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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí, Maria Antònia Truyols.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patrícia Font substitueix Pep Castells.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Joan Ferrer, substituesc Pilar Costa.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Toni Costa.

LA SRA. PONS I SALOM:

Lina Pons substitueix Pep Melià.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Cristina Mayor substitueix Antònia Martín.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Idoia Ribas substitueix Sergio Rodríguez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Perdó, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. 

Compareixença de la consellera d'Afers Socials i
Esports per tal d’explicar el Projecte de llei RGE núm.
7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (escrit
RGE núm. 7789/19).

L’ordre del dia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... l’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera d’Afers Socials i Esports  per tal d’explicar els

pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2020, RGE núm.
7789/19.

Assisteix a la sessió la consellera d’Afers Socials i
Esports Sra. Fina De Santiago i Rodríguez acompanyada del
Sr. Xavier Bacigalupe i Blanco, secretari general; del Sr. Juan
Manuel Rosa i González, director general de Planificació,
Equipaments i Formació; de la Sra. Marta Carrió i Palou,
directora general d’Infància, Joventut i Família; del Sr. Carles
Gonyalons i Sureda, director generals d’Esports; de la Sra.
Teresa Bárbara Vallespir i Acosta, directora general de Serveis
Socials; del Sr. Gregorio Molina i Paniagua, director general
d’Atenció a la Dependència; de la Sra. Laura Celia i Gelabert,
directora general de Cooperació; del Sr. Sebastià Lliteres i
Lliteres, director de l’Institut Balear de la Joventut; del Sr.
Juan Manuel Martínez i Álvarez, gerent del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears; de
la Sra. Alexandra Pavlovik i Djurdjev -ho sento si no ho he dit
bé-, gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència
i de Promoció de l’Autonomia Personal; de la Sra. Josefina
Tur i Marí, gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu de
S’Estel; del Sr. Toni Muñoz i Socías, gerent de la Fundació per
l’Esport Balear; del Sr. Jaume Ordines i Juan, gerent del
Velòdrom de les Illes Balears; del Sr. Juan Mascaró i Ramiro,
cap de Gabinet; del Sr. Joan Ferrà i Terrassa, interlocutor
parlamentari; i de la Sra. Maria Magdalena Huguet i Ballester,
assessora tècnica. 

Vull informar que en aquestes compareixences no hi haurà
diàleg, hi haurà la presentació dels pressupostos per part de la
consellera sense temps limitat, després tindran vostès com a
diputats torns de paraula, deu minuts en primer lloc, cinc
minuts en segon lloc, i la consellera tindrà l’opció d’optar per
una contesta global o individualitzada a tots els parlamentaris.
Té la paraula llavors per començar la Sra. Consellera d’Afers
Socials i Esports per fer l’exposició oral, sense limitació de
temps, de la seva conselleria.

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

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes, avui ens
presentam aquí al Parlament per defensar els pressuposts de
l’any 2020 de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a la
compareixença del mes de setembre en què vàrem presentar
les línies estratègiques de la conselleria durant aquesta
legislatura ja vàrem comentar que està composada del que era
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i de la
Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports amb el seus ens instrumentals,
totes dues de l’anterior legislatura.

El total de pressupost que gestionarem aquest any 2020 és
de 215.794.595 euros entre ingressos propis i finalistes que
significa un augment de 2 milions d’euros en relació amb el
pressupost del 2019, si vostès sumen el que era la Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació i aquestes direccions
d’Esports i Joventut.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907788
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907788
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907789
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A part d’aquests 215 milions també hi haurem d’afegir
1.175.450 de l’Impost de turisme sostenible assignat a
l’Institut Balear de la Joventut per permetre les obres de
l’Alberg de La Victòria a Alcúdia possibilitin la seva obertura.
A més a més 23 milions d’euros assignats a Consorci
Sociosanitari per a la construcció d’equipaments socials i de
dependència que té adjudicat el mateix consorci.

Crec que s’ha de ressaltar que en una situació de sostre de
despesa en relació amb el pressupost de 2019 més baixa, hem
de posar en valor aquesta pujada que experimenta la
Conselleria d’Afers Socials.

A més els he de dir que aquesta pujada de 2 milions és una
pujada, diguem, numèrica, perquè realment després el que hem
pogut fer és estudiar internament el pressupost de la nostra
conselleria per veure en quines partides durant dos anys en què
hem estudiat partida per partida, quines partides durant dos
anys quedaven... que hi quedaven doblers, vull dir que no
s’esgotava el pressupost inicial i això ens ha permès
incorporar-ho a altres partides que sí necessitaven pujades.
Per això per exemple amb una pujada de 2 milions vostès
veuran que tenim una pujada de 5 milions a dependència i això
ha estat perquè en una situació efectivament de reducció de la
despesa hem estudiat partida per partida i aquelles partides on
no era necessari perquè durant dos, tres anys aquella partida no
s’esgotava s’ha pogut incorporar a altres partides que
necessitaven pujar.

Per tant, el que podem dir amb tota garantia és que aquests
pressupostos suposen la continuïtat de totes les polítiques
públiques que actualment estam desenvolupant i possibiliten
la pujada de diverses partides que anirem assenyalant a mesura
que expliquem cada un dels actors.

Faré un relat descriptiu, molt descriptiu del que són
aquests pressupostos perquè pens que al mes de setembre ja
vàrem comparèixer tot l’equip per explicar l’acció política que
realitzarem durant aquesta legislatura i quines eren les accions
prioritàries i les accions més urgents o més necessàries per
a aquesta legislatura, al cap i a la fi aquest pressupost de 2020
comença a ser ja la concreció per aconseguir els objectius
exposats el mes de setembre.

Aniré per direccions generals perquè tal vegada sigui més
fàcil i més d’acord amb els documents que vostès tenen i que
estan penjats per part de la Conselleria d’Hisenda.

La Secretaria General passa de 10.503.000 a 11.872.000.
Aquesta pujada és deguda, i vostès ho veuran, a la concentració
de tots els sous dels alts càrrecs que abans estaven a cadascuna
de les seves direccions generals. Per tant, veuran que la
primera partida que puja de la secretaria general és la
concentració  dels sous de tots els alts càrrecs de la
conselleria. Això significa que cada direcció general, almanco
a la d’Esports, Cooperació, Serveis Socials, Dependència i
Infància, han d’incorporar al pressupost que vostès coneixen
60.000 euros més perquè és que no han baixat, sinó que
aquests 60.000 euros estan concentrats a una altra banda. I
després també, la pujada de secretaria general és deguda a la

incorporació de llocs base de la redistribució del personal que
es va fer des dels serveis generals de la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports.

Cooperació. Direcció General de Cooperació. Són
6.036.000 euros que vostès veuen al pressupost i aquí -
insistesc- s’hi han d’afegir aquests 60.000 euros més que
corresponen al sou i a la Seguretat Social de cada director
general a cadascuna de les direccions generals. Amb aquests
6.0.36.000 euros mantenim totes les subvencions i algunes
tenen un augment que en conjunt suposa un 4% més del
pressupost de Cooperació destinat directament als projectes.
Ha estat una de les direccions de la qual hem revisat cadascuna
de les partides i  hem vist que a determinades partides, per
exemple temes d’avaluació, sobraven doblers i els hem pogut
incorporar tot i mantenint, augmentant una mica la partida de
cooperació , augmentar 4% el que es destina directament a
projectes. 

Per tant -insistesc- mantenim totes les subvencions de
cooperació per un valor de 3.015.000 euros, d’emergències
per 400.000 euros, de sensibilització per 545.000 euros, de
cooperants per un valor de 50.000 euros i incorporam aquest
any 2020 el de prospecció per un valor de 50.000 euros.
Augmentam també el que són els programes bilaterals que
pugen un 92.000 euros i passen de 287.000 euros a 380.000,
sobretot es beneficien d’aquesta cooperació bilateral Bolívia
i Senegal. També els vull informar que la quantia al fons
insulars i al conveni amb la UIB també es mantenen, no es
redueixen i, per tant, és un esforç també mantenir aquestes
partides. Es manté també com vostès hauran vist les dues
nominatives per les entitats que fan feina amb el Sàhara, tot el
tema d’intervenció per temes humanitaris als mateixos
campaments, les Vacances en Pau i també l’Escola en Pau.
Així es manté també en aquest pressupost tot el tema de
formació, sensibilització i avaluació dels projectes.

Esports. A Esports passam..., inicialment vostès poden
veure que hi ha una reducció que és molt explicable, passam
de 23 milions a 20.410.000. La reducció d’aquests 2.275.000
euros està justificada perquè es produeix la finalització de la
despesa destinada a la UTE de la construcció del velòdrom per
un valor d’1.960.000 euros. Després, també l’estalvi que es
produeix per al transport amb l’augment del descompte per
residents, que ha passat a un 75%, també ens permet reduir
quasi 500.000 euros aquesta partida. Per tant, només
necessitam 1.250.000 euros davant 1.646.000 euros que hi
havia en el pressupost de 2019.

Després, desapareix la partida de 300.000 euros d’una
subvenció destinada als ajuntaments per a compra de material
esportiu que entenem que no és una competència del Govern,
que això els ajuntaments poden comprar aquest material i en
tot cas es pot mantenir a través dels consells insulars i, a més
a més, sempre es va explicar com una subvenció de caràcter
temporal, que no s’havia de mantenir en el temps. Aquesta
partida era, o és, de l’any 2019 de 500.000 euros, es manté la
de 200.000 euros que és una subvenció dirigida a les
federacions per a compra de material esportiu. 
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Tot i aquesta reducció en la quantia dels pressuposts, e l
que sí que s’augmenta és un 12% els doblers destinats o la
quantia destinada al que per a nosaltres és l’eix fonamental de
l’esport que són els esportistes, els clubs i les federacions.
S’augmenta un 12% aquest suport econòmic a aquestes tres
potes de l’esport passant de 3.150.000 a 3.575.000, és a dir,
el que dèiem abans, un 12% de creixement.

Per tant, des de la direcció general es convocaran les
diverses ajudes, com la convocatòria als clubs, per 1.300.000
euros; la convocatòria ajuts per a desplaçaments d’esportistes
a la península, que és manté en 220.000 euros; la convocatòria
a esportistes que passa de 650.000 a 700.000 euros; la
convocatòria d’ajudes a les federacions, que passa de 560.000
a 600.000 euros; la convocatòria de trasllat interilles i
península del material esportiu, que passa de 100.000 a
120.000 euros; la convocatòria d’integració a l’esport, que és
de 180.000 a 200.000 euros, i la convocatòria
d’esdeveniments, que passa de 100.000 a 150.000.

També es manté i s’augmenta la convocatòria per a l’esport
escolar, la participació a campionats, que passa de 62.000 a
185.000 euros; la convocatòria en valors que l’any 2019 no es
va convocar, preveim que l’any 2020 es pugui convocar amb
100.000 euros. I, com he dit abans, es manté la convocatòria
per a federacions i clubs per a compra de material amb
200.000 euros.

També tenim la voluntat aquest any 2020 d’obrir una
oficina d’atenció als esportistes i a les federacions en uns
horaris diferents dels que actualment oferim i per això també
hi ha una partida al capítol 2. 

El pressupost de la Fundació per a l’Esport és de
7.810.000 euros entre capítol 4  i 6, que està a la direcció
general. És en aquesta partida on s’experimenta aquesta baixa
-que ja he anunciat- d’1.900.000 euros referits a la liquidació
a la fi de l’any 2019 d’aquesta UTE del velòdrom. Amb aquesta
quantia la Fundació podrà abordar de forma concreta les seves
funcions com són la promoció i el patrocini per un valor de
650.000 euros, l’Escola Balear de l’Esport amb el
manteniment de 23 programes de tecnificació, el Centre de
Rendiment de Manacor amb 194.000 euros, i els diferents
compromisos econòmics. 

Els Prínceps d’Espanya tendrà un pressupost de 3.337.000
euros que és per a manteniment de capítol 1 bàsicament i a
capítol d’inversions, que mantenim aquest capítol
d’inversions, amb 1.583.000 euros. 

Al Consorci Velòdrom hi ha un pressupost de 5.320.000
euros per a la gestió de tot l’edifici, facilitar les actuacions
esportives i altres activitats que es realitzen durant l’any així
com complir amb els pagaments econòmics pendents. El
Govern aporta 4.579.412 del total de la quantia.

Serveis Socials. La Direcció de Serveis Socials. Tal com
vàrem explicar a la compareixença de setembre, aquesta
direcció durà les línies de lluita contra la pobresa i la
integració de persones immigrants i subvencions a entitats. El

pressupost és de 30.577.000 euros. Vull dir-los que, per tant,
amb aquest pressupost es mantenen tots els convenis, tots els
concerts que es gestionen des d’aquesta direcció i totes les
ordres de subvenció. 

Lluita contra la pobresa, tenim la renda social on hi ha la
previsió inicial de destinar 19 milions d’euros, 1 milió més
que l’any 2019; la renda mínima d’inserció, la subvenció per
a la inserció dirigida a entitats per 1.260.000 euros; pobresa
energètica per valor de 108.000; i suport als bancs d’aliments
i a Creu Roja per un valor de 60.000 euros.

Les subvencions que gestionarà aquesta direcció general
són la de l’IRPF que actualment tenim en aquesta direcció
general 3.070.000 euros i el suport que donam a les
federacions i a les entitats perquè mantenguin l’estructura
federativa, les entitats bàsicament de salut mental, de persones
amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental i
també de lluita contra la pobresa per un valor de 437.000
euros.

En immigració mantenim l’oficina d’immigració, els
casals d’entitats i els programes d’integració comunitària, que
ho feim a través dels ajuntaments, per un valor d’1.650.000. 

Després mantenim, aquesta direcció manté una
concertació que són els serveis socials en els jutjats per un
valor de 206.000 euros.

Infància, Joventut i Família. Inicialment vostès podrien
pensar que hi ha una diferència a la baixa de 232.000 euros,
perquè passam de 21.115.000 a 20.883.000 euros, però si
vostès fan els comptes veuran que aquesta direcció puja uns
600.000 euros per mor que una partida finalista que estava
gestionada des d’aquesta direcció una part d’aquesta partida es
va incorporar a renda social perquè anualment ho dúiem fent
així, no? Per tant, dins la Direcció d’Infància, Joventut i
Família està el pressupost de l’Oficina del Dret del Menor, de
la Infància i Adolescència, perdonin, que es manté la partida en
291.796 euros. Vull dir-los, anunciar-los avui que per donar
més independència a aquesta oficina que vostès saben que
quan hi hagi un..., bé, que es podria traslladar al Parlament quan
hi hagi un síndic de Greuges, que encara no el tenim, aquesta
oficina d’aquí a unes setmanes es podrà traslladar a un espai
diferenciat de la Conselleria de Serveis Socials per donar-li
més caràcter de la independència que ha de tenir aquesta
oficina, pendent que s’aprovi aquest síndic de Greuges.

Mesures judicials, que és el programa 313C, es passa de
13.660.000 a 13.866.000 euros, la partida més destacada és
l’aportació a la Fundació FISE per un valor d’11.182.000
euros, és a dir, un increment de 200.000 euros que van
120.000 euros per a inversió i uns 80.000 euros per al lloguer
d’un immoble, perquè la nostra voluntat és aquest any poder
traslladar el centre d’Es Fusteret a un immoble temporalment
mentre cercam un local per reformar o uns terrenys per poder
edificar aquest centre i mentrestant tendríem llogat un
immoble. L’objectiu és que Es Fusteret, el que ara es coneix
com Es Fusteret, es converteixi en un centre de dia;
inicialment aquest és el nostre objectiu. La resta del
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pressupost de l’apartat o del programa 313C, de mesures
judicials, és per al pagament de nòmines dels treballadors i les
treballadores que fan feina a medi obert. 

Continuant amb Infància, Joventut i Familia hi ha famílies
i unitats de convivència, el 313G. Aquí hi ha una partida de
capítol 4 que són devers 340.000 euros, aquests 340.000
euros es dedica una part a subvencions i una altra part també
podria anar dedicada a renda d’emancipació, però inicialment
ho dedicam a subvencions. Aquesta seria per a entitats que fan
feina amb dones joves embarassades amb risc de vulnerabilitat
o  d’exclusió, per un valor de 72.000 euros; per a menors
desplaçats 20.000 euros; i  per a menors que requereixen
hospitalització prolongada, se’ls  dóna suport emocional i
atenció a les famílies; una altra subvenció que són entitats que
treballen en la prevenció i el tractament de menors víctimes
d’abusos sexuals i per a entitats que promocionen
competències familiars, per a aquestes tres darreres que els he
mencionat, hi ha un pressupost de 165.000 euros.

Per primera vegada en el nostre pressupost hi ha una
partida completa per a un any, de la renda víctimes de la
violència masclista i hi hem destinat 81.000 euros, calculant
que hi podria haver entre 14 i 16 persones que són les que en
aquest moment, menors, que en aquests moments tenim
detectats. Per a la seva informació, dir-los que en aquest
moment ja hi ha sis famílies que cobren aquesta renda dirigida
a víctimes de violència masclista, que beneficien nou menors
i en aquests moments tenim tres sol·licituds pendents de
valoració i resolució.

També hi ha el capítol important de 459.000 euros dirigits
a punts de trobada, que és un dels programes que vàrem
augmentar pressupost l’any 2019 i que aquest 2020 el
consolidam.

Després també dins el capítol de famílies i unitats de
convivència, tenim tots els  programes de suport per lluitar
contra el bullying, per un valor de 21.000 euros; mediació
familiar per un valor de 25.000 euros; la violència
filioparental, 66.000 euros; postemergència, 50.000;
competències familiars per a ajuntaments, on hem posat una
partida inicial de 100.000 euros; i també Alter. I aquest any
tenim una partida propera als 300.000 euros per iniciar el
desenvolupament de la Llei d’infància i adolescència.

Dins aquesta partida també de família i unitat de
convivència tenim tot el programa d’emancipació. Aquí hi ha
la concertació dels serveis d’allotjament i acompanyament, on
tenim 893.000 euros, crec que pujam uns 25.000 euros, ara
estic parlant de memòria, però crec que pujam uns 25.000
euros, si no després ho puc mirar amb més concreció, que
bàsicament és per a la millora en el sou dels treballadors i les
treballadores que fan feina en el sistema de concertació a
través del tercer sector; la renda d’emancipació que també la
pujam en 100.000 euros i el projecte d’inversió de
manteniment dels pisos d’emancipació i acompanyament a
l’illa d’Eivissa i Menorca per temes d’emancipació.

Joventut, que és la 323A, de 2.741.000 euros a 2.773.000
euros. La partida més destaca aquí és la que va dirigida a
l’Institut Balear de la Joventut, que són 2.083.000 euros i aquí
hi ha l’ingrés extraordinari de l’AETIB per 1.117.457. Els
programes de l’Institut Balear de la Joventut, bàsicament són
el funcionament dels albergs i campaments, per un valor de
876.000 euros; els camps de treball i formació uns 600.000
euros; art jove, uns 200.000 euros; difusió del carnet jove,
prop dels 300.000 euros; i servei de documentació i
observatori per 250.000 euros. També dins Joventut destacar
una partida de 84.000 euros per a subvencions a entitats i el
Consell de la Joventut per un valor de 125.000 euros.

Dependència i discapacitat. Aquesta és la direcció que
experimenta una pujada, de 102.304.000 euros passa a
107.902.000 euros, una pujada de 5.607.000 euros, a la
pràctica com vostès veuran, aquesta direcció suposa
pràcticament el 50% de tota la conselleria. I aquí hi ha tres
grans blocs: el bloc dirigit a programes de persones amb
discapacitat, el bloc segon que és el bloc de persones amb
dependència, programes dirigits a les persones valorades com
a dependents, i després també les ajudes econòmiques que van
lligades a dependència.

Si començam per discapacitat, aquí hi ha un augment
bastant considerable de 13.448.000, passa a 20.219.000. La
partida més destacada és la partida dels concerts, per un valor
de 16.780.000 euros, que suposa un augment de 6 milions
d’euros. Això passa que mantenim atenció primerenca,
5.200.000 euros, salut mental també 5.200.000 euros,
aproximadament. Per primera vegada el Govern de les Illes
Balears estabilitza el Projecte Home, no amb un concert, però
sí amb un contracte singular de 3.313.000 euros, per primera
vegada es dóna cobertura a les necessitats de Projecte Home,
a través d’aquest contracte singular. Es fa també amb l’ONCE
una partida dirigida a les persones sordcegues a través d’un
concert, per un valor de 129.000 euros; acompanyament a
centres penitenciaris, tant a Mallorca com a Eivissa,
aproximadament per 500.000 euros; la tutela judicial per
845.000 euros, que és compatible amb el nostre servei de
tutela judicial; i acompanyament a persones amb discapacitat
física, per un valor de 435.000 euros.

També vostès veuran en el programa de dependència i
discapacitat, 1.289.000 euros que va dirigit als concerts Aprop
i 1 .350.000 que són unes subvencions per a entitats que
treballen amb persones amb discapacitat i persones amb
dependència i que en aquest moment els seus programes no es
poden encara concertar. I també veuran una partida als consells
insulars, concretament de 410.000 euros a la Fundació
Menorca, perquè moltes d’aquestes línies de concertació i la
línia de subvenció, Menorca no es pot assumir, perquè la seva
configuració d’atenció a les persones amb discapacitat és a
través d’una fundació pública, on hi ha present el Consell
Insular de Menorca i no es pot presentar de vegades a la
concertació, o a la subvenció i, per tant, l’hem de compensar
a través d’aquest conveni.

Dependència que passam de 55.363.000 a 54.391.000.
Aquí és perquè s’ha reordenat tot el tema del que és
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discapacitat i el que és dependència; i també perquè hi ha una
reducció a la funció d’una partida que era només necessari per
a l’any 2019. La partida més important és la Fundació de
l’Atenció a la Dependència, per un valor de 24.140.000 euros
a la Fundació d’Atenció a la Dependència, que actualment
gestiona tres residències a Eivissa, el centre de persones amb
dependència amb problemes de conducta i la residència per a
persones amb discapacitat física. També el servei de tutela
públic, que el vàrem posar per primera vegada a la nostra
comunitat autònoma a la passada legislatura, per quasi un valor
d’1.800.000 euros. I després també hi ha bona part de personal
de valoració de la dependència.

Hi ha una partida, la partida 45, dirigida als ajuntaments i
als consells per valor de 12.812.000 euros, que són tots els
convenis que tenim amb les residències, els centres de dia i
els serveis d’ajuda a domicili que durant aquesta passada
legislatura s’ha anat incrementant progressivament. Per
exemple hi ha 1 milió per al Consell de Mallorca, 1 milió a la
mancomunitat, 2.300.000 euros a l’Ajuntament de Palma i
413.000 euros a altres ajuntaments, doblers del servei d’ajuda
a domicili.

I després també veuran vostès un concert per un valor de
7.930.000 euros, que són totes les residències que vàrem
incrementar la passada legislatura i que eren bàsicament
entitats privades, perquè les que vàrem fer amb els
ajuntaments són a la partida d’ajuntaments. I després hi ha les
ajudes econòmiques lligades a dependència on hi ha
33.284.296 euros. 

Per a dependència i discapacitat, a part de mantenir tots els
serveis que els hem comentat, podrem augmentar atenció
primerenca, podrem augmentar habitatge dirigit a persones de
salut mental i podrem augmentar el servei d’ajuda a domicili
dirigit a pobles. També podrem augmentar places residencials
i de centres de dia, 5 places a Campos, 13 a Ferreries, centre
de dia, 20 a Marratxí, 10 a Felanitx, 15 a Muro i 4 a Ciutadella.

I finalment la Direcció de Planificació, Equipament i
Formació, que té una partida de 18.254.000. Aquí la partida
més important és la que anava dirigida als ajuntaments per al
manteniment del finançament dels serveis comunitaris bàsics
i programes comunitaris específics, que són 11 milions, quasi
300.000 euros, que a més a més per primera vegada es farà
bianual, és a dir, per a l’any 2020 i durant el 21, això ja està
pactat amb els consells, això dóna garanties als municipis dels
doblers que rebran no només un any sinó dos anys. També hi
ha aquí una partida de l’IRPF, del 0,7 lligat a IRPF, i la part que
va a inversions, que tenim actualment per un valor de 611.000
euros. Aquí hi ha el TISOC; el TISOC és un programa que
lidera en aquests moments la Conselleria d’Educació , però
com que vàrem iniciar aquest programa conjuntament la
conselleria nostra, de Serveis Socials, i la Conselleria
d’Educació, hi ha aquesta partida que encara mantenim. I també
hi ha una partida suficient per a tot el tema de formació.

Aquí hi ha..., i també veuran aquí la part d’equipaments,
aquí en el consorci, i van dirigits entre tot 4.650.461; per a la
finalització de la residència de Formentera 476.000 euros; hi

ha una petita partida d’uns 200.000 euros per iniciar un pla
d’inversió per a les entitats del tercer sector, i quan he
començat a introduir aquesta exposicions els  he dit que hi
havia uns doblers en el consorci de construcció per a serveis
socials i sociosanitaris, que hi ha els doblers per continuar les
residències de Marratxí, Palma, Maó, Es Castell, Son Dureta
i Son Tugores, i els centres de dia de Calvià, Porreres, (...) i
Santanyí. Això no vol dir que durant aquest any 2020 es puguin
estudiar altres projectes per començar a construir l’any 2021,
però hi ha partida pressupostària per continuar construint tots
aquests equipaments que els he mencionat, i cada un d’ells
està en una situació diferent.

Per acabar les conclusions pens que en un context de
reducció de despesa no es produeix cap retallada, això ho vull
subratllar perquè no es produeix cap retallada. Nosaltres tenim
quatre eixos fonamentals per donar aquests serveis públics
perquè ens correspon donar com a Conselleria de Serveis
Socials i Esports. Un és capítol 1 , que ha de garantir el
manteniment de tota l’estructura de la conselleria i dels
serveis públics que gestionam directament, no es baixa res de
capítol 1, no s’acomiada ningú ni es redueix cap jornada, ni
mitja jornada. El capítol 2, que cada vegada passa a ser més
important a la nostra conselleria perquè aquí hi ha la
concertació; vostès veuran que hem crescut en capítol 2, i si
van al resum final de la nostra secció veuran que on creixem
en capítol 2 és a la partida 26, que és la partida de la
concertació, i la partida de la concertació són uns serveis
públics que estan concertats a través de les entitats del tercer
sector. Segon eix, capítol 1, capítol 2, sobretot la partida 26,
que donam la concertació. 

Les subvencions, fonamentals encara per a totes aquelles
entitats que encara no tenen concertats els seus serveis en
temes de serveis socials, i a més a més tant en cooperació
com en esports pugen; en cooperació pugen un 4% i en esport
les subvencions s’incrementen un 12%. I l’altra pota seria
continuar el programa d’equipaments, e l programa
d’equipaments continua amb totes aquestes residències i
centres de dia, també amb la finalització d’Es Pinaret i Son
Tugores, que és una residència no per a persones majors sinó
per a persones amb discapacitat, amb problemes de conducta,
que també continuen.

Per tant crec que com a govern podem dir que estam
satisfets de poder mantenir dins aquest context de reducció de
la despesa la Conselleria de Serveis Socials, o la Conselleria
d’Afers Socials  i  Esports, que no sols manté el pressupost
sinó que l’augmenta, i a més a més podem no només mantenir
els serveis sinó donar més cobertura i més prestacions a la
nostra ciutadania.

Moltes gràcies, i ara a la rèplica intentaré contestar les
seves preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per
tal que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació
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de preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen suspensió o si volem continuar.

Continuem. Llavors per tal de formular les preguntes o
observacions tot seguit es procedeix a la intervenció. La Sra.
Consellera d’Afers Socials i Esports pot contestar globalment
o individualment cadascun dels grups, no sé com ho voldrà fer.
Globalment? Moltes gràcies, consellera.

Llavors, per tant, començarem a donar el torn de paraula
per un temps de deu minuts a la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Margalida Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, i moltes gràcies a aquest gran i nombrós equip que
avui a vostè l’acompanya.

Miri, jo mirant el Diari de Sessions del darrer any, quan
la meva companya la diputada Sandra Fernández, i també
exconsellera d’Afers Socials, vostè feia la compareixença en
els pressuposts de l’any 2019, ella deia una cosa que m’ha
semblat molt encertada mirant aquest pressupost, i és que en
aquesta conselleria, la de Serveis Socials, aquestes partides
haurien de dur molta més explicació. És una conselleria que
és vera que el pressupost és molt fred, vostè ara ens ha donat
tota una explicació a què correspon una sèrie de partides, jo
evidentment no he tengut temps de poder apuntar el que vostè
ha dit, i sí que és vera que hauré de repassar el Diari de
Sessions d’avui per saber exactament... 

Així i tot tenc moltíssims de dubtes. Evidentment un d’ells,
vostè ho ha dit, el primer que et crida l’atenció quan miren els
pressuposts a la part de Serveis Generals és la gran pujada que
tenim a les retribucions d’alts càrrecs, que és veritat que quan
he vist passar tota aquesta gent he pensat que tenia un
significat. Sí que és vera que quan després van programa per
programa veus que la primera partida que desapareix, com
vostè deia, és la partida de retribucions d’alts càrrecs, que a
qualque moment, a qualcun programa, és de 56.000 euros, a un
altre és de 63.000 i tal. Així i tot me’n surten bastants més,
vull dir que hi ha hagut una pujada d’alts càrrecs i m’agradaria
demanar-li quins són, perquè jo llevant tots els alts  càrrecs
que tenia apuntats a les direccions generals, amb la resta
d’aquesta partida de retribucions d’alts càrrecs de Serveis
Generals, no em quadra, per tant m’agradaria saber la
diferència si vostè me la pogués dir.

A partir d’aquí, a Serveis Generals hi ha una pujada, com
vostè deia, d’1.368.000 euros en total, si culls la partida de
l’any 2019, que són 10 milions 503, amb la d’enguany, que
són 1.872.000 euros. He vist que també per exemple el
lloguer d’edificis baixa en 30.000 euros, supòs que és qualque
lloguer que vostès tenien i ara ja no el tenen. Hi ha un parell de
partides que són més significatives, com per exemple la de
seguretat; em crida l’atenció que amb els problemes que tenim
en seguretat per exemple a tots els centres que tenen
dependència directa de la Fundació Estel, seguretat no sé molt
bé a què es refereix, però han passat de 463.939 a 123.939, és

a dir, hi ha una rebaixa de 340.000 euros. Com també a les
inversions reals hi ha una rebaixa de 174.000 euros; també
m’agradaria saber què és. Evidentment les retribucions de
funcionaris entenc que és un tema, m’imagín, no sé si de
complements o el que sigui, perquè hi ha una diferència de
618.000 euros.

Si passam a la Direcció General de Menors i de Família,
a la Fundació Estel hi ha una lleugera pujada; si ja l’any 2019
la Sra. Sandra Fernández deia que la pujada li pareixia poca, a
mi em pareix molt poca aquesta pujada tenint en compte totes
les inversions que s’han de fer tant a Es Pinaret com a Es
Fusteret. La pujada que hi ha aquí és de 176.000 euros, si no
vaig equivocada, hem passat de 10.956.430 a 11.132.400; no,
perdó, de 10.910.430 a 1.098.430; són 188.000 euros de
diferència. 

Em passa una cosa amb les partides que van -em passa aquí
i em passa per tot- amb les partides que van a corporacions
locals i a consells insulars; a consells insulars em faltaria
saber el desglossament, m’agradaria saber què va al Consell
Insular de Mallorca, què va al Consell Insular de Menorca i
què va a Eivissa i Formentera, i amb l’explicació que vostè ha
donat m’ha falta molta informació, m’he quedat amb una de les
partides, no aquí, més endavant, que vostè ha dit que per
exemple una partida anava al Consell Insular de Mallorca, d’1
milió d’euros, per a ajuda a domicili, però sí que és vera que
em fa falta molta concreció. Aquí per exemple són partides
molt petites, però si passam per exemple a protecció..., a la
Direcció General de Menors i Família i a la protecció i
defensa dels drets de menors, la 313F, pràcticament és igual.
Vostè deia que hi havia..., que això es tractava de l’Oficina del
Defensor, però pràcticament aquí no hi ha cap tipus de
variació, queda exactament igual, l’única variació que hi ha és
que l’alt càrrec que hi havia aquí ara és a Serveis Generals però
per a la resta és zero, perquè aquests 75.000 és l’alt càrrec,
per tant la diferència és zero.

En canvi a família i unitat de convivència tenim una
diferència de decreixement de 268.247, i a mi m’agradaria
saber, Sra. Consellera, quina és la causa. Bàsicament, veig que
és per mor de la transferència als ajuntaments, allà on tenim
a família i unitat de convivència, on hi ha les transferències als
ajuntaments hem passat d’1 milió d’euros a 289.000 euros, hi
ha un decreixement de 712.000 euros. Vostè ha dit que això
es referia a programes d’emancipació, pot ser?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Lluita de combat, després esperaré la seva explicació i ja
després miraré el Diari de Sessions. En total, en diferents
partides que sí augmenten, com, per exemple, altres treballs,
que no sé quina és la causa, pràcticament a totes les direccions
generals on hi ha altres treballs li demanaria a què es refereix.
Perquè, per exemple aquí passam de 637.000 a 980.000
euros, són 340.000 euros de diferència i no sé quina és la
causa d’aquesta pujada.

Si ara baix a la protecció i foment d’integració de
participació i joventut, vostè parlava de l’Institut Balear de la
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Joventut, que és 1.983.000 euros, m’ha faltat prendre nota de
tots els programes als quals es referia, supòs que tal vegada ho
ha dit, n’ha dit alguns, però m’he quedat sense saber-ho.

Després, bàsicament, la transferència corrent, aquests 2
milions d’euros bàsicament tot va a l’Institut Balear de la
Joventut i després a famílies i ànim sense lucre, aquests
84.000 euros també m’he quedat sense saber quina és la causa.

I després, la partida de transferència de capital, hi ha una
transferència de capital de 100.000 euros a l’Institut Balear de
la Joventut que tampoc sé quina és la causa.

Si passam a l’atenció a la discapacitat, m’havia cridat
l’atenció que hi ha un augment considerable, com vostè ha dit,
de més 6 milions d’euros, hi ha un augment de 6.771.739, i
això vostè ha dit que era per mor d’una sèrie de programes, he
apuntat aquí 5.200.000 a atenció primerenca; crec que ha dit
vostè 2  milions a salut mental; 3 milions a Projecte Home;
129.000 a l’ONCE i d’altres que tampoc no he tengut temps
i que també hauré de mirar.

Tornam, necessitam més informació, ens fa falta molta
informació d’aquest pressupost. La veritat és que no podem...
ens costa molt saber si és adequada o no és adequada la partida
quan fins avui no tenim la informació. Per tant, jo li demanaria
que, per favor, m’especificàs més aquest creixement d’on surt
i per què tenim aquest creixement.

Quant a..., més que el creixement quina és la causa
d’aquests programes.

També ha dit que un dels creixement tenia a veure amb
concertacions, el que anaven a assegurar era el sou del
personal de les entitats  que estaven concertades, també
m’agradaria que, per favor, m’ho especificàs.

Si passam a atenció a la dependència, jo tenc una baixada
d’1.300.000 euros, Sra. Consellera, m’agradaria que m’ho
expliqui. El total del programa són... a l’any 2019 eren
55.683.847 i, en canvi, a l’any 2020 el total del programa són
54.391.000,25, per tant jo tenc una rebaixa, una mancança
d’1.292.000 euros, per tant jo li demanaria que, per favor,
m’ho expliqui.

Una de les baixades importants, que no sé, vostè
m’explicarà quina és la causa, és a treballs d’altres empreses
i professionals, que són 1.119.000 euros.

Una altra és el concerts amb entitats, els concerts  amb
entitats entenc que és una rebaixa de 622.000 euros i, si no
vaig equivocada, vostè ha dit que tenien que era a residències
privades; és a dir, tendrem una mancança amb pagaments a
residències privades de 600.000 euros, he entès. Concerts
prestació en serveis era amb entitats privades i si parlava de la
Fundació de l’atenció a la dependència era amb centres de dia.
Quan parlam, perdó, d’ajuntaments, hem passat de 13 milions
d’euros; és a dir, de la Fundació a l’atenció i a l’autonomia
personal tenim una rebaixa de 879.000 euros i als ajuntaments
hem passat de 13.575.000 a 12.812.000, torn tenir una altra

rebaixa de 763.842, en centres de dia. M’agradaria saber a
quins ajuntaments deixen de pagar els centres de dia o per què
hi ha aquesta rebaixa de centres de dia que es paguen
directament als ajuntaments. En total, tenc una rebaixa
d’1.300.000 euros.

I quan parlam de consells insulars m’agradaria saber el
desglossament, Sra. Consellera.

Si passam a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Em queda mig minut, uh!, doncs em queda la vida aquí per
contar-li.

Bé, en Serveis Socials, hi ha dos epígrafs: el 313E, que no
el teníem en el 2019 i ara tenim el 313E i el 313I, que tots
dos s’han de complementar. Tots junts a mi em dóna una
rebaixa de 3.198.000, si sumam els dos programes 313E i
313I, la diferència és de 3.198.000, i a mi en dóna que la
diferència és amb el Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials de les Illes Balears on hi ha una partida que
desapareix, que és la 74.375, que no hi és a l’any 2020...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., que és de 3.221.000.

I ja està, amb els altres cinc minuts que tenc després,
doncs ja continuaré.

Moltes gràcies, presidenta, i moltes gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. A continuació  passam a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom.
Benvinguda, consellera, i tot el seu equip.
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A la passada legislatura es van aconseguir molts d’èxits i
després d’escoltar la seva exposició queda clar que aquest
govern de progrés manté el nivell d’esforç en matèria social,
aquests pressuposts consoliden i permeten la continuïtat de
les polítiques d’aquests darrers anys.

Entrant ja en matèria, referent a la renda social, vostè ha dit
que enguany té 19 milions d’euros, una pujadeta, un poquet
més respecte dels pressuposts de l’any anterior, no sé si té les
xifres exactes de quants titulars o quantes famílies beneficia
aquesta renda social que tenim.

Després li faré també un parell de preguntes en aquest
sentit, vostè ha comentat que subvencions a cooperació puja
un 4% i en esports també un 12%, m’agradaria saber a veure
si també té les dades de quantes entitats, en el cas dels esports
els clubs, federacions i entitats esportives es beneficien
d’aquesta ajuda i també quantes entitats en el sistema de
cooperació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el
Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Pensava que la meva companya es
torbaria un poc més per fer bé el meu plànol de la informació
i de les preguntes a la consellera.

Jo el dia que pugui proposaré al Govern que sigui, que
quedi recollit a qualque lloc, que faci una homologació del
tipus d’exposició i, per exemple, a part dels grans trets, ho faci
per capítols, perquè ens ajuda, i no em passa només a mi, ens
ajuda a tots a cercar un poc la pregunta concreta, si és un
capítol 4, per tant, transferència, si és inversió, això; però bé,
jo ho dic, i això que conec un poc l’execució pressupostària
com funciona, però ens ajudaria molt més.

Jo faré una sèrie de valoracions, consellera, en temes més
generals de la seva exposició del pressupost i llavor qualque
pregunta concreta de qualque partida.

M’agradaria que ens fes una valoració i que ens donàs
dades sobre si la previsió de les transferències que venen de
l’Estat, les transferències del Govern central en diferents
partides, es preveuen les mateixes que a l’exercici
pressupostari del 2019 o han incrementat. Si hi ha hagut un
increment, si ha estat per qualque previsió de nou conveni,
nova concertació o nou servei que haguem adquirit, molt
especialment el tema d’acollida de persones emigrades, atesa
la situació, si es preveu tenir un augment d’aquesta dotació.

Per l’altra banda, amb criteri general, també m’agradaria
conèixer i especificar els ingressos que puguin de l’impost
d’estades turístiques, de l’ITS, a part de l’alberg, a través de

l’Agència d’Estratègia de Turisme i que ja en vàrem parlar en
comissió, a nosaltres no ens semblava bé que vengués aquí,
però que estic ben satisfet que almanco es faci l’actuació dins
el 2020, vostè ja sap la nostra filosofia sobre el tema de la
destinació, de l’objecte de l’impost d’estades turístiques quina
trobam que havia de ser, però almanco ja em trob satisfet que
l’alberg de la Platja de Palma -perdoni, Platja de Palma-,
l’alberg ja m’agradaria que hi fos, l’alberg d’Alcúdia, de la
Victòria, tengui l’actuació immediata, que entenc que serà així
amb aquest pressupost, i tot i això és el més vinculat a qualque
cosa de l’àmbit turístic, pel turisme familiar i juvenil. Però
volia saber si altres projectes, perquè de l’exposició que ha fet
o no he pres nota o em sembla que no hi ha hagut cap altre que
vengui si tenia previsió de finançament part o total per aquesta
banda.

Llavors, he vist que hi ha un augment o he entès que hi ha
un augment de quasi 5 milions en tots els programes de
dependència o els projectes, voldria saber si hi ha qualque
estratègia en aquest increment per a la reducció de la llista
d’espera, amb el que suposa dependència, no sé si per part de
capítol 2, de recursos, o dotació de més personal, per donar
sortida fins i tot a les valoracions també.

Quant a cooperació, ja li vaig traslladar al Consell de
Cooperació la satisfacció que almanco no minvés, sí que per
ventura farem qualque esmena al que consideram més
prioritari, a un o a l’altre, també és ver que tenim un pla
estratègic i un pla de cooperació que ara s’analitza, per tant
esperarem en aquesta línia. Però vostè ha anunciat una nova
línia de subvenció a convocatòria per a prospeccions,
m’agradaria saber l’objecte, no me’n record quina partida ha
dit, si 50 o 75.000 euros, és igual, el que sí m’interessa és
l’objecte d’aquesta convocatòria i un poc la filosofia per la
qual s’ha creat, també és nova per a mi i em suposa una
inquietud.

Valor positivament la Direcció General d’Esports hagi
convocat una línia o una convocatòria, entenc que ha estat de
subvenció, per capítol 4, en la convivència i en valors, no es va
executar el 2019, jo crec que és important donar... ja vàrem
parlar a la comissió, la seva compareixença, l’objectiu,
l’important que és l’educació  en valors per evitar el tema
d’agressions, per la convivència, la diversitat, etc. Entenc que
és per al capítol 4, si no ho he anotat malament, una
convocatòria oberta a entitats.

Llavors, sí, Projecte Home, ahir la consellera de
Presidència, ho comentàvem, la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat va anunciar que hi havia una línia, no sé si era
un conveni instrumental o si era una nominativa d’un 1 milió
i busques cap al Projecte Home, veig que a través, lògicament,
dels programes de pseudependència hi ha previsió  de
3.313.000, aquest concert l’entenc, és que no li vaig demanar
a la consellera perquè no entenia que anava en línia també de
les actuacions dels programes que du el Projecte Home. Tal
vegada vostè em pot contestar, si el global del 3.313.000 i el
milió d’euros en quin objecte i línia va? No qüestiono el
conveni ni el concepte, el que volia saber és si és suficient en
dependència i quin és l’objecte del 1.100.000 euros.
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Quant a subvencions a entitats, en el programa 323A, de
joventut, jo li volia fer una observació, crec que vostè sap el
meu posicionament sobre el tema del Consell de la Joventut,
el Consell de Joventut no està activat, no s’ha activat i hom
que coneix un poc la situació en la qual es troben tant les
entitats que conformen el Consell de Joventut o que haurien
de conformar un consell de joventut sòlid i que doni garanties
de continuïtat i de dur a terme el seu objecte, no hi ha visió
que es pugui fer a curt i fins i tot a mig termini. Ho dic perquè
hi ha una subvenció nominativa de 125.000 euros i una
convocatòria de capítol 4, de 84.000 només a les entitats.

Jo, abans de fer-li una esmena, li faig una recomanació, si
no haurem de fer una esmena perquè entenem que ha de
considerar aquests 125.000 del Consell de Joventut, què és el
que necessitaria realment un consell de joventut que
funcionés, jo conec aquest pressupost i realment és un
pressupost digne i suficient, amb un model de Consell de
Joventut interlocutor que compareix en el Parlament i pugui
donar un informe de la situació de la joventut i de les entitats
de les Illes Balears, etc., amb uns treballadors amb un sou
digne, etc., i els seus estudis, f ins i tot un observatori com
estava previst, però 84.000 euros per a les entitats  que
realment es troben en una situació de dificultat, ara mateix
necessiten de promoció de l’associacionisme, la transmissió
de valors, en educació no formal, etc., crec, li deman que
reconsideri un augment d’aquesta partida i almanco deixi en
suspensió que pugui fer un altre moviment d’una variació de
crèdit, una modificació  pressupostària més endavant, per al
Consell de la Joventut i consideri aquests 125.000 destinar-
los en part o total a la convocatòria de subvencions, capítol 4,
de les entitats.

Li dic perquè per ventura no li donarà temps, tal vegada
enmig de l’exercici a crear una convocatòria, no perquè vostè
no ho pugui a través d’una modificació de crèdit, sinó perquè
a les entitats no els donarà temps a presentar-li els projectes,
per això li deia que és un bon moment per reconsiderar-lo.

En principi, no li faria cap pregunta més de cap partida, ja
li dic, no m’ha donat molt de temps. Jo no qüestionaré mai una
partida, o el meu grup parlamentari en primera i en persona del
singular i del plural, no li qüestionaré mai una partida per
millorar l’atenció a la dependència, mai, a l’inrevés, li farem
seguiment, sobretot que vagi que tengui més beneficiaris amb
menys termini de resposta a les sol·licituds, a les valoracions
i a les prestacions i residències que aquestes persones puguin
necessitar, tant de persones en situació de dependència com
d’altres tipus de necessitats.

Gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. A continuació , té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera i a tot
el seu equip, moltíssimes gràcies per aquesta compareixença
i també per aquestes explicacions i sobretot per l’esforç de
síntesi de qüestions que són realment complicades, perquè
toquen molts d’àmbits  i  de vegades és mal de fer entendre
aquests àmbits, però crec que darrera la presentació aquesta
que fan avui aquí hi ha moltíssimes hores de feina, fins i tot,
segurament, moments de tensió, perquè fer uns pressuposts i
especialment fer-los en una època de dificultat econòmica,
evidentment té els seus emperons, i en aquest sentit els vull
donar les gràcies. Dic dificultat no només a nivell
socioeconòmic a dia d’avui, sinó per aquella qüestió ja
purament estructural de manca de finançament de la comunitat
autònoma, que, a més és un dels objectius que tots els grups
parlamentaris ens hem marcat com a prioritari durant aquesta
propera legislatura.

Per tant, precisament en aquesta època de dificultat
econòmica, entenem que el Govern pugi el pressupost de la
Conselleria d’Afers Socials en 2 milions d’euros ja diu molt,
no? I crec que és un esforç que s’ha de posar en valor, i que
això, al cap i a la fi el que fa és consolidar aquelles polítiques
que es varen començar a l’any 2015 les quals centren les
persones... com a centre o les persones com a centre de
l’àmbit polític, i molt especialment d’aquelles que més ho han
de menester. Jo crec que això és una qüestió que té molt de
valor, que s’ha d’entendre així i que, per tant, així ho volia
exposar.

Permeti’m de totes maneres fer alguna pregunta sobre
alguns aspectes que per ventura valdria la pena que s’aclarissin.
Ha parlat d’un augment en temes de cooperació, i si ens podria
dir en quines quantitats  augmenten els programes
d’emergència i de sensibilització.

D’altra banda, quines quantitats rebran els Fons Insulars de
Cooperació, tant el Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús, i també
l’Oficina de Cooperació de la Universitat de les Illes Balears.

Després també comentava que es mantenen els programes
d’infància i família, si ens podria dir quina quantia es dedica a
cada un dels programes.

I si ens podria explicar també com es troba el tema de la
gestió de l’IRPF.

Per part meva, res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon el torn al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días, Sra. Consejera, gracias
por su comparecencia.
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Para nosotros el quid de la cuestión de estos presupuestos
no está tanto en cómo lo van a gastar sino en cómo esperan
ustedes conseguir ese dinero para poderlo gastar, quiero decir
que nosotros creemos que el presupuesto es utópico, que
parte de haber inflado ingresos, que esperan obtener... que no
tienen en cuenta el cambio que se avecina, la situación
económica y, por tanto, en la recaudación que habrá por parte
de este Gobierno balear. Y, en fin, creemos que va a ser muy
complicado poder realizar estos presupuestos.

Además, vemos que, lejos de ahorrar en esos gastos que
consideramos que son superfluos, y consideramos que son
superfluos aquellos gastos que el ciudadano no percibe si se
eliminan, lejos de eso vemos que se siguen aumentando esos
gastos, uno de ellos es pues el tema de los altos cargos,
personal eventual, estructura.

Usted dice que aumentan el gasto de personal en su
conselleria, lo justifica en la asunción del personal de
Deportes y de Juventud, pero lo cierto es que al final en el
presupuesto general el gasto de personal aumenta en casi 17
millones de euros, comparado con el año anterior. Entonces,
a mí me gustaría llegar a conocer de una forma más detallada
y concreta de dónde se está aumentando ese gasto de personal
y cuál es el motivo, porque hasta ahora en las comparecencias
que hemos ido asistiendo pues no nos ha quedado demasiado
claro.

Simplemente le haré una pregunta concreta sobre un tema
que nos preocupa especialmente porque a mi compañero del
Grupo Parlamentario, el portavoz adjunto, el Sr. Sergio
Rodríguez, ha tenido la oportunidad de visitar algunos centros
de menores, en concreto el centro de Es Fusteret está en
condiciones penosas, que debería reformarse consideramos.
Lo digo porque tal vez ustedes hayan previsto alguna partida
para su reforma, si nos lo pudiese aclarar; de hecho mucho
peor que otros centros que hemos ido a ver.

Por mi parte nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Li correspon ara el torn al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Catalina
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, molt bones tardes a
vostè i a tot el seu equip. Moltes de les coses que tenia
previstes demanar-li les he hagudes de tatxar per la meva
posició a l’ordre de preguntes, però bé, en qualsevol cas sí que
en relació amb Es Pinaret, Son Fusteret, m’agradaria saber si
amb aquestes partides, aquest lloguer que ha dit, aquesta estada
temporal a Son Fusteret si tenen ja una cronologia tancada de
quan estarà resolta aquesta qüestió que sabem que parlam de
persones difícils, no?, de comportament, però que en
qualsevol cas si se’ls millora l’entorn i les prestacions i el
servei que reben entenem que també tot podrà millorar. Per

tant, m’agradaria saber si hi ha una cronologia i  com estan
pressupostades aquestes feines que tenen previstes.

Per altra banda, apuntava la nostra companya diputada del
Partit  Popular Marga Durán el tema de la baixada en
dependència, nosaltres també no sé si ho hem sumat
malament, encara estam una mica verds en aquesta qüestió,
però m’agradaria saber si és així o no i que ens ho expliqui. 

El tema de les llistes d’espera, em repetesc una mica, però
també ens interessa, com apuntava el diputat de Ciutadans. 

I llavors, hi ha una partida que m’ha cridat molt l’atenció
perquè són conceptes nous que s’incorporen en aquest
llenguatge que és el tema, bé, del bullying que ja és més
habitual, però vostè ha parlat de violència filioparental; si han
posat una partida o si tenen feina en aquest sentit serà perquè
el seu increment ha estat espectacular els darrers anys.
M’agradaria saber si ho tenen quantificat, com ho faran i quina
és la partida que hi pensen destinar.

El tema de l’ITS, ja ho ha dit a altres compareixences,
nosaltres sabem que la llei contempla moltes maneres
d’invertir els doblers que es recapten a partir d’aquest impost
de turisme sostenible, ens preocupa perquè ho veim més com
un símptoma que com una conseqüència que els doblers no hi
són, que tenim la caixa semibuida i per tant hem d’anar a
estirar d’aquí quan ho podríem destinar a millores
mediambientals que pensam que és la seva intenció primera. 

Per altra banda, m’agradaria saber si els pressuposts estan
garantits, si estan fets sobre un paper, sé que estan aprovats
per Consell de Govern, però bé, com estan les coses
actualment, amb aquesta conjuntura actual i amb aquest govern
de Madrid que acaben de firmar un preacord, però encara que
jo sàpiga en el Parlament no acaben de sortir els comptes dels
176 diputats, m’agradaria saber si això està garantit o no o si
hi haurà d’haver modificacions de darrera hora o reduccions. 

I el tema del Projecte Home, efectivament que ens ho
expliqui també perquè es una de les preguntes que m’agradaria
saber. Ahir Pilar Costa parlava d’aquest milió d’euros anuals,
vostè ara ens parla d’una altra partida, exactament si són 4 o
més de 4 milions anuals els que rep el Projecte Home i
Projecte Jove. No és que ens sàpiga greu, només és per saber-
ho i com és que s’ho combinen.

També de la gestió de l’IRPF, però ho ha demanat Miquel
Ensenyat. 

Gràcies, consellera. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Li correspon el torn de paraula
a la representat del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia
Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera.
Benvingut el seu súper equip. Com vostè sabrà jo no som
habitual d’aquesta comissió. Voldria demanar-li un parell de
qüestions que no m’han quedat gaire clares de la seva
intervenció, eren les places de Ferreries i Ciutadella que ha
comentat. Després ha comentat també que hi havia una partida
garantida per a Maó, que estava la partida garantida per al
geriàtric de Maó, si no vaig errada, si em pogués dir la
quantitat. Després també quants de treballadors socials
valoraran la dependència a Menorca.

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. A continuació, i per últim, té el
torn de paraula el representant del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Beatriz Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, consellera, i
al seu equip també que l’acompanya. Gràcies per les seves
explicacions. El meu grup parlamentari a l’hora d’analitzar el
pressupost té present els acords de Govern assolits i pel que
ens ha argumentat en termes generals es dedueix aquesta línia
de coherència per tal de complir amb els objectius que es
varen fixar a inicis de legislatura. 

Vull iniciar la meva intervenció amb una valoració
important quant al pressupost de 2020. És una bona notícia
que el Govern augmenti els pressuposts de polítiques socials
fins a 3.091,4 milions, la despesa social més alta de to ta la
història entre el que serien polítiques de salut, educació,
serveis socials, ocupació i habitatge. Un pressupost que
preserva evidentment l’estat de benestar d’acord amb el que
sempre hem manifestat que és prioritzar i mantenir el nivell
dels nostres serveis públics fonamentals. En definitiva, un
augment de la despesa social d’un 34% en comparació al
2015.

Feta aquesta valoració general, que crec que és important,
ara em centraré en els pressuposts de la seva conselleria que
amb la nova reestructuració, com ja ha comentat, ha augmentat
fins a 215.160.535 euros; un pressupost que entenc que pretén
la consolidació i el desenvolupament d’objectius que ja es
varen dur a terme també a la legislatura anterior. 

Dit això, m’agradaria aprofundir també en alguns aspectes,
no? Hem vist que hi ha hagut un augment de prop d’1 milió
d’euros de la renda social, si aquest augment té a veure amb
també l’augment de perfil que ens va explicar la passada
vegada que va venir i quina valoració sociològica en fa i si
tenen aquesta informació de manera territorialitzada. 

Després, vostè es va comprometre a donar una solució a la
situació de l’alberg de La Victòria amb l’impost de turisme
sostenible evidentment, hi ha una partida d’1.700.000 euros,

però s’havien d’iniciar unes obres i és saber en quin punt es
troben.

Pel que fa a cooperació. Hem vist que reforcen les
partides destinades a projectes de sensibilització, ens podria
concretar quins serien aquests? Llavors, quins esforços es
destinaran a la divulgació a la ciutadania dels projectes de
cooperació també que emprengui aquesta conselleria? De
quina manera també quedaria incardinat dins els pressuposts
el nou Pla director de cooperació a què ens vàrem
comprometre aquí tots els grups parlamentaris quan vàrem
instar el Govern a elaborar-lo, no?, i que evidentment s’ha
d’aprovar en el 2020.

Llavors, ens podria dir de quina manera també queda
reflectit  en els pressuposts de 2020 els compromisos de
desenvolupament sostenible? Quins són els convenis de
col·laboració que s’establiran amb l’Agència Espanyola de
Cooperació i de Desenvolupament, si aquests estan
quantificats? 

Quan parla que ja no hi ha partida per al préstec amb la
UTE del velòdrom significa que ja s’ha liquidat el cent per
cent? Quines despeses de construcció romanen? De quina
manera queda reflectit en el pressupost el suport del Govern
als esports minoritaris? Sabem que en el 2019 es varen treure
línies d’ajust a l’esport femení, també projectes d’esport
adaptables, es mantindrà la convocatòria també amb aquests
mateixos requisits?

Si bé aquests són alguns dels plantejaments que li volíem
fer, tot i entenent que també s’obri un termini d’esmenes on
nosaltres continuarem revisant aquests pressuposts amb major
detall, però ja li vull avançar que compartim l’esforç que ha fet
la seva conselleria quant a la dedicació i també a l’augment
pressupostari.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. A continuació per tal de
contestar a tots els grups parlamentaris té la paraula la Sra.
Consellera, Sra. De Santiago.

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

Gràcies, presidenta i gràcies a tots. A veure si entre tots
podem aclarir millor aquests pressuposts. 

Sra. Durán, nosaltres pensam que tenim l’equip necessari
i no tenim cap problema a mostrar-lo i dur-lo al Parlament, és
gran, nombrós i, a més, ja li dic que és bon equip. Hi ha dos
alts càrrecs més, si ajuntam la Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació i la Direcció d’Esports i Joventut hi ha dos alts
càrrecs més, una direcció de Planificació, el director de
Formació, Planificació i Equipaments, que jo vaig en justificar
absolutament la necessitat, ningú dubte que no hi hagi d’haver
un a sanitat o a educació, per exemple, i ja Serveis Socials és
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suficientment complexa per tot el tema normatiu, pel tema de
planificació dels canvis continus i de les necessitats, per la
complexitat de la configuració dels serveis socials a la nostra
comunitat autònoma perquè hi hagi algun responsable al
Govern perquè estigui pensant en aquest tema i després un
assessor que totes les conselleries tenen de més. Això és el
que tenim de més si ajuntam aquestes dues... -insistesc-, la
Direcció General d’Esports i Joventut més la conselleria. No
hi ha ningú més.

Jo demanaria una mica de coherència, vull dir que vostès
ens critiquin de pujada d’alts càrrecs quan vostès a Madrid i a
Andalusia, també la portaveu de VOX, vostès han pujat tant,
que vostès sempre, sempre introdueixin aquests temes, crec
que feim poc favor a la classe política o a les persones... als
ciutadans que ens dedicam a la política perquè jo crec que la
política necessita tensió, necessita pensament, necessita
temps, necessita requeriment... i això ho fan les persones i si
vostès haguessin reduït jo crec que podrien introduir-nos
aquesta reflexió, però vostès on han governant, on estan
governant han augmentat considerablement els alts càrrecs i
si són necessaris són necessaris. Jo crec que vostè em pot dir,
em pot demanar explicacions del que fa cadascun d’ells i de la
seva feina i crec que això és funció de..., és clar, i és funció de
l’oposició, però no qüestionin coses que vostès fan en altres
comunitats autònomes.

Vostè parla que han baixat en temes de seguretat. Miri, en
seguretat, el tema d’Es Pinaret i el tema d’Es Fusteret no s’ha
de preocupar perquè hi ha FISE, hi ha la fundació i crec que...
i li dedicam més d’1 milió d’euros, 1 milió d’euros llargs a
aquesta partida. Per tant, en seguretat... nosaltres hem reduït
la partida perquè hem canviat un model amb el qual nosaltres
no estàvem massa còmodes que és que als centres de serveis
socials hi hagués persones de seguretat, com als bancs. Rebre
les persones, persones amb discapacitat, persones amb
dependència, persones amb situació de vulnerabilitat social
amb un uniforme que també veuen al banc no ens agradava i,
per tant, el que hem fet ha estat  un canvi de model en què en
lloc de seguretat el que donam és informació al ciutadà del
que existeix en aquella conselleria, el que existeix en aquella
direcció i en aquest moment ho estan duent informadors, no
seguretat, sinó informadors d’un centre ocupacional que són
persones que tenen algun tipus de discapacitat física, però
reduïda, que fan una informació i fan un treball excel·lent que
duen més d’un any i mig i ningú no se n’ha adonat. I en canvi és
més barat per a l’administració pública, el tracte no és de...,
quan vengui un ciutadà pensar que ve a... no ho sé, que entra en
una banda on se l’ha de vigilar perquè és una persona que és
perillosa, tot el contrari, sinó que s’ha d’informar, i per tant,
ens ha reduït això.

Menors i família. Estic mirant perquè he agafat notes i
després tal vegada em queda alguna cosa, en tot cas a la rèplica
la puc seguir informant.

Miri, nosaltres en el que és el FISE, aquests quatre anys, el
2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 hem pujat més de 4 milions
el que és la Fundació d’Atenció... d’atenció dels centres de
mesures judicials, més de 4 milions. Hem augmentat un 20%

la plantilla, hem reformat pràcticament..., hem canviat tot el
que eren les mesures de seguretat, hem augmentat les hores de
seguretat, més de 4 milions hem augmentat en aquests quatre
anys. La inversió a què vostè fa referència no és a la fundació,
no és a la Direcció d’Infància i Adolescència, és al consorci,
al consorci és on hi ha els doblers destinats a la reforma tant
d’Es Pinaret com d’Es Fusteret en un futur. A FISE el que
tenen és el manteniment -insistesc-, més de 4 milions,
increment d’un 20% de la plantilla, increment de... jo no sé ara
els centenars d’hores de seguretat perquè no és una
informació que tengui recent al cap. S’han modificat totes les
mesures de seguretat, s’han posat càmeres a totes les..., s’han
augmentat les càmeres de seguretat, s’ha donat formació a tots
els treballadors, s’ha fet un pla de formació permanent per a
tots els treballadors. 

Per tant, sí que s’ha fet una inversió absolutament
necessària i li he de dir que ara després d’una inversió i d’un
temps i de molts de canvis interns dins els mateixos centres
s’estan començant a produir senyals positives, que esperam
que es mantenguin, no vull dir res perquè basta que ho diguis
perquè demà hi hagi un desastre en aquests tipus de centres,
però ara estadísticament estam mirant i estam observant que
ja hi ha un millor, diguem, ambient intern dins els centres amb
els mateixos interns. Per tant, n'estam contents.

Del consell insular, de Menors i Família no hi ha excessiu
repartiment, vull dir , tengui en compte que nosaltres cada
vegada menys tenim transferències als consells insulars
perquè s’ha produït..., es va produir de forma important l’any
2018 la transferència als consells insulars, al conjunt del que
és la conselleria, no? Hi pot haver petites partides, però no hi
ha ja grans partides als consells insulars. Hi havia unes
partides importants als pressupostos de 2016 i 2017 perquè
encara gestionàvem part de les residències i determinats
serveis, però ara ja han anat... pràcticament les transferències
s’han produït... ja s’han produït i pràcticament els consells
insulars cada vegada en reben menys.

Partides importants que reben els consells insulars del
conjunt de la conselleria?, el que és la renda mínima i el que
és... sí, el Pla de finançament comunitari que ells ho passen als
ajuntaments perquè nosaltres ho passam als consells, són les
dues grans partides importants.

Després a dependència reben 1 milió el Consell Insular de
Mallorca i després reben també aquests 410.000 que rep el
Consell Insular de Menorca. Els municipis, Eivissa que no
l’anomen, bàsicament nosaltres treballam més amb els
municipis que amb el consell.

L’Oficina de Defensa dels Drets de la Infància i de
l’Adolescència que vostè diu que es manté, es manté amb la
mateixa quantia, no és necessari augmentar capítol 2, no sé si
es referia a això, perquè el trasllat on es produeixen és
patrimoni de la comunitat autònoma i per tant, no hi ha
necessitat d’augmentar el capítol 2 de lloguer.

El decreixement que he mencionat i que he introduït que
pareixia que hi podia haver un decreixement a la Direcció de
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Família o d’Infància i Adolescència o Joventut perdoni, aquí
teníem tradicionalment o als passats pressupostos una quantia
important d’1 milió, més d’1 milió i busques que anava a lluita
contra la pobresa infantil, però part d’aquests doblers els
gestiona..., nosaltres ho utilitzàvem també per renda social
perquè era justificable que un... que eren uns 400.000 euros si
no ho record malament, poguessin anar a renda social perquè
hi ha famílies amb menors que l’Estat ens permetia justificar-
ho en renda social. El que hem fet aquest any és deixar la
partida d’1.200.000 que anirà directament als ajuntaments, a
Infància i Adolescència i la partida que ja va a renda social a
renda social. Per tant, per això hi ha aquesta reducció. 

Nosaltres cada vegada intentam ordenar millor el que són
els pressupostos perquè cada vegada es tengui més clar quina
és la quantia de cadascuna de les direccions i evitar sobretot
modificacions de crèdit que s’han de produir després el gener
o el febrer i l’únic que fan és retardar la gestió dels serveis.

Altres serveis estan... altres serveis que vostè veu que és un
augment en capítol 2, sobretot altres treballs, és que nosaltres
aquí tenim molta... pràcticament tots els programes, que també
m’ho ha demanat la representant d’El Pi. Nosaltres tenim en
aquesta partida molts dels programes, punt de trobada, perquè
es faci una idea, són 459.000 i és a capítol 2. Els programes
de bullying que gestiona el Col·legi de Psicòlegs són 21.000
euros i és a capítol 2; el de mediació familiar també és a
capítol 2; el de violència filioparental, 66.000 euros, també és
a capítol 2; el de postemergències, que també hi ha el Col·legi
de Psicòlegs, són 50.000; un habitatge que tenim contractat,
que és una entitat del tercer sector que treballa amb joves
extutelats són 69.000. Per tant, sí que tenim molts d’aquests
programes a capítol 2, vull dir, no és despesa corrent, són
programes destinats als joves i a les famílies.

Després vostè em deia “repetir programes de joventut”, jo
no tenc cap problema a repetir-li-ho, funcionament d’albergs
i campaments són 876.000 euros; camps de treball i formació,
612.000 euros; art jove, 207.000; difusió Carnet Jove,
299.000; i Servei de Documentació i Observatori, 250.000.

I després hi ha aquests 84.000 euros a subvencions, aquí
també contest al representant de Ciutadans, amb la reflexió
que fa vostè sobre el Consell de la Joventut hi podem
coincidir, és una partida que té difícil gestió per part del
mateix consell per les dificultats pròpies de la constitució del
consell. Nosaltres pensam que això s’ha de modificar a través
de la futura Llei de joventut, perquè sigui molt més àgil, però
nosaltres feim el possible perquè en pugui fer ús el consell.

La partida de 84.000 euros, que podria parèixer que és poc,
tenguin en compte vostès que aquest any s’han produït les
transferències als consells insulars. Per tant, nosaltres no
podem fer ja subvencions de caràcter insular, o jo li diria que
municipal, sinó que és de caràcter interinsular. Per tant,
nosaltres hem de fer programes de caràcter interinsular, no
insular, perquè s’ha produït la transferència.

I després el capítol 7 al qual vostè feia referència, la
representant del Partit Popular, és un capítol 7 de 100.000

euros que va directament a la Fundació Jove per temes propis
del capítol 7. Vull dir que no crec que hi hagi massa..., coses
concretes en tot cas jo no sé exactament aquests 100.000
euros cap on van destinats, però per la quantia no és una cosa
que sigui important.

Programes de discapacitat. Vostè em deia que li tornés
enumerar els programes de discapacitat, que són a la Direcció
de Dependència i Discapacitat. Atenció primerenca, ens surten
uns 5.200.000 euros, aquesta és una partida que volem pujar
aquest any 2020, per tant, pensam que augmentarà. Salut
mental ens surt per uns 5  milions d’euros. Projecte Home
3.313.000 -i així també contest a Ciutadans i a El Pi. Jo em
puc fer responsable del que venc a defensar aquí, nosaltres
amb això cobrim les prestacions de caràcter social que
gestiona Projecte Home; això vol dir que hi ha una part, la
deshabituació i la desintoxicació, que correspon a Salut,
nosaltres no som responsables d’això, Serveis Socials no sap
desintoxicar, això ho sap fer Salut, i nosaltres com assumim?
Nosaltres assumim els programes de reinserció social i els
programes de reinserció laboral, cobrim la necessitat del cent
per cent de Projecte Home. Però això li ho haurien de
demanar més a la consellera de Presidència. I encara hi ha un
conveni que deu estar liquidat, que era per a la construcció de
l’edifici que actualment té el Projecte Home, que era un
conveni entre el Govern i el Projecte Home. I això deu ser el
conveni que és a Presidència i que encara està pendent de
liquidació. Però la part de reinserció sociolaboral o sobretot
social ho tenim nosaltres al cent per cent.

Continuant amb la pregunta de la representant del Partit
Popular, Projecte Home són aquests 3.313.000, sordcecs són
129.000, acompanyament a centre penitenciari són 234.000,
que ho tenim a Mallorca i 247.000 a Eivissa; tutela judicial
que és a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera,
845.000; i acompanyament discapacitat físics per un valor
d’uns 400.000 euros.

Després demanava la concertació, la pujada de sou. La
diferència de capítol 26, que vostès al final del document que
ha penjat Hisenda de la Conselleria d’Afers Socials i Esports
ho tenen, veuran que la pujada de capítol 2 és bàsicament és el
26. Això és deu a dues coses, que concertarem més habitatge
de salut mental i més atenció primerenca i després un dels
objectius de la concertació, a part de donar estabilitat als
serveis, era també dignificar els sous dels treballadors que
feien feina en el tercer sector. Tenir una concertació ha
facilitat el conveni i aquest conveni ha pujat els sous d’aquests
treballadors que es reflecteix per primera vegada en el 2020
i s’ha de continuar el 21 i el 22, és un creixement progressiu,
però té una primera visualització en aquesta pujada de la
concertació de 2019.

De dependència, creguin-me que el que crec que s’han de
mirar és la partida final, la partida final de dependència que no
es redueix, passa de 102 milions a 107 i amb això també
contest a la representant d’El Pi. Clar, és ver que des que
tenim la història dels pressuposts és molt més fàcil. L’any
2016 tot era a dependència i a partir de 2017, 2018 i 2019 es
va separar dependència de discapacitat i cada vegada
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diferenciam més el programa que va lligat a la valoració de
l’atenció a la dependència, vol dir que tots aquells ciutadans
que entren en una valoració de la dependència, de totes les
persones que entren amb una valoració de la discapacitat. Això
fa que possiblement en els pressuposts de 2020 hi hagi una
partida que abans era a concertació a dependència i ara és a
discapacitat. En el total pujam 5 milions. Això és el que li puc
dir. I després de la fundació reduïm 800.000 euros per a una
partida d’inversions que necessitàvem l’any 2019 i que aquest
any no necessitam i, per tant, no s’ha mantengut.

No coincidim amb vostè en el tema de les baixades dels
ajuntaments, no sé si hi ha una partida concreta, però tots els
centres de dia es mantenen, totes les places residencials es
mantenen, el servei d’ajuda a domicili als ajuntaments es
manté, fins i tot hi ha una voluntat de creixement a determinats
municipis. Per tant, la baixada als ajuntaments no es produeix
segons les nostres xifres.

La representant d’Unidas Podemos ens demana per la
renda social, que l’interessava la renda social i també contest
a la representant del PSOE. Nosaltres amb aquesta pujada
tenim una previsió que podem tenir un increment de demanda
i per tant, hem pujat. No introduïm encara nous perfils, que és
als Acords de Bellver, però és el primer pressupost de 2020,
el primer pressupost de legislatura i tenim més temps. Jo vull
insistir que pràcticament, no pràcticament, tenim tots els
perfils possibles, menys aquelles persones menors de 45 anys
que visquin totes soles. Tot altre tipus de perfil hi cap, dues
persones adultes, una persona adulta amb tres fills, qualsevol,
clàssics i no clàssics, qualsevol, menys les persones soles
menors de 45 anys. Aquí treballam més amb Treball, perquè si
es detecten, incorporar-les al tema de programes que té
Treball, perquè pensam que menys de 45 anys l’important
sobretot tot el tema d’inserció laboral, més que temes de
renda social.

Vostè em demanava un perfil sociològic, nosaltres tenim
dos grans blocs per resumir de forma molt ràpida. Per una
banda tenim una borsa de pobresa absolutament detectada a la
nostra comunitat autònoma, que són les pensions no
contributives, a la nostra comunitat hi ha quasi unes 8.000
persones que cobren una pensió no contributiva que està per
davall els 400 euros, uns 370-380 més o manco i, per tant,
nosaltres el que hem fet és complementar aquesta pensió no
contributiva amb la renda social, amb un 33% mensual, que
són uns 108 o 110 euros, depèn de les persones. Això és una
borsa de pobresa que tenim detectada, la renda social diu que
hi ha d’haver un mínim de subsistència, que és aquest 80% de
l’IPREM i hem complementat aquestes PNC amb aquest
complement mensual. I després tenim famílies que són
famílies que tenen difícil inserció laboral per diversos motius,
perquè a vegades els adults tenen una discapacitat molt alta,
però que no és suficient, no té un 65% i no poden lligar PNC
i tenen difícil la inserció laboral, moltes dones totes soles,
dones recent separades i que tenen dificultat encara d’inserció
laboral. 

Per tant, tenim ja aquests perfils, jo crec que amb la renda
social després de quatre anys hem arribat sobretot a aquestes

dues borses de pobresa: les pensions no contributives i les
famílies amb dificultat de reinserció laboral.

Jo li puc donar les dades a setembre de 2019, seran més
altes ara. A la nostra comunitat autònoma hi ha 8.503 titulars
que cobren renda social i amb això també contest a la
representant del PSOE, 8.503 titulars, dades de setembre de
2019, que ara actualment a mitjans de novembre ja són més
altes, de les quals hi ha 12.546 beneficiaris. A Mallorca són
7.300 titulars, 11.099 beneficiaris; a Menorca són 471
titulars, 612 beneficiaris; a Eivissa 695 titulars, 797
beneficiaris; i a Formentera 36 titulars, 38 beneficiaris. Això
crec que també era la representant del Partit Socialista que em
demanava la territorialització.

I després també la representant de Podemos em demanava
per les federacions i els clubs que reben subvencions o ajudes
econòmiques per part del Govern de les Illes Balears. Això és
una subvenció i ja li puc donar unes dades aproximades, però
ens pot canviar a cada convocatòria. Per exemple de
federacions poden ser unes 50 federacions que siguin
beneficiàries; de competició estatal hi ha uns 67 clubs;
d’esportistes destacats uns 150; entre illes, dels trasllats entre
illes, són centenars els beneficiaris perquè tenguin en compte
que cada cap de setmana hi ha molt de moviment; el mateix en
trasllat a la península, depèn de les convocatòries, d’això.
D’inclusió i esport, unes 20 entitats; i d’esport escolar, unes
20 federacions, aproximadament. Però ens passa el mateix
també en cooperació. El que li puc dir és que a la quantia
aquesta que hem destinat de 3 milions i busques de cooperació
hi han entrat totes aquelles que tenien la puntuació suficient
segons els tècnics, per tant no ha quedat ningú exclòs.

Ciutadans. Bé, no ho sé, això que es decideixi del
Parlament, si volen. No, la proposta que venguem cada
conseller, que vengui amb un model expositiu més unificat. Jo
ho he fet per -potser és deformació professional- per sectors;
altres ho faran potser per capítols. Això si el Parlament ho
determina ho farem així, no tenim cap problema.

Transferències de l’Estat. Vostès..., d’immigració. Aquest
any hem tengut el problema que no hi ha pressupostos de
2019; per tant no hem tengut... no hem tengut transferències
noves de l’Estat, ni en immigració ni en res. Hem fet un
pressupost una mica un poc a l’alça pensant en els
pressupostos que hi havia de 2019, que no havia..., en
dependència hem pujat una mica perquè no hi va haver cap
esmena a la proposta de dependència, i la veritat és que
confiam que hi hagi més del que hem previst, però com que no
hi hagut pressupost de 2019 no hem pogut..., ni a les
conferències intersectorials ni res, tenim els nombres clars.

No tenim cap altre projecte d’ITS, això també per a la
representant d’El Pi, no tenim cap projecte d’ITS més que el
que va dirigit a l’alberg d’Alcúdia, i pensam que encaixa
perfectament en els objectius de l’ITS, pensam que respon a
dues coses: una cosa és patrimoni, que era un dels objectius
de l’ITS, patrimoni, pensam que l’alberg per la seva història és
un patrimoni d’aquesta comunitat autònoma; i a més a més
promou un tipus de... de turisme o de temps lliure diferent del
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clàssic, un turisme més intern, més entre illes, més de l’illa,
més familiar, més alternatiu. Per tant pensam que encaixa
perfectament.

Tema de dependència. A mi el concepte de llista d’espera
és un concepte que crec que hem d’anar llevant-nos del cap.
No hi ha llista d’espera en dependència. La llei ens dóna un
marge de temps molt alt per fer la valoració, i espiar..., i
nosaltres estam molt per davall del que estableix la llei, estam
ara entre 4 i 5 mesos; és vera que a segons quins territoris
podem estar menys, però de mitjana posi 5, 6 mesos per no
engrunar-nos els dits, i ens dóna l’Estat més de 12 mesos. Per
tant no hi ha llista d’espera. Una persona pot estar esperant una
residència i un centre de dia perquè no tenim suficient oferta
de centres de dia o de residències, però a aquesta persona que
està esperant un centre de dia o una residència li dona una
ajuda econòmica, i normalment va acompanyada de
teleassistència. Del que tenim mancança a la nostra comunitat
autònoma és de residències i centres de dia, i ens pot passar
que una persona estigui dos anys esperant una plaça
residencial, però mentrestant està cobrant una ajuda
econòmica, està cobrant una teleassistència.

Les valoracions les volem continuar al mateix nivell. De
fet a Menorca, no sé si... crec que també era la representant de
MÉS per Menorca, volem incorporar només un treballador
social més a Menorca; en aquest moment en tenim dos i en
volem incorporar un altre, perquè no volem reduir el ritme de
valoracions de la dependència, tot i que a vegades ens podem
crear més tensió i més feina, però precisament per això,
perquè pensam que és molt important que la persona que té
una dependència en el moment en què té una valoració entra en
el circuit i ja té  un dret reconegut, que és una valoració de
dependència i per tant un grau.

El representant de Ciutadans també em demanava per les
prospeccions. Miri, les prospeccions va ser..., la convocatòria
de prospeccions, que són de 50.000 euros, va ser una demanda
de les entitats del Tercer Sector. Davant l’aturada de
cooperació que es va produir durant el govern Bauzá les
entitats pràcticament varen quedar sense poder fer feina durant
els  dos darrers anys i ens varen demanar que la primera
subvenció que es fes fos de prospecció perquè elles poguessin
tornar a anar als països d’origen on havien fet feina
habitualment per fer prospecció de com estava la situació, i on
podien incidir millor amb la seva feina i on podien ser més
eficients, i dins el Consell de Cooperació es va decidir que
cada dos anys, cada dos anys, es fes aquesta prospecció. L’any
2019 no la vàrem fer, l’any 2020 s’ha de fer, perquè les
entitats poguessin anar a valorar projectes tancats i  valorar
projectes que poguessin funcionar, perquè vostè sap que les
entitats de la nostra comunitat autònoma treballen amb entitats
locals, i per tant necessiten uns espais de feina.

Després crec que ja li he contestat allò del Projecte
Home. També allò de joventut, nosaltres mantendrem aquesta
proposta de 125.000 euros perquè a més no podem modificar
nosaltres els pressupostos, en tot cas ara ha de ser el
Parlament que ens digui si ho vol reduir o ho vol passar a una
altra banda.

MÉS per Mallorca, d’acord amb el finançament. Crec que
l’any 2020 si aquest govern de progrés es consolida el
finançament és cabdal. Hem tengut, crec que durant aquests
quatre anys, hem tengut un creixement econòmic a la nostra
comunitat autònoma per damunt de la mitjana europea, perquè
hem demostrat que quan tenim un bon creixement econòmic
la nostra comunitat autònoma té capacitat d’ingressos i per
tant nosaltres podem donar bons serveis a la nostra..., podem
millorar els serveis de la nostra ciutadania, però ara
necessitam ja un finançament, perquè no creixerem sempre
per damunt la mitjana. Per tant en allò del finançament,
totalment d’acord amb vostè.

Crec que també s’ha de posar en valor, com ha fet la
representant del PSOE, que no només hem pujat els serveis
socials, sinó que el manteniment de salut i sanitat també és un
clar indici o indicador de la voluntat d’aquest govern, i crec
que a vegades Serveis Socials, i això és la meva funció i ho
repetesc molt perquè crec que és cert, Serveis Socials
necessiten més suport econòmic, encara que Educació i que
Salut, sobretot en situacions d’aquestes de reducció de
despeses, perquè Salut i Educació tenen vint anys més de feina
feta i per tant ja tenen un pressupost més consolidat, i en canvi
a Serveis Socials crec que es necessita fer un esforç superior.
Per això tal vegada salut i sanitat es mantenen i nosaltres hem
crescut una miqueta.

Vostè em demanava els augments de cooperació. En
emergències augmentam 50.000 euros, i en sensibilització
augmentam 50.000 euros, i aquí també hi havia una pregunta
de la representant del PSOE per temes de sensibilització. La
sensibilització sobretot es fa de diverses maneres, per
exemple tenim tot el comerç just, es treballa molt a les
escoles, i això ho fan les entitats, a través d’aquest projecte de
sensibilització es treballen molt temes escolars, sobretot, i ho
fan -insistesc- les escoles. Nosaltres per promocionar el tema
de cooperació aquesta legislatura de moment tenim tres
propostes; una és llançar un logotip, com a mínim l’utilitzarem
la nostra conselleria, veurem si també el vol utilitzar la resta
del Govern, per celebrar els vint anys de cooperació a la
nostra comunitat autònoma; tenim una subvenció de 20.000
euros a què es poden acollir totes aquelles entitats que vulguin
promocionar vídeos, que vulguin promocionar material
dedicat a cooperació, 20.000 euros; i després també tenim una
exposició, que la vàrem inaugurar fa un parell de mesos i que
també tenim la voluntat que vagi per diferents municipis.

Fons insulars, vostè també em demanava els fons insulars;
hi ha 600.000 euros per a fons insulars, 300.000 per al Fons
Mallorquí, 150.000 per al Fons Menorquí i 150.000 per al
Fons Pitiús. I després hi ha per a la Universitat 205.000 euros.

Programes d’infància, ja crec que li  he comentat a la
representant del Partit Popular.

I després l’IRPF que també m’ho demanava la representant
d’El Pi i vostè. Nosaltres hem posat la partida pressupostària
que sabem que tenim l’any 2019, que són 3.600.000 euros,
però sabem ara que amb l’IRPF recaptat el 2019 hem arribat
a més de 4 milions, 4.070.000 o 4.050.000. Per tant,
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nosaltres sabem que la pròxima subvenció que facem serà per
aquest valor.

Crec que és interessant d’explicar que sobre això hem
tengut un debat perquè quan les comunitats autònomes varen
aconseguir gestionar l’IRPF, aquest IRPF es va fer més
transparent i el que va demostrar és que comunitats que
recaptaven quasi 8 milions, només en rebien 3 i comunitats
que per exemple recaptaven 5 milions en rebien 10. Nosaltres
ens vàrem organitzar amb les entitats del tercer sector, vàrem
fer una campanya aquí que l’IRPF que es recapta aquí, quedi
aquí. Amb això no tenim el suport dels territoris, només tenim
el suport de dos territoris més que també es veuen perjudicats
per això, la resta de territoris, de comunitats autònomes no
ens donen suport, però sí que varen entendre que durant un
temps, mentre  pugés aquest IRPF, les comunitats afectades
per aquesta diferència de recaptació i de gestió, anessin pujant
per damunt les altres. I ara anam cap aquí. Nosaltres seguim
insistint que com a mínim hauríem de rebre el 50% de la
recaptació, perquè si això fos IRPF pur i dur rebríem aquest
50% com a mínim, com a mínim i estam en aquesta batalla.

Crec que així li he contestat les preguntes. VOX es veu que
no..., li deuen faltar assessors al de VOX perquè pugui quedar
el grup parlamentari.

Per tant, només dir-los per si a algú li interessa, que no
s’ha augmentat la despesa de personal, el personal és el
mateix, el que passa que hi ha l’increment del 2,5% que varen
incrementar l’any 2019 als funcionaris i segurament la nostra
partida creix una mica per la incorporació de la redistribució
que es va fer de personal general de la Conselleria de Cultura. 

Ella no m’ha sentida, però en tot cas perquè quedi en el
Diari de Sessions, que a Es Fusteret tal com hem explicat,
hem posat una partida de 80.000 euros a la FISE, perquè pugui
llogar un local, perquè totes les nines d’Es Fusteret es
traslladin a aquest local, que ja el tenim ubicat i mentre elles
estiguin allà, nosaltres estam cercant un local per poder
construir una nova residència per a Es Fusteret i que Es
Fusteret es convertirà en un centre de dia.

El Pi, crec que més o manco... seguint amb El Pi, Pinaret,
Fusteret. Fusteret dependrà, la cronologia que vostè em
demana, dependrà de si tenim uns terrenys on poder posar
aquesta residència. No és fàcil, perquè quan vas a una
associació  a dir-los que vas amb aquest perfil, no t’acullen
amb els braços oberts. De moment sí que tenim un local per
poder fer el trasllat. Ara estam pendents que aquest local
aconsegueixi la llicència d’activitats i ens falten unes petites
obres. Es Pinaret, confiam que entre febrer i març s’acabin les
obres de la primera fase i ja tenguem aquestes 32 places més.
Això ens permetrà jugar amb dos perfils d’al·lots diferents,
els més conflictius que podrien ser a Es Pinaret, on hi ha Es
Pinaret I, per dir-ho de qualque manera, i els menys
conflictius a Es Pinaret II. Això ens facilitarà tota l’atenció
terapèutica amb ells. I confiam que això sigui abans de juny.

El pressupost és al consorci sociosanitari, l’està esgotant
en el que és la transformació d’Es Pinaret II. I per a Es

Fusteret crec que hi ha una partida de 400.000 euros, a veure
si es pot començar a gastar aquest any 2020.

La baixada de dependència jo  crec que ja li he explicat,
llista d’espera també. La violència filioparental és una
expressió que cada vegada s’està donant més. La violència no
dels pares cap els fills, sinó dels fills cap els pares, que no són
capaços de resoldre-ho d’una forma tranquil·la dins allò que
és l’ambient familiar. I ens vénen derivats de serveis socials i
altres tipus de serveis, dels serveis escolars. I després també
es nota aquesta nova forma de violència familiar, a través de
les mesures judicials que ens arriben, que són aquestes
mesures de convivència que es diuen, que ens varen obligar de
qualque manera a obrir dos pisos específics per a aquests tipus
de perfils la passada legislatura, amb 8 places que hem de dir
que sempre estan ocupades.

D’ITS també ja he contestat, Projecte Home també i
d’IRPF també.

MÉS per Menorca ja li he contestat respecte de la
valoració de la dependència. Ferreries són 13 places i
Ciutadella són 4, de centre de dia 4, de Ferreries són
residències i de Ciutadella són 4 de centre de dia, perquè la
residència encara està pendent que la buidi l’hospital i pendent
encara d’arribar a un acord.

Per a la residència de Maó estam pendents de firmar un
conveni, ja tenim un protocol signat, aquest protocol que hem
firmat els ajuntaments, el consell i nosaltres ens ha permès fer
el concurs arquitectònic, ens ha permès fer el projecte bàsic,
tenim el pressupost per això, per al projecte d’execució.
Estam pendents de firmar un conveni, on quedi d’una forma
clara i establert que el consell insular i l’ajuntament, o
l’ajuntament, un dels dos, pagarà el cent per cent de
l’aparcament que volen fer davall la residència i que el Govern
de les Illes Balears paga la residència i estam pendents de
firmar aquest conveni.

El Partit Socialista, renda social ja crec que li he contestat.
L’alberg de la Victòria, les obres que s’han fet ara ha estat
sobretot de l’aparcament i una mica la façana, però que les
obres seriosament començaran l’any 2020, una vegada estigui
licitat el contracte. 

Sensibilització i cooperació, crec que ja li he dit.

Com encaixarà el Pla director de cooperació. El P la
director de cooperació en aquests moments s’està avaluat
l’anterior amb les entitats, tenim els primers document
d’avaluació i a partir d’aquí s’està treballat sobretot amb les
entitats la proposta del Pla director de cooperació, on
bàsicament el Pla director de cooperació són els objectius
que ens marcam, els sectors que ens marcam, els països
prioritaris, els països preferents i també el pressupost que
desitjam a final de legislatura.

Desenvolupament sostenible, que també vostè m’ha
demanat. Vostè sap que les mesures 2030 són absolutament
transversals i Cooperació no ha de tenir un protagonisme, ni
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la Conselleria de Serveis Socials no ha de tenir un especial
protagonisme en relació amb Salut, en relació amb Educació,
en relació  amb Medi Ambient o en relació amb Canvi
Econòmic, perquè són tan transversal les mesures 2030 que
pens que... i crec que sobretot altres conselleries, o pensam
que altres conselleries han de tenir molta més implicació. Per
això des del Govern es va decidir que es coordinàs des de
Presidència, que té l’element coordinador. Nosaltres aquí
pensam que hi ha molts d’elements a dir, la renda social
clarament és un objectiu 2030, lluitar contra la pobresa més
propera, tot el tema de Cooperació que estam treballant, tota
la lluita contra la pobresa, no només a través de la renda
social, la renda mínima, el tema de les subvencions, com
treballam el tema d’atenció a la infància, la situació de
vulnerabilitat, tot això és allò que nosaltres podem aportar a
aquest 2030.

La UTE velòdrom que vostè estava demanat, amb aquesta
partida de 2019 s’acaba allò que és la construcció, queden
pendents encara crec que fins l’any 25, 26 el tema del deute
als bancs, però la part de la construcció quedaria liquidada.

I els esports minoritaris, jo crec que se’ls dóna suport a
través de tota la línia de subvencions, totes les federacions,
siguin majoritàries o minoritàries, solen rebre aquest tipus de
subvencions, a través dels clubs. Tenim i si li interessa li puc
anomenar programes de tecnificació que són esports també
minoritaris. Per tant, sí que hi ha línies com si fos un esport
majoritari, s’està produint igual, fins i tot a vegades els esports
minoritaris poden rebre algun punt més per donar-los aquest
impuls.

Crec que amb això he contestat més o  manco totes les
preguntes, en tot cas hi ha un altre torn de rèplica, i seguim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Toca ara el torn de rèplica
per cinc minuts a cadascun dels grups parlamentaris. Té el torn
de paraula la representant del Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Consellera, jo seguesc
tenint tota una sèrie de dubtes que m’agradaria..., intentaré ser
més concreta aquesta vegada, no? Bé, crec que abans també ho
era perquè deia partides concretes, però ara també... m’han
quedat molts dubtes.

A veure, a nosaltres, el nombre el que ens dóna és que hi
ha una baixada de gairebé 1 milió d’euros a la renda mínima
d’inserció que es dóna als consells. Per tant, m’agradaria saber
la partida de renda mínima d’inserció, el 2019 era de
4.911.333, la del 2020 és de 3.952.000, i m’agradaria saber
la partida específica per al Consell Insular de Mallorca, per al
Consell Insular de Menorca i per a Eivissa i per a Formentera.

Al programa de serveis socials comunitaris bàsics, que
vostè em sembla que li ha dit Pla de finançament comunitari,

m’agradaria saber també el mateix, que vostès ho passen als
consells, m’agradaria saber la partida. És el programa de
serveis socials comunitaris bàsics. M’agradaria saber la
partida del Consell Insular de Mallorca, la partida per al
Consell Insular de Menorca i la partida per a Eivissa.

M’ha dit que per a dependència al Consell Insular de
Mallorca hi havia 1 milió  d’euros, m’ha parlat també d’una
altra partida per a Menorca i no he sabut si hi havia partida o
no d’Eivissa, crec que no l’he sentida.

Dit això, també m’agradaria parlar d’infraestructures, hem
passat molt per sobre de les infraestructures, m’agradaria
parlar dels geriàtrics que es troben a dependents, m’agradaria
parlar de Marratxí, m’agradaria parlar del que hi ha projectat
a Son Martorell al Coll d’En Rebassa, i m’agradaria saber
perquè no he vist partides específiques d’infraestructures
detallades que em pugui donar a entendre quines són les
infraestructures que es faran i quines no.

He tornat repassar la compareixença que vostè va fer a
l’inici de la legislatura i sembla ser que l’única instal·lació que
tendrem acabada de residència serà la de Marratxí dins aquesta
legislatura i, s i  no vaig equivocada, em sembla que era a
principis del 2021, final del 2020, principis del 2021 la de
Marratxí. Això va ser el que em va dir. Em tem que amb
aquests pressuposts hi haurà un retard important de la de
Marratxí i no tenc ni idea de quan començarà la de Palma. Per
tant, m’agradaria molt que m’ho digués.

Quant als centres de dia m’agradaria, molt que em digués
si just continuaran els dos que estan començats o si en
començaran algun més, perquè hi ha tota una sèrie de
municipis que estan pendents de tenir un centre de dia i
nosaltres fèiem comptes fer-nos altaveu d’una sèrie de batlles
nostres que ens han demanat que els traslladem aquestes
necessitats. 

Per tant, m’agradaria primer escoltar-la per a després fer
o no fer esmena a aquests pressuposts per posar més
infraestructures damunt la taula.

En tot cas, el tema de les infraestructures té molt a veure
amb una realitat que és que cada dia tenim una població més
major i sí que és vera que vostè parlava abans de llistes
d’espera, sí que és vera que aquestes instal·lacions tenen una
gran llista d’espera. Per tant, són molt necessàries.

Així com ho és l’ajuda a domicili, una ajuda a domicili que
ens preocupa que hagi baixat per exemple al Consell Insular de
Mallorca, si no vaig equivocada, aquesta ajuda a domicili, que
era una partida que donava el Govern de les Illes Balears als
consells, al Consell Insular de Mallorca em diuen que ha
baixat en 169.000 euros, m’agradaria saber-ho i m’agradaria
que m’ho diguessin, perquè em diuen que ha baixat aquesta
partida en 169.000 euros.

Quant a esports, no és que no ens interessi, abans no n’hem
parlat, però sí que és vera que el que més ens... no és que ens
cridi l’atenció, el que hem vist és que, com que ha baixat la
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partida del velòdrom de manera substancial, per això han pogut
pujar aquest 12% que vostè ens comentava de les altres
subvencions. El que veiem és que la línia és la mateixa, és una
línia continuista cent per cent, que augmenta entre 10 i 40.000
euros totes les convocatòries de subvencions, d’aquí aquest
12% que vostè deia de les subvencions.

I sí que és veritat que ens crida l’atenció que es manté una
subvenció que es donava a la federació i es lleva la dels
ajuntaments, ens demanàvem si és que només aquests 300.000
euros que vostè ha fet menció que es lleven, només es va
donar en temps d’eleccions i ara, quan ja han passat les
eleccions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden 30 segons.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... si ha de llevar d’alguna banda, idò es lleva d’aquí.
Bàsicament aquest és el tema que més li volíem dir.

I quant a la renda social garantida, m’agradaria saber quin
és l’increment real, és a dir, vostè ha parlat que la renda social
garantida són 19 milions d’euros, a mi m’agradaria saber quin
és l’increment real.

I també una cosa de la qual no hem parlat és del grau
d’execució dels pressupost de l’any 2019, si em pogués dir en
quin grau estam d’execució del pressupost de l’any 2019.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per continuar té el torn de
paraula la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Cristina Mayor.

 LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, no faré el torn de paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. A continuació té el torn de
paraula el Sr. Gómez, representant del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo feia una valoració en veu alta,
consellera, en pla... un desig, no?, que fou així perquè ajuda
prou. L’altre desig i l’altra petició que li faré al Parlament serà
allò que la borsa del temps, no?, s’ha dit, uns que se’n van i
deixen cinc minuts i la nostra companya que ha dit que no faria
intervencions a altres que tal vegada... per la complexitat
volien fer més preguntes, la borsa aquesta del temps, la borsa
de les hores.

Bé, dit això i dins el rigor tenc dues qüestions, consellera,
una.... -on he deixat això?... ah, aquí-, una, atès el volum que hi
ha, aquests tres anys de recuperar el pressupost dedicat a
cooperació, vostè sap quin és el posicionament del nostre
grup parlamentari que tot el que es destina a ajuda humanitària
i cooperació al desenvolupament, puntualment ja no... fora la
part de sensibilització que és important per a l’educació en
valors de la gent d’aquí, de la que ha de cooperar, la que ha de
destinar, la que ha d’estar d’acord amb destinar doblers dels
pressupost públic i privat, perquè hi ha molta gent que dóna
doblers de la seva butxaca directament a les entitats o als
projectes, és important aquesta sensibilització, però els
doblers destinats al terreny, la cooperació directa al terreny
per part de les entitats ha crescut, afortunadament, i això el
que evita o el que tracta també d’evitar és la pobresa que es
dóna allà i la necessitat d’emigrar, és un dret, però
malauradament és una... imperiosa necessitat.

El que li vull dir és que havent augmentat els projectes,
sobretot recuperar projectes, i augmentar el finançament,
voldria la valoració, jo crec que coincidirem que són
insuficients els recursos del personal, dels treballadors, en la
fiscaltzació, el seguiment eficaç dels projectes tant en el
terreny com en el control del volum dels projectes i
complexitat dels projectes i de la justificació.

Jo crec que és un tema també important el tema de la
transparència, el rendiment de comptes i sobretot volia la seva
valoració sobre si són suficients, lògicament sempre el
personal és insuficient perquè ens ajudarà a nosaltres, o
nosaltres donarem suport a aquesta... no crec que sigui una
necessitat de fer més oferta pública, sí, però sí que
l’administració... -li deia a la consellera de Presidència i avui
matí a la consellera d’Hisenda- que creiem que dins aquesta
auditoria interna que ha de fer l’administració per millor
agilitat, funcionalitat i eficàcia tal vegada sí assigna més
personal, llocs base, secretaria general, el que fos a aquesta
missió, a aquesta funció de control. Crec que es bo per a les
entitats, per a la societat i per al mateix govern.

I llavors en tema de dependència volia saber si la situació
de dependents, alts dependents, persones que tenen una alta
dependència i una alta discapacitat, malgrat que són dues coses
que no necessàriament són les mateixes, aquests alts
discapacitats que tenen una necessitat d’atenció al domicili i,
per tant, un assistent per tota la seva autonomia i el seu dret 
de ser a ca seva per a la seva autonomia personal i no haver-se
de desplaçar o estar en un altre centre concertat o no, volia
saber si aquesta resposta l’administració la dóna suficient i
només a través d’una ajuda general del que pugui demanar o si
hi ha una línia oberta especialment per a l’assistència al
domicili per a l’autonomia personal d’aquesta persona,
d’aquest usuari.

I finalment... no, en principi..., no ho trob, les meves
preguntes acabarien aquí.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula ara el
representant del Grup MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta, no en faré ús del segon torn.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. A continuació té el torn,
seria VOX-Actua, però es troba absent.

Passam el torn a la representant del Grup El Pi Proposta
per les Illes, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, no en faré ús d’aquest segon torn de
paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moles gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la representant...,
del Grup Mixt, la Sra. Font, perdó, ara l’estava cercant.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Som aquí, Sra. Presidenta. No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font, disculpi. Per últim té el torn de paraula
la Sra. Gamundí, representant del Grup Socialista.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Contribuirem en aqueixa bossa de temps, que parlava el
representant de Ciudadanos, i no en faré ús.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per últim té el torn de
contrarèplica la Sra. Consellera, Sra. Fina Santiago. Per favor,
senyors. 

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

Sí, gràcies. Aniré contestant. Tema d’infraestructures. Jo
li..., sí, tema d’infraestructures, miri, si vostè va a la memòria
del consorci la trobarà, per exemple, per a la residència de
Pòrtol, per al pressupost del 2020, hi ha 6.415.000; per a la
residència de Palma, 4.469.000; per a Son Dureta, 769.000;
per a la construcció de Son Tugores, 730.000; per iniciar la
construcció de la residència de Maó, 428.000; la d’Es Castell,

320.000; Es Fusteret, 350.000; residència d’Andratx, 50.000.
Però, a més a més, hi ha partida pressupostària dins el 2019
per a Calvià, per a Llucmajor, per a s’Indioteria, per a Santanyí.
Sí que hi ha. 

Aquesta passada legislatura s’ha fet Ferreries, s’ha fet
Campos, s’ha fet Son Ferriol, s’ha fet Pòrtol, s’ha fet Felanitx,
s’ha fet Bintaufa, també és per a un projecte de 2020; Son
Tugores s’ha fet la part 1, la residència, el volum 1 a la zona 1,
i ara es fa, es comença la zona 2.

En quin moment estan aquestes obres que vostè m’ha dit,
les dues de Marratxí i la de Palma? La de Marratxí està en
construcció i la de Palma ja està licitada. Per tant..., eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per això, està licitada, ara l’empresa està dins els terminis
per començar l’obra. Teòricament la inaugurarem aquesta
legislatura perquè són dos anys, però... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, la de Son Martorell, sí, per tant, sí que seria aquesta.
Inaugurarem Formentera, per exemple, obrirem les de
Ferreries, tenim el projecte de Sant Lluís, posarem en marxa
les de Campos i Son Dureta possiblement l’iniciarem. Per
tant, els equipaments sí que també tenen un desenvolupament
jo crec que prou important.

De renda mínima d’inserció no baixam 900.000 euros,
baixam 500.000 euros, 500.000 euros baixam. Per què?
Perquè nosaltres quan vàrem posar la renda social, i si vostè
agafa la meva compareixença el dia que vaig explicar la Llei de
renda social, vàrem explicar que durant un termini la renda
social i la renda mínima coexistirien, però que
progressivament la renda mínima s’hauria de retirar, i pensam
que ja és l’hora que s’ha de retirar la renda mínima. D’això hi
ha dos indicadors molt importants: un indicador és que tant
Menorca com Eivissa cada vegada els dos darrers anys ens han
justificat manco del que inicialment els hi havíem enviat, a
Menorca i a Eivissa, ens han justificat manco des del crèdit
inicial; i Mallorca, que es manté, fins i tot de vegades
sol·licita més, ells mateixos reconeixen que bona part de la
gent que cobra renda mínima d’inserció  havia d’anar cap a
renda social. Això ho vàrem parlar, ho vàrem negociar en el
Consell Sectorial on hi ha els tres representants dels consells
i el representant del Govern, per reduir aquesta renda mínima,
i que cada vegada aquesta legislatura ha d’anar reduint-se i
passar-se a renda social. 

La renda mínima ha de quedar per a aquelles situacions que
no acompleixi la renda social, que, bàsicament, a mesura que
la renda social vagi incorporant perfils s’ha de quedar només
amb aquelles persones que no duen tres anys a la nostra
comunitat autònoma. En això tots hi estaven d’acord,
possiblement nosaltres, el Govern ho vol accelerar més, els
consells volen anar més lent, però tots hi estaven d’acord; fins
i tot els consells demanaven fer un decret nou en aquest sentit,
perquè quedàs clar que la renda mínima ha d’acotar-se a
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aquelles famílies o a aquelles persones que no duen tres anys
a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, la partida és de 3.810.000, i serien 3.352.000 a
Mallorca; 360.000 a Menorca; 180 a Eivissa i  12.000 a
Formentera. Això es va pactar amb els consells insulars. Vull
dir, que són absolutament transparents quan...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

3.352.000. 

Els plans comunitaris bàsics són 11.500.000: 8.500.000
a Mallorca; 1.180.000 a Menorca; 1.210.000 a Eivissa i
319.000 a Formentera. També estan pactats amb ells.

El que vostè diu del SAD, no li hem baixat el SAD a
Mallorca, el SAD a Mallorca nosaltres li donam per dues vies:
una és la via de la dependència, que la mantenim, 1 milió  i
busques, 1.020.000 crec que és, mantenim. I després tal
vegada el que a vostès els ha arribat és que nosaltres el que
fem és una proposta, a través del Pla de finançament
comunitari, d’anar cada vegada especialitzant el SAD del Pla
de finançament comunitari, que el de dependència sigui per a
persones majors, perquè tot els grau 1 hi entren i, per tant,
tenguem un SAD especialitzat en persones majors de
dependència, i el que arriba als ajuntaments sigui per a serveis
especialitzats, especialment infància i adolescència i famílies,
que són, pensam, els sectors que s’han de treballar.

Això fa, i això tal vegada tots tenen la informació, que
nosaltres els vàrem donar la informació del que podria passar
si aquesta proposta funcionàs que hi hauria determinats
consells que poguessin veure reduïda la partida del servei
d’ajuda a domicili, no del finançament comunitari, no, sinó del
servei d’ajuda a domicili, perquè tenen menys familia, menys
infants i menys adolescents. Però després aquesta quantia
aniria a altre consell o a altre programa especialitzat seu. Per
tant, el servei d’ajuda a domicili no es redueix.

Una línia continuista? Jo li diria que sí, una línia
continuista en temes d’esports , una línia continuista amb la
que va tenir el passat govern, no una línia continuista de fa tres
legislatures. I si no en podem parlar, si no en podem parlar, de
tres legislatures, una línia continuista del Govern, per suposat,
perquè va ser una bona línia, va ser un bon treball fet la passada
legislatura i, per tant, continuam.

I incrementam un 12%, vostès a qui donarien aquest
increment? A qui li hem de donar? Si hi ha incrementat per a
l’esport, a qui se li ha de donar? A les federacions, als
esportistes i als clubs, o no? Idò, ja està, estam d’acord. Per
tant, una línia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -ara li explic, que encara no li he contestada aquesta-, una
línia de continuïtat amb la feina feta a la passada legislatura
que ha donat excel·lents resultats. Per tant, que sí.

Ajuntaments. Hi havia 500.000 euros, 300 per a
ajuntaments i 200 per a federacions. Jo no sé per què el
Govern ha de comprar una porteria per al camp de futbol
municipal. Els ajuntaments tenen doblers per comprar això i
si són ajuntaments petits poden anar al consell a sol·licitar-lo.
Per tant, va ser un acord no d’any electoral, de dos anys, no, de
dos anys, varen ser dos anys, i es va parlar amb els ajuntaments
que seria de caràcter temporal. Per tant, no sé per què hem de
substituir els consells, nosaltres pensam que els consells són
entitats suficientment grans per poder fer la feina que han de
fer i no sé per què hem de substituir compres que poden
comprar els ajuntaments. Per tant, nosaltres mantenim dins
aquesta partida les federacions, que aquestes sí que són
responsabilitat en bona part nostra i, per tant, mantenim les de
les federacions.

La renda social puja exactament 989.000 euros, 989.000
euros, hem dit 1 milió per arrodonir, però són 989.000 euros,
i crec que el grau d’execució dels equipaments més o manco
els he contestat, els principals, eh!, per no anar de centre de
dia. 

Ciutadans, el representant de Ciutadans se centra en
cooperació. Nosaltres l’esforç que hem fet és dins un
pressupost ajustat, com és el pressupost del Govern de les
Illes Balears, aquí s’ha de pujar cooperació doncs als
programes que van directament als territoris, quins són? Les
entitats que fan feina en el territori i els projectes bilaterals;
uns augmenten, les entitats augmenten un 4% i els bilaterals
augmenta un 2%. Podríem augmentar en avaluacions, podríem
augmentar en promoció feta pel mateix govern, però pensam
que l’esforç s’ha de fer de concentrar aquesta pujada en els
programes, en els territoris i sobretot en sensibilització, que
ho facin les pròpies entitats, perquè vostè sap que a través de
la sensibilització es manté l’estructura d’aquestes entitats,
aquesta xarxa d’entitats.  Per tant, era molt important.

Avaluació externa en fem, en fem a través dels nostres
propis tècnics i també tenim una partida a capítol 2 per a
avaluació externa, i de moment ens és suficient. 

Són suficients els recursos? No li diré jo que són
suficients, a mi m’agradaria tenir més tècnics, però crec que
es treuen en una bona direcció les feines, durant aquests
quatre anys s’han tret les feines i en aquest moment també es
treu tota la feina. És vera que hi ha moments de punta, el que
intentam és que les línies de subvenció no es concentrin
cronològicament sinó que vagin una mica amb diferència de
temps per la sobrecàrrega que puguin tenir els tècnics. 

Ara els dependents. Vostè pareix que va molt dirigida a
l’assistent personal, crec que m’ha fet una pregunta per poder-
la explicar aquí en compareixença, una pregunta oral, i si em
permet em remetre a ella perquè puc estar deu o quinze minuts
explicant això de l’assistent personal. Què passa amb
l’assistent personal? L’assistent personal no és una figura que
estigui regulada des de l’atenció a la dependència. En aquest
moment hi ha comunitats autònomes que han considerat que
l’assistent personal és la persona professional que té cura a ca
sa seva de la persona amb dependència. Per a nosaltres això és
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un cuidador no familiar que està d’alta a la Seguretat Social,
però no el consideram un assistent personal, de fet si
nosaltres consideréssim assistent personal aquesta figura les
entitats ens criticarien molt, i pensam que amb raó. L’assistent
personal és una figura que al nostre entendre és una figura
tècnica, que es plasma en una persona que ha de ser de
confiança de la persona que la necessita, que ha d’estar
formada i que ha de ser per a un perfil determinat de persones
amb discapacitat i amb persones en valoració de dependència.
No totes les persones amb dependència i totes les persones
amb discapacitat poden tenir un assistent personal.

Això és el debat que en aquests moments es produeix a
l’Estat espanyol a través 
del Govern, que ens convoca periòdicament a veure si podem
arribar a una acord entre les comunitats  autònomes per
perfilar quin és la figura d’assistència personal lligada a
l’atenció a la dependència. Però si vostè, com comprendrà,
pretén que una persona pugui dedicar moltes hores a una altra
persona per a la seva promoció de l’autonomia personal a
través d’aquesta figura de l’assistent personal, no ho podem
fer amb 400 euros que és la proposta que ara tenim.

Per tant, estam discutint aquest tema. És un tema complex.
No totes les entitats del tercer sector hi estan d’acord, moltes
entitats no consideren que sigui la figura, s’estimen més que
hi hagi prestacions de caràcter més tècnics, més centres de
dia, més centres ocupacionals..., i en canvi altre col·lectiu
s’estima més que hi hagi... que promocionem aquesta figura
que no s’ha promocionat.

Nosaltres defensam que sigui una figura lligada sobretot a
persones amb discapacitat física, que tengui les seves
capacitats cognitives preservades, que vagi lligat a la promoció
de l’autonomia personal, per tant, a manteniment de la feina,
formació i relacions socials i que estigui dotada
econòmicament com toca.

Nosaltres aquí sí que..., és la proposta que defensam quan
anam a discutir aquest tema.

Crec que ja he contestat totes les preguntes. Gràcies per
totes les preguntes que han formulat, per la seva atenció.

Nosaltres com a conselleria estam satisfets amb aquest
pressupost. Com deia el representant de MÉS per Mallorca,
sempre que es debaten els pressuposts dins els consells, dins
un Consell de Govern es debaten amb profunditat perquè tots
els consellers volem el màxim possible, crec que són uns
pressuposts en el conjunt del Govern que són equilibrats i des
de la Conselleria de Serveis Socials ens permet mantenir tots
els serveis i créixer en alguns que són especialment
necessaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat, agrair, com no podia ser d’una
altra manera, a la consellera d’Afers Socials i Cooperació i als
seus acompanyants la presència.

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