem la qualitat i, per tant, com que les
conselleries de Salut mai tenen prou doblers, anaven replegant
de Serveis Socials. Són experiències que no han anat bé.

Jo crec que aquest Govern no ha amagat res. Va sortir el
conseller Negueruela per explicar una projecció econòmica
tremenda, que cauríem un 30% del PIB, no hem amagat res,
fer una projecció econòmica per part d’un Govern d’aquestes
característiques, és dir-li a partir d’ara què faràs, que és el que
fem, no hem amagat res. Quan jo vénc aquí a dir que aquest
ingrés mínim vital és vital per a les comunitats autònomes i
per a la nostra, explic clarament que si no tenguéssim aquesta
ajuda, o si no tenguéssim aquest decret nou que s’ha posat en
marxa, tendríem una situació econòmica que no podríem
afrontar tots sols, per què? Perquè som molt conscients de la
gravetat de la situació, no som al 2008 en què es negava la
crisi, explicam a la població que tendrem una situació d’atur
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brutal, que tendrem una baixada del PIB que no s’ha vist mai,
estam quasi ni en economia de guerra, li diria. I explicam les
necessitats que tenim. Per tant, jo no crec que estiguem
amagant i crec que la ciutadania n’és molt conscient, per què?
Perquè a totes les famílies, si no és el cosí és el nebot, si no
és el nebot és el germà, i si no tu mateix que estan passant per
situacions d’un dia per l’altre quedar-se sense cap tipus
d’ingrés, d’esperar entrar en el sistema productiu de treball i
no saber quan el teu hotel tornarà obrir i aquesta incertesa.

Per tant, jo no coincidesc amb vostè amb aquesta valoració
que ocultam, no ocultam res, informam permanentment.

La RESOGA no desapareix, m’he explicat malament, és
necessari aquest ingrés mínim vital per poder fer front a la
situació econòmica que tenim, en la que ens trobam. Nosaltres
aspiram que la renda social complementi aquest ingrés mínim
vital, per això, aquest ingrés mínim vital alleugerar els
pressuposts. Li pos un exemple, si una família amb tres
membres ara la comunitat autònoma li paga 685 euros, per dir
un número, no ho sé exacte, però per dir un número, i l’ingrés
mínim vital n’hi pagarà 670 i nosaltres el podem
complementar en 70 euros, la família rebrà més i a nosaltres
no ens costarà tant i ajudarem de la mateixa manera.

Per tant, la nostra voluntat és complementar i de fet
vendrem aquí, ja els inform, amb un decret llei de modificació
de la renda social garantida, perquè pensam que s’ajusta amb
el compromís també de després tramitar-ho per via legislativa.
Però tenim la necessitat d’adaptar-lo a aquest ingrés mínim
vital.

Jo crec que tota la feina que hem de fer com a Conselleria
de Serveis Socials i en general e l Govern, és precisament
intentar evitar que la gent vagi al risc d’exclusió social.
Segurament moltíssima gent estarà en situació de
vulnerabilitat social i econòmica, però de vulnerabilitat passar
a exclusió és el pas que hem d’evitar, hem d’evitar que la gent
perdi la casa perquè pots estar en risc de vulnerabilitat i tenir
dificultat de pagar-la cada mes, però si perds la casa vas a
exclusió. És vera que no tendràs el sou que et correspon digne
d’un treball, però si tens un ingrés mínim vital complementat
amb nosaltres, estàs en vulnerabilitat però no passes a
l’exclusió. Aquesta crec que és la feina que hem de fer com a
comunitat autònoma, no només de la Conselleria de Serveis
Socials, sinó el conjunt de tot el Govern, això és important
l’habitatge, per això tota la feina que realitzam.

Salut mental. Jo li diria que totalment d’acord. És vera que
aquest any, duim quatre mesos de COVID o dos mesos i
busques de COVID pareix que en duim molt més, no hem
treballat tant, però en la passada legislatura vàrem crear una
estructura de salut mental importantíssima a la nostra
comunitat autònoma, tenim ara centres ocupacionals, tenim
habitatges, els hem concertats tots. Per tant, sí que ho tenim
absolutament present.

El tema psicològic ens preocupa moltíssim, miri, jo crec
que com a govern hem posat quatre línies psicològiques, ara
record quatre o cinc línies psicològiques precisament per

donar-hi suport. Li he comentat la d’esports, n’hem fet una per
a menors amb deu psicòlegs de la nostra conselleria
conjuntament amb la Conselleria de Salut. Hem utilitzat el
tutor, el policia tutor perquè vagi a les famílies que ell coneix
que tenen més dificultats, que quan aquest policia tutor detecta
qualque problema els deriva a aquests deu psicòlegs. 

Tenim el telèfon de cridades de dones maltractades
permanentment obert. Tenim un servei especial que hem obert
d’atenció psicològica per a famílies que han perdut de forma
molt sobtada un malalt de la COVID i és una línia
extraordinària. 

Sí que ens preocupa i hem obert, ja li ho dic, quatre o cinc
línies en temes... per protegir aquesta salut mental.

Les residències, jo sé que és complicat. El tema
competencial de la nostra comunitat autònoma has de ser
expert, has de ser pràcticament un professional per saber-ho,
però em referesc a... em demana i no li puc (...).

Jo quan li deia: “vostè, les residències...” (...). Jo en
aquell... la Conselleria de Serveis Social té quatre residències,
té quatre residències, la majoria són d’Eivissa, que no ens
corresponen, la majoria són d’Eivissa que no ens corresponen,
perquè el Consell Insular d’Eivissa no assumeix la
responsabilitat que té competencial de gestió de les
residències. Estam pendents, en la legislatura passada no ho
vàrem fer, estam pendents que en aquest ho facin, de crear un
organisme, un institut, un consorci, el que vulguin ells per
poder gestionar aquestes residències, però mentre el consell
no les gestioni les haurem de gestionar nosaltres, perquè no
les podem passar als ajuntaments, però no ens corresponen.

I després en tenim una que és el consorci, que és un
consorci també estrany, perquè és un consorci format per una
entitat del tercer sector, per l’Ajuntament de Palma, pels
consells insulars i pel Govern, i ens ve, ara crec que s’han
celebrat els 25 anys d’aquest consorci, vull dir que és un ens
estrany. Però si aquest ens... que fos una residència normal per
a persones amb discapacitat, que no fos un consorci, el tendria
el Consell de Mallorca, i si el Consell d’Eivissa assumís les
seves competències, nosaltres no tindríem cap residència, cap. 

De fet, a la passada legislatura vàrem fer una transferència
al Consell Insular de Mallorca de les residències que encara
ens quedaven, que era Sant Miquel, Son Oms i... vull dir que és
aquesta la situació. Nosaltres hem assumit la gestió de
residències que no són competència nostra.

I efectivament nosaltres tenim una funció de coordinació
que no oblidam i que assumim.

Vostè diu: “les residències han...”, és clar que les
residències han estat un espai de molta vulnerabilitat d’aquesta
COVID. Crec que hi ha molt poques certeses sobre aquest
virus, però comença a haver-n’hi algunes: tenim dos
col·lectius clarament perjudicats per aquesta COVID, un és el
de persones professionals de la salut i l’altre el de persones
majors.
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Per tant, sembla que el contacte molt, molt, molt freqüent
amb el virus és un element de risc, i després les persones
majors que tenen els dos: una malaltia, vull dir, un aparell... de
protecció corporal baix i després el contacte permanent amb
aquesta situació de risc.

És vera que 87 morts o 86 morts és una xifra tremenda,
però, és clar, escolta, ens equivocam o tenim un problema
estructural i nosaltres miram contínuament les xifres d’altres
comunitats autònomes, perquè no és per comparar, però és
que, escolti, s i  nosaltres tenguéssim 87 morts i les altres
comunitats autònomes en tenguessin zero seria un problema
de gestió nostre, però quan nosaltres veiem que el percentatge
de morts sobre el to tal de residents, la mitjana de l’Estat
espanyol és 4,47 i nosaltres tenim 1,89, tenim un gran
problema perquè tenim 1,89, però tenim un problema
estructural. Per tant, i és amb el que coincidesc amb vostè, que
ens hem de repensar les residències, hem de repensar les
ràtios, la formació, la grandària, hem de repensar coses,
perquè un 4,47 de mitjana estatal és molt elevat, encara que
nosaltres estiguem per sota, és que... no ha de fer.

I per tant, sí, crec que... coincidesc amb vostè que una crisi
també és una oportunitat i aquesta crisi ens assenyala coses
que no funcionen tan bé com nosaltres pensàvem i que els hem
de prestar atenció i els hem de mirar.

Bé, la senyora representant d’El Pi no ha amollat cap
secret, hi ha un decret, el 8/2020, que es va aprovar dimecres
que diu exactament el que vostè va dir, el que vostè ha dit, que
es paralitza temporalment la projecció  inicial dels ITS, vull
dir, això no és cap secret, no és que tengui més informació la
senyora representant d’El Pi, sinó que hi ha un decret publicat
que ho diu. I efectivament, sí, hem de mirar..., allà posa també
que tots aquells projectes que són estratègics es podrà valorar
el seu manteniment, però hem de veure si en un moment de
crisi com el que tenim hem de fer unes obres o n’hem de
prioritzar-ne unes altres.

Centres de menors que nosaltres treballam, que són els de
justícia juvenil (...) de Protecció de Menors es dirigeixin als
consellers respectiu de cada consell. Nosaltres tenim les
competències en justícia juvenil, hem començat a treballar..,
a permetre, ho he dit crec, les famílies, les visites a les
famílies amb un protocol absolutament estricte, nosaltres
érem partidaris que determinats joves que tenien una mesura
concreta poguessin començar a sortir, però el Fiscal ha
considerat que no i per damunt de nosaltres hi ha el Fiscal. Per
tant, nosaltres en això anam d’acord amb el Fiscal.

Creim que a la propera fase, la fase 2, començaran les
sortides i, per tant, ja tenim el protocol d’entrada d’aquests
al·lots que surten.

Crec que bàsicament els he contestat tot el que m’han
comentat. 

Bé, per acabar, estic absolutament d’acord amb vostè, el
que ha dit de la lliga femenina, però sobretot estic d’acord
amb vostè que hem de fer tot el possible i anar més enllà si és

possible perquè l’estat de benestar no quedi tocat per aquesta
crisi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Gamundí..... El
Mixt no, m’ha enviat un missatge que no hi era, no...
exactament.

Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, diputats i diputades, Sra. Consellera,
vull agrair-li novament la seva compareixença en aquesta
ocasió a la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans per
informar de les actuacions dutes a terme en els diferents
serveis pel seu departament.

Permeteu-me que també em sumi tant als agraïments que
s’han fet als diferents professionals i voluntaris i també a les
mostres de condol per les víctimes i familiars que s’han vist
afectats pel coronavirus.

Divendres passat el Consell de Govern va aprovar un nou
decret llei que de nou aplica més mesures socials
d’importància que se sumen a les ja activades fa dos mesos
com ara les més destacades el reforç de la renda social
garantida i les beques menjador.

Mesures que compartim i que per una banda permeten
l’agilització del finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics, que després m’entretindré amb aquest tema, però que
a més ho fan mitjançant transferència tant als consells com als
ajuntaments, fet que farà que puguin veure de manera àgil i
ràpida aquestes quanties.

També faciliten la concertació de places en centres de dia,
ocupacionals, en serveis d’atenció primerenca amb la finalitat
evidentment en aquests moments d’augmentar atesa la gran
demanda, augmentar aquesta oferta i donar una resposta ràpida
a la ciutadania, i també acceleren el que serien els processos
per adjudicar tant els serveis de teleassistència, el servei
d’ajuda a domicili, així com l’ajuda a través del PIA, i una
prestació econòmica que vostè ha explicat aquí, extraordinària
que evidentment es fa per compensar aquesta atenció
domiciliària als usuaris que evidentment no hagin pogut anar
als serveis dels centres de dia, d’entre 143 i 290 euros.

Dit això, i amb la premissa que en termes socials -i crec
que aquí tots avui ho compartim- mai no serà suficient mentre
hi hagi una persona o una família que es trobi en situació de
vulnerabilitat, pensam que vostè ha dut a terme tot un conjunt
d’actuacions en matèria social de forma ajustada al temps, a
més ha hagut d’adaptar i innovar noves xarxes per donar una
resposta de manera digna en aquests moments que vivim de
gran complexitat, i permeti’m que des de la més absoluta
humilitat avui li pugui fer un reconeixement a vostè, i també
el suport a la tasca que ha fet tot el seu departament.
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Pensam que aquesta crisi pot presentar una oportunitat per
introduir canvis en el model d’atenció, com la recuperació de
l’atenció comunitària en els serveis socials, i blindar les
necessitats socials bàsiques de manera coordinada a totes les
institucions, i evitar que els col·lectius més vulnerables hagin
de sufragar les despeses que suposa aquesta crisi en els
entorns familiars, com ja ha passat en altres èpoques. És el
moment que els serveis surtin dels espais físics i vagin a
l’origen, així com potenciar la tasca comunitària també de
manera coordinada amb les entitats del Tercer Sector, que
necessitarem ara més que mai per mantenir tant les seves
estructures i poder donar també l’atenció de manera
especialitzada. Tots ens hem fet ressò a través dels mitjans de
comunicació del gran nivell d’atenció de persones que atenen,
i també la gran labor que desenvolupen. També un agraïment
per a les entitats del Tercer Sector social.

No ha de passar com va passar a la crisi de 2008, que amb
les seves conseqüències moltes d’aquestes entitats varen haver
de tancar i es varen deixar de prestar serveis. Crec que aquest
és un fet que ens diferencia de la dreta en aquest sentit. Per
tant actualment, i jo crec que arran de les aprovacions de les
lleis tant del Tercer Sector social com la de concertació, crec
que tenim les bases com perquè de qualque manera puguem
seguir reconeixent aquests serveis de manera especialitzada,
de manera també ràpida, que dóna el Tercer Sector social, i
que evidentment m’atreviria a dir que conformen part del que
seria el sistema dels serveis públics. Per tant s’han de
reforçar, no hem d’anar a menys, i hem de mantenir tant
aquesta estructura com l’atenció.

Necessitam, consellera, sortir de la institucionalització
generalitzada per tornar a peu del carrer. Ens preocupa, parlant
amb diferents professionals de serveis socials, i ateses les
grans demandes, que aquesta situació es pugui convertir, arran
de la burocratització, entenc que per això fem qüestions que
tenen a veure amb la simplificació administrativa, però així i
tot es puguin convertir, i entengui'm, en gestors i
administratius. Per això la volem encoratjar que a través de les
seves mesures doni un suport i un impuls al paper
d’empoderament que tenen els treballadors dels serveis
socials pel que fa a la inclusió a la nostra societat. Per això
entenem que tant la simplificació administrativa com també
ajuden els punts d’informació únics per part de les diferents
administracions per després orientar els diferents serveis, i
així poder arribar a tothom, que tothom pugui accedir a tots
els serveis.

Un moment... A l’informe de càlcul de l’impacte del
coronavirus a l’economia balear per branques productives que
va fer el Consell Econòmic i Social s’apunta precisament que
serà necessari fer una aposta per la inversió social i les
polítiques socials. Destaquen com a mesures encaminar els
equipaments i les infraestructures, augmentar ràtios i
professionals, i potenciar els concerts per a més qualitat i
diferents àmbits, de manera específica en l’àmbit de la
dependència, així com estimular els contractes públics de les
administracions amb tercer per a prestacions de serveis, que
han de donar molt més pes a l’oferta tècnica, que és on es

poden reflectir en el projecte la qualitat del servei a prestar,
i per tant la millora de l’ocupació.

Sabem que per part del Govern s’han pres ja mesures per
atendre aquesta situació d’urgència, s’han augmentat més
professionals, vostè ho explicava a l’apartat en concret de
dependència, però entenem que aquesta visió s’ha d’extrapolar
a una visió molt més ampla de mig i llarg termini. Per tant
entenem que hauríem de..., com valora vostè aquestes
apreciacions per donar una sortida als col·lectius més
vulnerables de forma equitativa i justa?

Evidentment en termes de persones en risc d’exclusió
social partíem d’una situació que, tot i que hem estat pioners
en els temes de la renda social garantida en aquesta comunitat,
no era molt desitjable. Per tant entenem que efectivament
compartim la visió  que la renda social garantida s’ampliàs,
evidentment, però a més a més també estam entusiasmats en
de quina manera complementarà aquest ingrés mínim vital, i
ens agradaria si vostè en podria parlar un poc més del que seria
aquest disseny; ara ja sabem, avui ens ho ha dit, que entrarà un
decret perquè en declaracions seves hem vist que estava en
concordança la normativa amb la normativa nostra, per dir-ho
de qualque manera, la normativa estatal amb la normativa
d’aquí, i ens agradaria saber de quina manera s’articularan
aquestes rendes, i l’he sentida parlar de l’ingrés mínim vital i
de la renda social però no de les rendes mínimes, si també
entren dins aquesta qüestió. I entre altres coses nosaltres som
més partidaris d’aquestes rendes perquè evidentment no
parlam d’ajudes circumstancials per a un moment determinat,
parlam de drets subjectius, que crec que és allà on hem d’anar.

Per altra banda el nostre grup vol fer algunes
manifestacions que pensam que són oportunes -avui tenim
l’oportunitat de tenir-la a vostè i poder debatre- per introduir
en el pla de reconstrucció social, i que van en la línia de
propostes que hem debatut aquí i que evidentment són fruit
d’un consens. Nosaltres pensam que s’ha d’introduir la
perspectiva de la soledat no desitjada a les persones majors de
manera transversal en els plans que estan estipulats a l’eix que
vostè hauria de coordinar o que vostè ha de liderar. Per tant
entenem que s’hauria de tenir..., si vostès ho tenen previst,
això, i també com es veurà reforçat el model sociosanitari,
que hem vist que és clau i fonamental pel que fa a la gestió del
nostre model residencial. Aquí s’ha fet tota una feina de
coordinació entre Salut, Serveis Socials, consells insulars, que
crec que també s’ha fet per primera vegada, que crec que
aquest és el camí, que crec que ho hem de reforçar per si ve
una segona onada, i que evidentment crec...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí, li queden 5 minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... -entesos- que de qualque manera crec que s’ha de continuar
reforçant tot aquest camí que ja hem iniciat i que crec que és
important.
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Al mateix temps consideram necessari no perdre de vista
l’impuls de l’Agenda 2030 a Balears. Vàrem presentar una
estratègia de la qual vostè també lidera la Mesa de diàleg
social, si no vaig malament, per tant entenem que no hem de
perdre de vista a totes les actuacions que puguem plantejar la
sostenibilitat tant econòmica, com ambiental, com social. S’ha
de conjugar bé i s’ha de tenir present. I nosaltres pensam que
és un bon moment per ser creatius i esdevenir útils per a la
societat, i ens hem de deixar de grans complexitats i fer una
aposta per la inversió pública, de manera especial amb la
contractació de personal necessari, sense perdre de vista les
inversions que estan previstes però, al mateix temps,
prioritzant l’atenció a les persones.

I mirin, han parlat de residències els meus companys, per
tant no seré manco, parlaré del model residencial, però no tant
en termes de gestió. A Espanya hi ha un gran moviment de
persones majors que reivindiquen un model d’atenció a la gent
gran, perquè l’actual està finit; aquí a Balears algunes veus
també, entitats o plataformes, ja també ho demanen. Els
models residencials massius estan obsolets, s’ha de fer una
aposta forta pels models d’atenció domiciliària, que crec que
també tenim aquesta..., o sigui, aquesta crisi ha fet que també
els hàgim reforçat d’una manera clara, i evidentment s’han de
consolidar, i aquesta crisi representa aquesta oportunitat per
accelerar-ho, no?

I ja per acabar, entenem que s’ha de fer una reflexió molt
profunda sobre el model residencial actual de les persones
majors, una important via a explorar de futur, però ja parl de
qüestions a mitjà i a llarg termini perquè, evidentment, una
vegada que ja parlam del tema, doncs també ens apassionam
tots. Nosaltres pensam que una via a explorar de futur serien
els serveis d’habitatges autònoms o supervisades per a
persones majors, especialitzant els centres residencials, amb
una normativa exigent i amb un millor finançament, per
descomptat, i defensar els drets de les persones majors perquè
puguin decidir com volen ser ateses, que això és una de les
qüestions que haurem de fixar a la futura llei amb la qual
vostès, ara no record l’any, perquè he perdut el temps, però la
temporalitat de les lleis, però a la futura llei de drets de les
persones majors, crec que és una qüestió molt important i que
ja tots haurem de parlar i també ens haurem de manifestar.

Moltes gràcies, gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Li ha quedat un minut i mig
de temps sense utilitzar.

Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies per les paraules i el reconeixement a tot l’equip de
la conselleria, que és un equip excepcional i fa una feina
extraordinària. Coincidesc amb vostè en moltes de reflexions,
que més que preguntes ha utilitzat el seu temps per

reflexionar. Jo coincidesc moltíssim amb vostè que crec que
hem de reprendre aquest social comunitari, la Llei d’infància
i adolescència va en aquest sentit, de fomentar el treball
comunitari a la nostra comunitat autònoma i començam pel
bàsic que és la família, on hi ha els infants i els adolescents és
a la família, i aquí els hem de preservar. Quan jo defensava la
Llei d’infància i família ho deia, no pot ser que ens arribin nins
al servei de protecció de menors i nins al servei de justícia
juvenil, que no hagin passat pels serveis socials comunitaris,
no pot ser que els serveis socials comunitaris treballin més...,
o en un percentatge molt alt  perquè la demanda així
s’expressa, la demanda expressada i no tenguem aquest treball
comunitari. La Llei d’infància i família va en aquest sentit i
confiam que aquesta legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, se podria atracar al micròfon per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sí, gràcies. Confiam en aquesta legislatura poder-la
accelerar tot el que sigui possible.

D’acord amb vostè amb el tercer sector, de fet una de les
mesures que jo no he comentat perquè no són de la COVID-
19, però en aquest decret a què vostè ha fet referència, aprovat
dimecres passat en el Consell de Govern, és facilitar
l’acreditació perquè es pugui concertar d’una forma
absolutament ràpida.

El tercer sector, com vostè diu, és un servei públic i així
està reconegut a la Llei de serveis socials, jo defens i
defensam que la gestió pugui ser d’una entitat, per tant, de la
societat c ivil organitzada, però la derivació ha de ser de
l’administració pública, que és la que ha de garantir l’equitat
i a l’accés a aquest servei de forma igualitària,
independentment si s’és soci o no s’és soci d’aquesta entitat
i per tant, aquesta conjugació que és el tercer sector i que la
concertació ens dóna fruits molt bons i jo crec que podem
estar orgullosos des d’aquesta comunitat autònoma, a més
sempre s’ha aprovat per unanimitat. Tenim una Llei de renda
social garantida que en aquest moment és on s’ha inspirat
l’Estat per poder fer aquest ingrés mínim vital que serà per a
tota Espanya i que, com vostè deia, és un dret subjectiu, que el
ciutadà que creu que té dret, es dirigeix a l’administració i li
diu: jo, ciutadà, tenc dret, i l’administració li diu sí o no; i no
depèn de voluntats subjectives de professionals, que es facin
insercions o no es facin, jo crec que podem estar contents. 

En aquest mateix sentit la Llei del tercer sector, les
entitats del tercer sectors ens ho diuen, som una comunitat
molt avançada per aquestes dues lleis, i aquestes coses són
patrimoni de tots, et toca gestionar-les a tu, o toca gestionar-
les a un altre, però aquest patrimoni, una vegada que ja s’ha
aprovat en el Parlament, és patrimoni de tota la ciutadania, ens
podem sentir orgullosos d’això.
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En general més o manco. Vostè deia quatre temes que ha
tractat. La soledat no desitjada efectivament, hi hem de
treballar. En aquest pla de reconstrucció nosaltres treballam
dues línies que pensam que són fonamentals, des de les
competències que tenim, insistesc, que sé que és molt
complex això de les competències, però des de les nostres
competències hem de promocionar el servei d’ajuda a
domicili i el servei de promoció de l’autonomia. Són jo crec
els dos serveis cabdals que permeten supervisar com està la
persona major, o la persona amb discapacitat, és igual, una
persona major o una persona amb discapacitat tota sola. Això
és el servei d’ajuda a domicili.

I el servei de promoció d’autonomia és la xarxa que com
administració pots ajudar a crear, perquè aquesta persona
estigui en connexió amb altres persones. Jo crec que són les
dues xarxes fonamentals. La gent (...) ha d’inspirar tota l’acció
política, no només la reconstrucció, ha d’inspirar qualsevol
d’elles i la tenim molt present en aquest Govern.

El sociosanitari és un tema de debat. Jo compartesc amb
vostè que crec que la comunitat autònoma en general ha de
tenir un ventall molt ample d’oferta de serveis per a quan ets
una persona amb dependència. Quan una persona no és
depenent tria el seu estil de vida, quan començam a ser
dependents, que ja depenem d’altres persones per a la nostra
autocura, o  per a la nostra cura, hem de tenir un ventall
suficient per poder acollir-nos al que ens trobem més a gust,
però també al que cobreixi les nostres necessitats. Un servei
d’ajuda a domicili 24 hores és insostenible econòmicament,
i  crec que hem avançat moltíssim en el servei d’ajuda a
domicili, tenim per fer feina 10 anys en un servei a domicili
de quantitat i de qualitat i encara no arribarem als estàndards
europeus.

Però també, i nosaltres ho hem estudiat molt, quan tu te
dirigeixes a estudiar els països on tenen un estat de benestar
social molt avançat perquè ens duen molts d’anys d’avantatge,
les residències continuen i continuen amb una ràtio superior
a la que tenim nosaltres. I en canvi, tenen unes ràtios de servei
d’ajuda a domicili absolutament divers, estam molt enfora
d’ells. Per tant, hem de conjugar les dues coses. Però ara la
demanda que tenim en aquests moments no coberta és aquesta,
i jo crec que hem de fer esforços per treballar en la línia del
servei d’ajuda a domicili i a la vegada invertir encara en temes
residencials.

I coincidesc amb vostè, en no tenir complexes i treballar
per aquesta inversió pública i aquesta inversió concertada, que
al cap i a la fi és l’estat de benestar el que dóna equitat a les
persones i lluita contra les desigualtats socials, perquè no tots
naixem ni tots ens desenvolupam en les mateixes condicions.
Hi ha d’haver un estat triat entre tots, una administració
pública que compensi aquestes desigualtats i treballi per
aquesta equitat. Que això és l’estat de benestar, vull dir que,
bàsicament, crec que un estat de benestar es pot definir,
escolta, si hi ha necessitats comunes, organitzem-nos
comunament per poder-les resoldre, no les resolguem
individualment, perquè n’hi haurà que les resoldran i altres que

no. I aquest és l’estat de benestar que jo en aquest sentit
defens.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Començam ara el segon torn
d’intervencions.

Els he de demanar una qüestió per si els sembla correcta
i, atès que són les set de l’horabaixa, han passat tres hores, i
precisament teníem un contracte de tres hores per al servei de
videoconferència, jo esper que no ens ho tallin, supòs que no,
però amb la finalitat d’agilitzar, els demanaré si els sembla bé,
que facin ús del temps que queda pendent i que la consellera
contesti de manera global, si els sembla bé evidentment a tots
els grups polítics, està clar.

Els sembla bé que ho facem d’aquesta manera? Perfecte.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán, per un temps de 3 minuts i mig.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera per haver-
me contestat abans també bé. Miri, ahir el Sr. Sánchez va dir
que ell sobre  la gestió de la COVID es posava un notable, jo
crec que vostè es deu posar un excel·lent, o un molt
excel·lent, perquè veig que l’aturen pel carrer per dir-li que ho
fa molt bé.

De veres Sra. Consellera, no hagués pogut mostrar una
miqueta, una miqueta d’autocrítica? Quan vostè se sent estreta,
perquè ja l’hem vist aquí moltes vegades, comença a malparlar
dels altres, i jo volia que fes balanç del que ens ha passat aquí,
a les Balears. Vostè ha volgut treure les comunitats
autònomes, jo he volgut enfrontar diferents models, com
vostè deia, però d’una manera totalment fal·laç.

Andalusia, per exemple, vostè m’ha tret un tema en concret
que jo el desconec, però a Andalusia sí que li puc dir que s’han
aprovat 10,5 milions d’euros per a una renda d’emergència i ja
havien incrementat la seva renda mínima d’inserció amb molts
de doblers, ja amb aquesta previsió, i just pel tema de la
COVID han aprovat una renda d’emergència de 10,5 milions.

Però és que també Andalusia ha aprovat unes ajudes de
lloguer extraordinàries per a la COVID 2020-2021, per un
valor de 30 milions d’euros. La Comunitat Autònoma
d’Andalusia posa 13 milions d’euros i l’Estat en posa 17. Aquí
encara no s’ha fet.

Però és que a Madrid també s’ha aprovat una línia d’ajudes
al lloguer, es va aprovar la setmana passada. Però també s’ha
fet a València, i aquí encara no hem fet res. 

Quan jo li he parlat a vostè dels temes de les subvencions
al lloguer és perquè vostè en un decret de mesures urgents
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socials, un decret, el Decret 6/2020, va introduir aquestes
ajudes de lloguer i vostè des de la seva conselleria feia un
mandat a la conselleria corresponent perquè impulsàs,
impulsàs la renda 2020. Per això li he demanat, perquè és a
través del seu decret que es fa això de les ajudes de lloguer. A
més, vostè va dir que estava molt orgullosa que s’hagués fet
aquest punt, per això li he demanat a vostè, perquè va ser vostè
qui va defensar aquí aquest decret. Ara sembla ser que vostè no
sap res d’aquestes ajudes al lloguer 2020, i si seran ordinàries
o si també hi haurà una partida extraordinària.

Tema de residències. Li puc dir que aquesta diputada i el
meu grup parlamentari sap perfectament les competències, jo
no he de menester que vostè m’enviï cap arxiu, no ho he de
menester. Estam en estat d’alarma des de dia 14 de març i a
partir d’aquí hi va haver un comandament únic en una sèrie de
qüestions. Fins i tot el tema de les residències va a passar en
mans, i tots ho sabem, tant de bo no hagués estat així, en mans
del Sr. Pablo Iglesias a nivell nacional, el comandament únic
de les residències de totes les comunitats autònomes, i el
tema sanitari era el que ho prioritzava tot.

Vostès dia 16 de març varen fer, en el Consell de Govern
varen aprovar un acord de Consell de Govern per fer unes
mesures tant en els centres de menors com a les residències.
De la mateixa manera que varen posar vostès aquestes ordres
de restricció de visites i unes hores determinades, n’haguessin
pogut fer d’altres. 

Hi ha una altra fal·làcia que vostè ha dit: és que a les
empreses privades de les residències privades els haguéssim
pogut enviar un inspector. Escolti, no tenien accés als EPI, no
en tenien, perquè sanitat, sanitat, va prioritzar tota la compra
d’EPI per als sanitaris, i després va autoritzar que anassin a les
residències. S’han de dir les coses com són. És a dir, només
faltava que les residències, que estaven desesperades, que
cridaven a sanitat, i ens consta que desesperades cridaven a
sanitat, perquè les deixassin comprar EPI, que encara a sobre
els enviàssim un inspector de sanitat o un inspector de treball,
faltaria més! És que no podien, per això s’ha fet malament.
Aquest comandament únic no ha funcionat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... és que no ha funcionat -he esgotat el temps?,- bé, només
dir-li una cosa que vull acabar. 

Sra. Consellera, no m’ha contestat al que jo li he demanat,
a nosaltres ens preocupa molt el futur, el futur, i només vull
llegir dos punts que es varen aprovar aquí, en aquest parlament,
que ens semblen importantíssims perquè precisament ens
preocupa el futur i hem d’aprendre d’aquesta experiència i
volem que vostè ens ho digui; nosaltres vàrem aprovar aquí en
el Parlament instar e l Govern de les Illes Balears i els
consells insulars a modificar el protocols d’actuació executats
tant en els centres de dia, en els centres assistencials, a les

residències i als centres sociosanitaris. I també vàrem aprovar
instar el Govern de les Illes Balears i els consells insulars a
dotar els  centres de dia, els centres assistencials, els
residencials i els sociosanitaris dotar-los d’EPI més
professionals i més formació. Això ens sembla fonamental,
Sra. Consellera.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, i té, o disposa, de
7 minuts i mig.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, no en faré ús de la paraula,
només acabant se m’ha oblidat saludar totes les persones
assistents que hi ha al ple i en especial les persones que
acompanyen a l’equip de la Sra. Consellera i agrair a la Sra.
Consellera totes les explicacions que ens ha donat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
2 minuts i mig. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Si encara no posa el cronòmetre en marxa, president, jo
sempre he dit als companys i companyes que si algú en aquest
banco del tiempo em vol donar un minut més jo sempre li
agrairé i li respondré quan a mi em sobri. Sempre em falta
temps, em sap greu.

President, començ idò...

EL SR. PRESIDENT:

No te sol sobrar massa mai per repartir. En voler.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Començ. Consellera, miri, jo no faig mai... o sigui, no tenc
cap por que parlem de comparacions amb les comunitats
autònomes, però així com vostè m’ha valorat el meu estil i la
meva manera d’actuar i la meva sensibilitat, li puc assegurar
que no ha estat... el dir que no parlem de les comunitats
autònomes, no anava ni molt manco per aquí, dir que no
parlem de les comunitats autònomes és perquè,
independentment de la configuració de qualsevol comunitat
autònoma qui comandi, hi ha 27.940 persones que han perdut
la vida, per la gestió d’uns o dels altres. I si vol que traguem
ràtios de gestió de qui estava, vostè coneix la població de
Catalunya, la població d’Andalusia i qui governa a un lloc i a un
altre. Però és que independentment de la responsabilitat o
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negligència d’algú en la seva gestió, que segur, com varen dir
altres consellers, ho han fet el millor possible ,
independentment d’això hi ha 27.940 persones que han perdut
la vida. Per això no he parlat de comunitats autònomes,
consellera, li puc assegurar, o almanco jo.

Crec que coneix vostè també la trajectòria del nostre partit
polític en temes de prioritzar la seguretat de les persones en
estat d’alarma i evitar altres tipus de negociacions, com hem
donat suport al Govern d’Espanya en aquest moment. Però bé,
quan estàs en el centre és curiós que et peguen per dues
bandes quan no interessa a uns o als altres. Però era per
respecte exclusiu a les persones i per això no volia parlar de
comunitats autònomes. Li he dit que no ho faci, vostè
evidentment pot treure les ràtios, i conec les ràtios i conec les
persones grans que han estat a un i a l’altre i han perdut la vida.
Però no era la meva intenció ni tampoc ho faré ara.

El tema de les mascaretes. Miri, consellera,
independentment del que diu una instrucció aquí la presidenta
del Govern de les Illes Balears i la consellera de Salut han
presumit, i nosaltres hi hem estat d’acord, que han anat amb
mesures per davant del ministeri, que no havia editat el
ministeri, perquè havien considerat que eren necessàries per
a aquesta comunitat autònoma i per actuar amb eficàcia i
eficiència. Les mascaretes, ho vaig dir a una altra
compareixença, no necessiten una ordre ministerial i no
necessiten ni molt manco un decret llei d’aquesta comunitat,
d’aquest govern. Per què? Perquè si vostè considera que el seu
personal sociosanitari, com li han demanat infermers i tècnics
d’infermeria, o els treballadors i treballadores de les
residències o els familiars que anaven a visitar-los o els
residents mateixos necessiten mascaretes, ha d’anar a cercar
mascaretes, consellera. El personal que treballa sociosanitari
o assistencial de les residències té els mateixos drets que el
personal que treballava i que treballa en els centres de salut i
hospitalaris. I sobretot amb un col·lectiu més vulnerable que
un altre, que era precisament, perquè a més així està catalogat,
les persones, els usuaris de les residències. Per això li deia
això de les mascaretes.

Vostè m’ha dit que s’acollia als protocols, val...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha esgotat el temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... hem après dels protocols. Només una qüestió, president,
per concloure.

Ho dic perquè s’ha parlat aquí de l’impost de turisme
sostenible, evidentment, Sra. Pons, nosaltres consideram que
hi ha unes prioritats i que tots l’ingrés que hi vagi ha d’anar al
que ha d’anar, però és que nosaltres sempre en el pressupost
hem dit que es destinés a objectes de temes de turisme.
L’alberg en aquell moment va ser l’única intervenció que
nosaltres vàrem dir que l’ITS hi anàs cap a allà. 

Consellera, m’agradaria que em contestés, com té preparat
el campament de La Victòria perquè sí serà una instal·lació
gestionada des del Govern i que hi haurà torns públics i torns
privats a aquesta activitat tan necessària. A veure si ha adaptat
els protocols i ha tengut el pressupost destinat perquè estigui
a punt per a aquesta campanya d’estiu que serà necessària per
a aquesta conciliació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, li queden 7 minuts i mig.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Santiago, a mí me sigue sin
quedar claro de qué información disponía usted el día 8 de
marzo. Me ha contestado algo así como: tenemos la
información que hay. Eso es lo que me ha parecido oír, eso no
es una respuesta. Yo quiero creer que usted desconocía los
informes que se manejaban en los ministerios y en La
Moncloa, pero es que si no es así, ha sido usted una
irresponsable y debería pedir disculpas por no haber advertido
a la población del peligro que estábamos corriendo.

Y de verdad que yo creo, al igual me equivoco, pero yo
creo que usted no sabía nada y que estaba en la inopia, porque
la hemos visto todos manifestándose el 8 de marzo sin ningún
tipo de protección, a diferencia de las ministras y
vicepresidentas del Gobierno de España que acudieron a las
manifestaciones con guantes de látex.

Pero, mire, el caso es que usted no es una ciudadana más
en cuanto a la gestión y el acceso a la información, es que es
usted consejera de una comunidad autónoma

Por tanto, que un ciudadano de a pie o quienes no
formamos parte del Gobierno o de los gobiernos o de ningún
gobierno autonómico fuésemos ajenos al peligro es fruto de
la desinformación o mejor dicho de la ocultación de
información del Gobierno, pero que una consejera que forma
parte de un gobierno autonómico no haya accedido a la
información que podría haber evitado decenas de muertes y
cientos de contagios en esta comunidad autónoma solo tiene
un nombre: o es incompetencia o es descoordinación, y ya sea
incompetencia o descoordinación, ya me lo dirá usted, en
ambos casos se trata de una circunstancia directamente
imputable a usted, porque es su responsabilidad ser
competente y estar coordinada con sus compañeros en el
Gobierno balear y con el resto de administraciones públicas
de España.

En cuanto a la guía para la elaboración de informes de
impacto familiar que me ha comentado que está publicada en
la página web, o eso me ha parecido escuchar, yo creo que no
está publicada o al menos hasta... hoy mismo no la he visto
publicada en la página web. Por tanto, es falso. No está
publicada.
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En cuanto a su responsabilidad sobre menores en esta
comunidad autónoma que usted se quiere quitar de encima,
pese a que es usted quien propone el nombramiento del
director de la Infancia y la Adolescencia al Consejo de
Gobierno, puede usted seguir lanzando balones fuera todo el
tiempo que quiera, pero nadie se cree su discurso porque no
cuela.

Y le recuerdo que existen conductas sexuales inapropiadas
en centros de reforma que no han sido transferidos a los
consejos insulares.

También, en cuanto a la comunidad autónoma y sus
dimensiones y su estructura lo cierto es que todos sabemos
que la CAIB está quebrada, los presupuestos de la CAIB hoy
están quebrados y es imposible sostener los gastos que tenían
previstos. No se trata de liquidar un par de direcciones
generales como estaba usted banalizando, sino de disminuir
estructura de verdad y con ello  eliminar gasto público y
cancelar la ejecución de multitud de programas que no son un
servicio realmente necesario para los ciudadanos, sino que
responden a la agenda política de este gobierno, política e
ideológica, a fomentar la ideología que ustedes defienden.

Existen partidas dedicadas a fomentar la soberanía
alimentaria, que es una utopía y lo saben, no podemos producir
de todo para alimentar al millón y pico de habitantes que
tenemos en Baleares. Existen partidas dedicadas a la memoria
histórica que promociona una verdad oficial sobre la historia
de nuestro país, coartando la libertad de análisis y
pensamiento crítico de las personas que piensen diferente a la
verdad oficial que quieren imponer. Existen partidas
millonarias para publicidad institucional; para política
lingüística, que discrimina a una de las dos lenguas oficiales
que es la lengua castellana y limita la libertad lingüística de
los ciudadanos que se ven discriminados cuando usan el
castellano porque al vecino que tiene el rótulo en catalán se lo
pagan, pero al que lo pone en castellano se lo paga de su
bolsillo, por ejemplo. Por tanto, existen multitud de partidas
y de programas que son puramente políticos e ideológicos que
deberían cancelarse, no es que podrían, es que deberían
cancelarse para poder hacer frente a una emergencia que sí
que es real que es la emergencia sanitaria, social y económica
que estamos viviendo y que vamos a vivir durante varios
meses.

Mire, nosotros creemos que el Estado, en sentido amplio,
me refiero a los poderes públicos, las instituciones públicas,
ya sea el Gobierno central o los gobiernos autonómicos, el
Estado debe responder por los perjuicios que se ocasionan a
la gente con motivo o con la excusa de proteger un bien
común. Por ejemplo, cuando el interés general requiere
construir una carretera, pues a la gente a la que expropian parte
de sus terrenos se le tiene que indemnizar con un justiprecio.
Nosotros en esta situación que hemos vivido, hemos vivido
una expropiación del derecho a trabajar a mucha gente,
evidentemente fundamentada por un bien o un interés general
común superior que es la salud pública que teníamos que
preservar. Por tanto, cuando a alguien se le retira un derecho
particular por un bien común el Estado debe indemnizarle y

nosotros hemos propuesto que el Estado debe pagar las
nóminas de todas aquellas personas que no han podido acudir
a trabajar y los ingresos medios de los autónomos que no han
podido ir a trabajar porque se les ha declarado, por decreto,
que no podían trabajar, que no podían abrir sus negocios, que
no podían acudir a sus centros de trabajo.

Eso es lo que debería hacer un estado responsable que
cuida de sus ciudadanos y no dedicarse a darles pagas que
parece que a ustedes les encanta, cuanta más gente esté en
vulnerabilidad y cuánta más gente esté bajo la paga del Estado
parece que ustedes están más contentos y más satisfechos.
Pues mire, no, eso no genera más riqueza, eso no genera que
la gente pueda salir de la situación en la que se encuentra.
Paguen las nóminas de la gente. Exíjale  al Gobierno del
Estado que pague las nóminas de la gente. Esa es la forma de
salir de esta situación.

 A nosotros no nos gusta hablar tampoco de
reconstrucción porque creemos que se debería poder salvar
nuestro sistema económico y no es nada del otro mundo, esto
se ha hecho ya en algunos países, hay países que ya han
anunciado que van a pagar parte de las nóminas de las personas
que no han podido acudir a sus trabajos.

Por tanto, creo que esta seria la solución y no el buscar
una sociedad subsidiada que es lo que nos vienen ustedes
vendiendo desde el inicio de esta crisis y desde hace muchos
años ya.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de 3 minuts i mig.

LA SRA. PONS I SALOM:

I quaranta, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

N’hi he regalat deu, sí, tres minuts i mig (...)...

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, Sra. Consellera, faré molta via. He
de discrepar amb vostè quan diu que no salven vides, les poden
salvar perfectament, perquè vostè sap que va més enllà la
dignitat de les persones, la felicitat i la salut d’un plat de
menjar, d’un tenir-ne cura i de tenir-los nets, etc. Sí que els
poden salvar. Nosaltres pensam que estan en el moment en què
els han de salvar i si no una persona pot morir de fam, pot
morir de tristor, es pot tirar per un balcó, etc. Per tant, pensam
que sí, que la seva responsabilitat és també salvar vides.

D’altra banda, el tema competencial és veritat que és
complicat. Nosaltres també ho tenim clar, però bé, pensam
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que vostè ha reconegut ara una coordinació que sí que els
pertoca. Per tant, li agraïm que ho hagi fet i que bé, que es posi
fil a l’agulla, més encara si cal, jo no dic que no hagi fet res.

Però estic una mica d’acord amb Margalida Durán quan ha
dit que les persones o els  sanitaris o els sociosanitaris que
treballaven a les residències privades, és veritat, no tenien
material de protecció i varen demanar ajuda al Govern de les
Illes Balears. També ha passat amb les funeràries, que han
cridat a la Conselleria de Salut, les funeràries privades perquè
no sabien com s’havien de protegir tot i que havien d’estar
protegits perquè ells anaven a cercar els morts de la COVID-
19.

Per això, pensam que aquí sí que no hi havia material, no
n’hi havia, però s’ha de dir que no n’hi havia, no que no ens
toca, que no hi ha competència. Jo en això crec que vostès ho
han de poder reconèixer.

Ha parlat del servei a domicili i el tema residencial, ja li
hem dit el que pensàvem, ens ho hem de mirar i ens ho hem de
fer mirar a mig i a llarg termini, són persones fins al darrer
dia, sé que vostè ho sap, i moltes de les situacions que es
viuen a residències no són les adients. No dic que no es faci
el que es pugui, però parlant de ràtios i efectivament no són
maneres de viure. Aquesta societat que tenim té ara també
l’oportunitat de millorar en aquest sentit.

Per altra banda, Sr. Gómez, simplement li explicava, no he
posat en dubte el que vostè diu, jo hi estic absolutament
d’acord, però només li ho explicava perquè justament m’havia
estudiat el decret i li ho he volgut explicar, he fet una mica de
bufonada.

Llavors, el rebrot, sí que no m’ha dit què faran, si ho tenen
previst, què passarà, tant residències o allà on sigui.

En els temes esportius quins protocols hi ha o si estam
esperant a veure que... si ve un rebrot ens tornam confinar i
anam així, ensayo error perquè també podríem comprendre
que això fos així.

Del centre de menors encara que siguin temes judicials
tampoc no m’ha dit que passarà, ja sé que de vostès depenen
Es Pinaret, Son Fusteret, tots aquests, ho sé, però no sé si hi
ha un protocol especial ara de cara a l’obertura o si tot quedarà
igual.

Tampoc no m’ha dit l’edat màxima del Pla de conciliació
dels menors.

I una reflexió final, per favor, no se tirin els morts pel cap.
M’ha semblat una mica lleig. Hi ha hagut un moment de crisi,
jo entenc que són apassionades les dues, però no es tirin... si
a Madrid n’hi ha hagut i allà n’hi ha hagut, no, per favor, no ho
facin.

Gràcies. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
d’un minut i mig.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, molt breument, en el que s’ha referit, Sra. Consellera,
evidentment he hagut de tirar de reflexions perquè moltes de
les preguntes que duia preparades ja les han fet la resta de
companys, és el que té ser el darrer grup.

Vull dir que evidentment no compartim la visió de
determinats grups en relació amb l’ingrés mínim vital, que ho
comparen amb paguita, no?, i  que nosaltres... han dit que
volem subsidiar les persones, jo crec que d’aquest concepte
de solidaritat nosaltres en defugim i li demanaria que, per part
de la conselleria, evidentment, s’impulsi tot el que faci falta
en aquest sentit, perquè crec que hem de ser solidaris i perquè
també el sistema de benestar que tenim s’ha de sostenir. Quan
li parlava de la sostenibilitat també feia referència a aquest
aspecte, i evidentment entenc que si altres grups haguessin
gestionat la crisi probablement l’enfocament no l’haguessin
prioritzat en les persones i sí en l’economia, perquè si no avui
no hagués sentit també segons quins desbarats.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Contestaré una mica mesclats, i si puc
faré referència a la persona que m’ho ha comentat.

Contestant a la Sra. Durán i al Sr. Gómez, jo no vull..., vull
comparar, però compar polítiques, és que som a un parlament
i som davant polítics, polítics que gestionen i polítics que són
al Parlament que són parlamentaris. I la ideologia i la política
es transmeten a través de la gestió. I clar que discutiré amb la
Sra. Durán la feina que ha fet..., que és una opció política, de
privatitzar les residències públiques o no promocionar
residències públiques a la comunitat de Madrid, que els deu
agradar, als madrilenys, perquè duen 25 anys governant; per
suposat que discutiré aquests models. És que darrere això hi
ha pensament polític, és que la gestió no és neutra.

Quan nosaltres defensam la concertació enfront de la
privatització, que ens seria molt més fàcil, és que hi ha
pensament polític darrere. És que quan construïm residències
amb doblers públics i no cedim terrenys perquè construeixi
una empresa privada una residència que després gestiona
durant trenta anys hi ha pensament polític. I clar que m’he de
confrontar; i amb què em puc confrontar?, amb el que conec,
com gestionen altres comunitats autònomes. És que vostès
volen..., com si la gestió fos neutral; la gestió  mai no és
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neutral, darrere cada passa de gestió hi ha pensament polític i
ideològic. I clar que em confrontaré cada vegada amb aquest
pensament polític i ideològic.

I tenim exemples. I efectivament que som diferents quan
governam l’esquerra que quan governam la dreta a la nostra
comunitat autònoma i a altres comunitats autònomes. I Madrid
és vera que és una comunitat autònoma que es presta molt
perquè du molts d’anys gestionant un mateix partit , o una
mateixa ideologia de dretes, o de centre dreta, si vol, és igual.
Clar. Per tant jo he de poder..., hem de poder confrontar-ho.

Jo, Sra. Durán, no em posaré una taula ni molt manco, no
em puntuaré. Clar que sí, que tenim, però cregui’m que és
frustrant, que és frustrant venir al Parlament i parlar de tota la
feina que hem fet i que vostès em parlin de mascaretes i d’EPI
quan no és responsabilitat nostra. No m’han valorat la
RESOGA extraordinària, no m’han valorat res del que he dit!
També és frustrant, per a mi, i per al meu equip. Què pensen de
les cridades que hem fet?; què pensen de la teleassistència?,
què pensen de la RESOGA extraordinària?, com s’ha
gestionat? No m’han fet cap pregunta. A quines famílies, tal...
S’han centrat en mascaretes, en EPI i tal, i no és funció meva,
les mascaretes i els EPI, i és frustrant també per a una
consellera i supòs que per a un equip que estam fent cada dia,
innovant, intentant, amb el pressupost que tenim... encertar,
encertar les mesures. No m’han fet cap proposta! Hi ha coses
a fer, clar que sí, i se centren una vegada i l’altra, i l’altra
vegada, fa un mes, em va passar, en el tema del material, com
si nosaltres tenguéssim un magatzem per repartir material.
Nosaltres no tenim un magatzem per repartir material, no el
tenim. 

Les residències nostres d’Eivissa varen tenir perquè va
coincidir que havíem fet la gestió i ens havien arribat per a tot
l’any, i en varen tenir les primeres setmanes i vàrem comprar,
i en vàrem trobar, i les residències privades n’haguessin pogut
trobar, i en varen trobar. 

I estic d’acord amb vostè, el comandament únic ha estat un
fracàs, perquè ha fet que durant moltes setmanes les
comunitats autònomes no poguessin dirigir-se als seus
proveïdors i ho fes l’Estat, i no va ser àgil, perquè a més no
tenia experiència per fer-ho, feia molt de temps que la salut,
els serveis sanitaris estaven transferits. Qui gestionava els
proveïdors eren les comunitats autònomes. De fet quan
autoritzen (...) les comunitats autònomes els primers avions
que arriben són els de les comunitats autònomes, no són els
de l’Estat. Però n’aprendrem; clar, a la propera esper que
l’Estat autoritzi des del principi les comunitats autònomes a
tots aquests (...) de proveir.

Vaig defensar un decret que era un decret del Govern, i
aquest decret em va tocar defensar-lo jo, li hagués pogut tocar
defensar-lo al conseller Marc Pons però em va tocar defensar-
lo a mi, però els temes d’habitatge no eren de la Conselleria
d’Afers Socials.

Contestant al Sr. Gómez temes concrets, el campament de
La Victòria, sí, es posarà en marxa, està en protocol, estam

mirant..., no tendrà el mateix nombre de persones que puguin
estar en una tenda de campanya, ni l’ús dels espais comuns
serà el mateix, però sí, es posarà en marxa, crec que el primer
grup ja hi va a mitjan juny, no estic..., però hi va a mitjan juny.
I sí que hi ha el pressupost; hi havia un pressupost a principis
d’any, perquè es va aprovar aquí el pressupost, i per tant sí que
hi havia aquests doblers.

A la representant de VOX, bé... M’ha dit moltes coses però
em centraré en una que no puc compartir amb vostè. Nosaltres
en els centres de reforma, que vostè em diu que hi ha hagut
conductes sexualitzades, sí, hi ha hagut conductes
sexualitzades. No puc entendre, li ho dic de veres, que un
polític acusi d’haver detectat les conductes sexualitzades i
haver actuat amb la màxima contundència que és
l’acomiadament de les persones que ho varen generar. Vostè
creu que jo som responsable que un educador, amb una
malíssima pràctica professional, enviàs un whatsapp eròtic a
una jove que estava tutelada per ell?, tutelada en el sentit
educatiu; creu que jo som responsable d’això? Jo som
responsable que si això passa actuï amb la màxima
contundència, perquè si vostè s’hagués assabentat que això
hagués passat i jo ho sabia i no hagués fet res, aquí sí que
accept que he de dimitir. Però he actuat. Hem detectat, hem
actuat i hem actuat amb la màxima contundència. És que és
així. I hem preparat la gent per entendre que això no podia
passar. No sé on veu vostè que jo, per una mala pràctica
professional, hagi de dimitir jo. Vostè creu que jo en aquest
moment sé el que fa cada professional que treballa a la
conselleria?, és impossible. He de ser responsable de totes
accions professionals que fan els valoradors, els que fan PIAS,
els educadors, els psicòlegs? És impossible, però és
impossible per a mi i per als consellers de la comunitat de
Madrid o d’Andalusia, on vostè té representants allà, o els
dóna suport, disculpi, o els dóna suport. És que és impossible,
és impossible. Per tant jo això no ho compartiré.

Miri, la memòria històrica. És que discutir aquestes
coses... Memòria històrica. Si 40 anys de franquisme no varen
possibilitar, 40 anys de repressió, no varen possibilitat que...
ens “desmemoritzàssim” en temes de memòria històrica, com
és possible que a vostè li preocupi que la memòria històrica
que s’està recuperant en aquest país, sigui un país democràtic,
pugui tapar el que vostè troba que no ha de tapar? És que
m’està dient unes coses tan absurdes..., no, és que és tan
absurd. Vostè vagi a Europa, vagi a Europa i veurà a França, o
veurà... que hi ha carrers de republicans que varen defensar
França enfront del feixisme. Vagi a Alemanya, no veurà cap
carrer dirigit a cap nazi, i vostè pretén que això a un país
democràtic no es gestioni de forma absolutament democràtica
i tranquil·la. No sé a què aspira, de la memòria democràtica.

Vostè està d’acord que l’Estat espanyol defensi la llengua
castellana a través de l’Institut Cervantes? Idò nosaltres com
a govern, perquè ho tenim a un estatut i a més hi creim,
promocionam la llengua catalana. Igual que Espanya
promociona l’espanyol o el castellà, el que li vulgui dir; igual
que Anglaterra o Gal·les promociona l’anglès; o l’alemany. A
vostè no li agradarà perquè no creu en l’estat de les
autonomies, però nosaltres, miri, això ho farem.
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I vostè realment, ja li ho dic, estaria encantada de poder
pagar la nòmina durant tres o  quatre mesos a totes les
persones que en aquest moment han perdut la feina,
m’encantaria, però això no va amb la seva política. Vostè que
vol reduir imposts, com vol pagar nòmines? No és possible;
no, no, no és possible, reduir impostos i pagar nòmines, les
nòmines que tenen tots els treballadors, és bastant difícil.
Afortunadament tenim un govern progressista que ha (...) amb
ERTO, i aquests ERTO estan salvant vides i estan salvant la
qualitat de vida de moltes famílies. Però no, no, no, i a més
vostè em diu otros países; efectivament, i no és per exemple
el Sr. Trump, amb el qual vostè segurament s’identifica molt;
quins països són els  que han pogut pagar aquest estat de
benestar tan alt que s’ha pogut pagar un salari?, països que
duen anys i anys i anys d’avantatge amb nosaltres amb un estat
de benestar sòlid, on l’impost és molt alt  i on no hi ha frau
fiscal. Aquests països que duen una estructura d’estat de
benestar de molts d’anys i forta són els països que protegeixen
millor els ciutadans, i a això aspiram, i  això aquest govern,
dins el seu territori, que és un territori petit, ho està treballant.

Material de protecció. Segurament no n’hi havia,
segurament no n’hi havia per a tothom, però hi ha
responsabilitats. Aquí hi va haver... e l material que es va
gestionar, cada un va gestionar el material que va poder.
Nosaltres teníem les residències, la Sra. Consellera de Salut
li ho ha explicat diverses vegades perquè jo l’he escoltada i he
coincidit també amb ella en qualque compareixença, que ella
per als hospitals en tenia, jo (...) que no m’he de creure. Les
residències privades havien de tenir un material mínim, que
després era més difícil?, no ho sé, el que li puc dir és que
nosaltres hem gestionat residències i no ha falta material.
L’experiència. I hem cridat a residències, ens han cridat
residències, i els hem enviat direccions de proveïdors. Si ho
varen fer o no ho varen fer, jo no ho sé, col·laboració
d’aquesta n’hem tengut. Si ho varen fer o no ho varen fer, no
ho sé.

Estic d’acord, i l i  ho he dit, que necessitam repensar la
formació de les persones que fan feina a les residències, i
necessitam les ràtios.

Tema de rebrot. És clar que ens preocupa aquest rebrot,
per això dic que la formació és cabdal, la formació és cabdal
en temes de residències, i si vostè diu els protocols... estam
treballant; cada centre, cada centre, cada un dels centres, des
del centre de dia, els centres ocupacionals, Es Pinaret, cada
centre té un protocol específic; té un protocol específic cada
fase, cada fase. Jo no me’l sé  de memòria, no li puc donar
detalls, però cada fase té un protocol específic. Ens avançam
al que diu l’Estat, i alguna vegada ho hem de modificar per
adaptar-ho al que diu l’Estat; afortunadament la fase 1 no va
ser un desastre perquè ho varen publicar un divendres, la fase2
l’hem tenguda abans i hem pogut adaptar-lo millor, cada un. De
com surt i de com entra; en el tema per exemple d’Es Pinaret,
que ja volem que a la fase següent puguin començar a sortir,
no només és com surt el jove sinó també com ha d’entrar. Vull
dir que estam treballant tot això.

I jo el que li deia, li he contestat: no ens tiram els morts
pel cap, però parlam d’una crisi sanitària, per tant hem de
parlar de morts, i hem de parlar de malalts, i hem de parlar de
contagiats i és dolorós, però n’hem de parlar; per què a unes
bandes moren més, per què uns col·lectius es moren més, per
què a determinats espais es contagia més que als altres, i hem
de parlar d’això perquè som davant una crisi sanitària, no és
una qüestió de tirar-se el morts pel cap, però és que hem de
parlar del que produeix aquesta crisi, que són malalts i
defuncions, i no podem evitar parlar d’això.

Jo no sé si més o manco he contestat a tot. Més o manco.
En tot cas gràcies per totes les seves aportacions. Creguin-me
que estam preocupats, no ens valoram ni molt manco amb un
notable, però també els puc garantir que feim tot el possible
i que cada mesura que prenem estam convençuts que és la
idònia en aquell moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Santiago i acompanyants.

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

Gràcies a totes i a tots.
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