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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Començam la sessió
i en primer lloc els demanaria si hi ha substitucions per favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Josep Castells.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sra. Presidenta, Bea Gamundí substitueix Irene Triay.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, presidenta, Joan Mascaró substitueix Pilar Costa. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia Martín.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenas tardes. Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Antoni Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fuster? El Sr. Fuster substitueix...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sra. Presidenta, Antoni Fuster substitueix Sebastià Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença de la consellera d’Afers Socials i
Esports per informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).

Comencem l’ordre del dia, que 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
2021 escrit RGE núm. 15981/20.

Assisteix la consellera d’Afers Socials i Esports, la Sra.
Fina Santiago i Rodríguez, acompanyada del Sr. Xavier Lluís
Bacigalupe Blanco, secretari general tècnic; la Sra. Marta
Carrió Palou, directora general d’Infància, Joventut i Família;
el Sr. Gegrori Molina Paniagua, director general d’Atenció a la
Dependència; la Sra. Teresa Vallespir Acosta, directora general
de Serveis Socials; la Sra. Laura Celià Gelabert, directora
general de Cooperació; i el Sr. Carles Gonyalons Sureda,
director general d’Esports. I a la Sala del Senat es troben el Sr.
Joan Mascaró i Ramiro, cap de gabinet; la Sra. Maria Eugènia
Quetglas Amer, cap de Premsa; el Sr. Joan Manuel Rosa
González, director general de Planificació, Equipaments i
Formació; la Sra. Fina Tur Marí, gerent de la Fundació S’Estel;
el Sr. Sebastià Lliteras Lliteras, director de l’Institut Balear de
la Joventut; i el Sr. Joan Ferrà Terrassa, interlocutor
parlamentari.

Té la paraula en primer lloc la Sra. Consellera d’Afers
Socials i Esports per fer tota l’exposició oral 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
venim a presentar i a defensar els pressuposts de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports i com no pot ser d’una altra manera,
els pressuposts d’aquesta conselleria s’han d’emmarcar dins
l’estratègia dels pressuposts generals del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sra. Consellera, però hi ha un problema i no està
obert el micròfon. Demanaria si em poden solucionar el
problema. Aturarem...

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

Vol que mentre parli per aquest.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esperam perquè vostè estigui més còmoda.

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

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

(Pausa)

Reprenem la comunicació. Pot començar, Sra. Consellera.
Gràcies i perdoni.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015981
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

No, per favor. Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a
totes. Avui venim a presentar els pressuposts de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports i, com no pot ser d’una altra manera,
aquests pressuposts s’engloben dins els pressuposts generals
del Govern de la nostra comunitat autònoma. 

En l’elaboració d’aquests pressuposts hi havia dues idees
clau, dues idees centrals. Per una banda l’experiència de la
passada crisi, que no va ser una bona pràctica per afrontar els
problemes que va generar aquesta crisi inicialment bancària i
que es va convertir després en deute pública i en una crisi
sistèmica. La reducció de la inversió pública no va resoldre els
problemes, més bé els va augmentar i d’una forma considerable
es varen augmentar les diferències socials, es va generar
vulnerabilitat laboral, es va generar precarietat laboral, es varen
abaixar de forma permanent els sous. Va ser una austeritat mal
entesa, que enteníem que no podíem seguir per la mateixa
estratègia. També és cert que a nivell nacional i a nivell
internacional tots els governs i especialment Europa amb un
parlament diferent i amb estats amb governs diferents, també
varen entendre que aquesta fórmula no podia ser l’adequada.

I l’altre eix central és que el virus que ha generat una
pandèmia i, per tant, una crisi sanitària molt important que s’ha
convertit ja en una crisi social i econòmica, va mostrar la
necessitat de tenir un estat de benestar potent i robust. No
haguéssim pogut fer front a aquesta pandèmia de la manera que
ho estam fent, si haguéssim tengut una estructura administrativa
molt reduïda o més minsa. Afortunadament com que tenim una
estructura pública sanitària, de serveis socials, d’emergències,
d’educació i d’altres, consolidada, ha pogut fer i afrontar la
situació d’aquest virus. Basta comparar amb altres estats o amb
altres governs que no tenen aquesta estructura administrativa,
la forma de resoldre aquests problemes que ha estat molt més
greu per a la seva població.

Per tant, amb aquests dos eixos centrals, amb aquestes dues
idees centrals, quins han estat els objectius dels pressuposts
generals del Govern. Per una banda manteniment de l’estat del
benestar, per l’altra el manteniment de totes aquelles
estructures socials que fomenten la cohesió social i la
sostenibilitat. Ens referim a totes aquelles estructures dirigides
a la família, a la cooperació internacional, a la cultura, a
l’esport, a la xarxa juvenil, al medi ambient. Mantenir l’estat
del benestar, mantenir aquestes estructures que generen cohesió
social, la reactivació econòmica -i vendran altres consellers a
explicar la seva part-, però sobretot temes agrícoles, polítiques
actives d’ocupació, invertir en economia verda i construcció...,
aquella economia de proximitat, que nosaltres en això sí que
tenim coses a dir quan els expliqui el tema de les nostres
inversions. 

També clarament cada conselleria havia de tenir molt clar
quines són de les seves competències, els sectors més
vulnerables per prioritzar aquests sectors més vulnerables. I
aquests han estat els eixos centrals o els transversals, que
segurament seran els que cohesionaran la línia dels pressuposts
del Govern i després les sectorials o específiques que cada
conseller defensarà.

La nostra conselleria que està clarament ubicada en l’estat
del benestar, creix en uns 29 milions, el que significa un 13,5%
del pressupost comparant el 2020 amb el 2021. És la
conselleria que creix en valors relatius, la que més creix en
valors relatius, ja que passa de 215 milions a 244 milions. Per
tant, amb aquest pressupost mantenim un dels objectius que era
clar, preservar l’estat del benestar i totes les estructures. Amb
aquest pressupost mantenim tots els programes, tots els serveis
i totes les estructures que estan funcionant l’any 2020, de fet
creixem en unes altres que aniré apuntant a mesura que defensi
cada una de les direccions. I a més no reduïm plantilla, que jo
crec que també això és important.

Quins són els sectors més vulnerables que vàrem haver de
destacar dins tot allò que és dins les nostres competències i que
les havíem de definir com a prioritàries a l’hora de redistribuir
aquesta pujada. Per una banda les persones majors amb
dependència, les persones amb discapacitat, la lluita contra la
pobresa, els joves amb alta vulnerabilitat de risc, protegir les
estructures que teníem assignades a la conselleria i que estan
enfortint i cohesionant la nostra comunitat autònoma, i a més a
més estan afavorint els valor democràtics, com eren tot
l’entramat esportiu, els programes de família, els serveis socials
comunitaris, els programes per als joves i la solidaritat
internacional.

Com estam protegint tot això? Ho feim amb nou eixos des
de la Conselleria d’Afers Socials. Un, mitjançant servei de
gestió pública, que estam protegint i que creixem, com per
exemple nous serveis de centre de dia de gestió municipal, o
contractació de més personal per al centre de tractament de
menors abusats que tenen protecció familiar; un eix. 

L’altre eix, els serveis públics d’acció concertada; cada
vegada més estam passant de capítol 2 de contractació o de
subvenció a concertació, per tant donam cabuda a la població
civil organitzada que està gestionant serveis i els estam
consolidant; per exemple hem passat el contracte de
teleassistència i l’hem passat a la concertació. 

Un altre d’aquests eixos per a la nostra conselleria és cercar
l’eficiència i l’eficàcia, per a nosaltres és fonamental. Per
exemple, després de provar durant uns anys que el servei
d’ajuda a domicili de Palma de dependència volguéssim que es
gestionàs des de l’ajuntament, això no ha anat bé i per tant
tornam a assumir la gestió d’aquest servei amb l’acord amb
l’Ajuntament de Palma; o per exemple creixem en nous
equipaments a través del consorci, però també facilitam, perquè
entenem que hi ha més eficiència i més eficàcia a les entitats
del tercer sector, i també els anunciaré un pla 10 per a la
construcció d’equipaments amb el tercer sector.

L’altre és mantenir aquestes estructures que consideram
cabdals per a la cohesió social a través de subvencions, com és
el cas del món esportiu, que pràcticament pujam totes les
subvencions que necessiten per mantenir aquesta estructura.
Construïm nous equipaments, com el Quatre Pins, que creim
que finalment aquest any es podrà ja obrir, l’any 21; residències
per a persones majors; protegim el patrimoni com és l’Alberg
de La Victòria.
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Un altre eix -li deia que n’hi havia nou- un altre eix
d’aquests és promocionar el coneixement i l’estudi, i per tant
mantenim l’Anuari de la joventut, mantenim també altres tipus
de..., tot el tema de la formació amb els col·lectius que ens
corresponen, o per exemple una novetat també d’aquests
pressuposts és l’enquesta als joves.

Un altre d’aquests eixos és la col·laboració administrativa,
cabdal, i molt més important en el cas de serveis socials que,
com vostès saben, les competències són molt transversals; no
és el cas de sanitat o educació, que el Govern les té d’una
forma ben definida, des d’Atenció Primària fins al sector més
especialitzat de salut, o en temes d’educació, que té
pràcticament tota la línia educativa; en serveis socials és molt
transversal amb els ajuntaments, amb els consells i el Govern.
Per tant aquesta col·laboració permanent, administrativa, amb
els consells i amb els ajuntaments.

Continuam essent solidaris. No podem pensar que una
pandèmia mundial, que afecta tota la població, sigui
l’argument, o sigui la justificació, per reduir la nostra solidaritat
internacional. 

I després -crec que és importantíssim- no hem reduït ni un
euro, tot al contrari, la despesa pública per protegir les
situacions més vulnerables, com és el cas que mantenim el
pressupost de la renda social tot i que hi ha una renda, un ingrés
mínim vital.

Per tant amb aquests eixos i amb aquesta població
vulnerable quins són els serveis que ens agradaria destacar?, o
quins són els serveis que feim per a cada un d’aquests
col·lectius? De discapacitat, el Servei de valoració; el Servei de
primerenca, d’atenció primerenca; aquest pla d’inversió per a
nous equipaments amb una subvenció a deu anys; el Servei de
tutela judicial; la xarxa de salut, amb residències, amb
habitatges, amb centres ocupacionals, amb acompanyament; les
residències per a persones amb discapacitat física. Això suposa
un pressupost d’uns 25 milions; tot el que va a discapacitat més
o manco suposa un pressupost de 25 milions.

Què va a dependència i a atenció a persones majors,
bàsicament? Tot l’equip de valoració, tot l’equip de
treballadors socials que fan el programa d’atenció individual,
les ajudes econòmiques, les gestions de les residències
d’Eivissa, els nous equipaments de construcció a projectes, la
concertació de places residencials i centres de dia, i aquest
pressupost de dependència a persones majors més o manco són
121 milions per a l’any 21.

En la lluita contra la pobresa s’ha de destacar la renda
social, la renda mínima d’inserció, que la deixam durant uns
mesos; tota la línia de subvenció a les entitats que lluiten contra
la pobresa; els programes específics per als col·lectius més
vulnerables, que això també és una de les novetats d’aquest
pressupost; i el pressupost per a aquest bloc de lluita contra la
pobresa està al voltant d’uns 32 milions.

Els joves en risc de vulnerabilitat o d’exclusió, en destacam
tres: els centres socioeducatius i el treball comunitari, que
tenim un col·lectiu important d’educadors que fan feina a
l’espai comunitari; un contracte singular que tenim amb

Projecte Home per a la fase de reinserció social lligada a les
addiccions -això no està dins la conselleria, que és d’infància
i de joventut, però la majoria d’elles són persones joves i està
lligat també a salut mental-; i tot el programa de joves
extutelats. Això són uns 20 milions d’euros.

I després el manteniment de tota aquesta estructura que -
insistesc- permet..., que facilita la cohesió social, que genera
valors democràtics i que és fonamental per a aquesta xarxa de
serveis generals, que en el nostre cas és l’esportiva, la de
joventut, la de família, la de serveis socials comunitaris i la
solidaritat internacional, el suport a tota aquesta estructura, a
aquestes àrees, és al voltant d’uns 46 milions d’euros.

Per tant aquests 244.850.340 euros es distribueixen en una
sèrie de direccions generals que ara passaré a destacar, o més
que destacar..., sí, destacar alguns programes i a fer un resum
de cada una d’elles.

La Secretaria General vostès hauran vist que gestionarà
12.118.000 euros. Si vostès han fet l’exercici de restar l’any 20
de l’any 21 veuran que la pujada són uns 200.000 euros, però
en realitat la pujada de la Secretaria General és d’1.079.000
euros perquè hi ha una reducció del capítol 1 que després
explicaré. On va aquesta pujada?, bàsicament va a capítol 2; en
el capítol 2 passam a 3.390.000 euros a 4.480.000 euros, i va
sobretot -i ho veuran, i ho dic perquè la passada legislatura,
quan vaig defensar els pressuposts del 20, vàrem tenir
preguntes en aquest sentit-, veuran que hi ha una partida molt
important en el codi que posa postal; això és un augment de
quasi 200.000 euros, que és bastant substancial, però és que
nosaltres estam fent resolucions contínuament que han d’anar
certificades; fem la resolució de discapacitat, fem la resolució
de dependència, la resolució d’emancipació, la resolució de
renda social..., n’estam fent moltíssimes. La previsió és que hi
hagi unes 200.000 trameses de resolucions.

I després l’altra pujada és bàsicament per tots els serveis
que des de la Secretaria General són comuns i que dóna suport
a totes les direccions generals, com són els de neteja, els
d’accés als edificis, també tots els lloguers s’han carregat a la
Secretaria General, i molt del material general de protecció als
treballadors de la COVID-19 és també a la Secretaria General.

Els deia que observaran una baixada del capítol 1 de la
Secretaria General, i això és a causa que en aquests pressuposts
de 2020 tots els sous dels directors generals eren al capítol 1 de
la Secretaria General, i per decisió de la Conselleria d’Hisenda
ara són a cada una de les direccions. Per tant hi ha una petita
pujada a cada direcció general en relació amb el capítol 1, i una
baixada en el capítol 1 de la Secretaria General.

Si ara anam per direccions, a la Direcció d’Infància,
Joventut i Família el programa de mesures judicials i prevenció
del delicte passa de 13.866.000 euros a 14.560.000; això és el
programa 13C, i augmenta, com vostès hauran fet la resta, en
uns 679.000 euros. La pujada central és per a la Fundació
S’Estel per poder obrir el Quatre Pins, i bàsicament és la
contractació dels educadors -omplirem les 32 places que
ampliam-, més hores de seguretat i tot el material que es
necessita, com tota la instal·lació de càmeres de vigilància o tot
el tema contra incendis. 
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Aquí també dins aquests 679.000 euros hi ha un psicòleg
més per a la Unitat de Tractament d’Abusos Sexuals Infantils
de menors que estan protegits per la família, que no necessiten
ser tutelats i també el trasllat d’Es Fusteret. Com he dit al
principi de la meva intervenció, no... milloram els serveis que
tenim, sinó que a més mantenim tots aquests altres, no?, aquí
mantenim -com no pot ser d’altra manera- Es Fusteret, Pinaret,
Mussol, els dos pisos de convivència i seguim amb els
programes Atura’t, Amb mesura, PILA, tots els programes
estan garantits en aquests pressuposts.

Un altre programa d’aquesta direcció que és Família i
Unitat de Convivència, veuran que té una pujada d’uns 845.000
euros aproximadament, això va a dues grans partides o diguem
que... l’absorbeix dues grans partides: uns 350.000 euros per a
la renda d’emancipació, tenim cada vegada més menors que
duren fins als 18 anys al sistema de protecció i per tant
compleixen la majoria d’edat al sistema de protecció i després
passen al sistema d’emancipació, i uns 200.000 euros més per
a places d’habitatge per a joves extutelats.

Es mantindrà o s’instaurà, perquè aquest any s’ha fet per
primera vegada i pensam que ha facilitat molt la integració de
menors amb un gran grau de discapacitat a les escoles d’estiu
i, per tant, mantindrem o s’instaurarà d’una forma ja permanent
l’ajuda econòmica per a entitats que integrin menors amb un
grau alt de discapacitat al lleure, especialment les escoles
d’estiu.

També s’incrementarà en 200.000 euros, estava en 200.000
i ara està en 400.000, la partida destinada als ajuntaments per
desenvolupar la Llei d’infància i adolescència.

També, i diré que... de cada direcció quins són els
programes que també mantenim, no tots, però sí els més
significatius.

Mantenim el Punt de trobada, mantenim el Servei de
Mediació Familiar, mantenim ALTER, mantenim el Programa
de prevenció de la violència filioparental, el Registre de
parelles estables, com he dit abans el problema d’emancipació
dels joves tutelats, la UTASI amb un increment d’un psicòleg;
el servei de suport i intervenció psicològica postemergència;
tota la línia de subvenció, aquí també els he dit que cada
vegada més intentam que hi hagi menys subvenció i més
concertació en tots els programes i serveis que podem, aquí
també els puc posar un exemple: una subvenció que teníem per
a joves embarassades ha passat a concertació, hem concertat
amb les entitats que donen suport a aquestes entitats,
especialment la més important, però les altres subvencions les
mantenim, les de competències familiars, les d’abusos sexuals
infantils, la d’intervenció extrahospitalària, el desplaçament a
joves estrangers.

Com no pot ser d’altra manera continuam amb tot el que és
l’elaboració, manteniment, reforma, revisió del protocol de
maltractament i el protocol d’abusos sexuals i el protocol
d’explotació sexual infantil, la formació i el manteniment del
RUMI.

Dins aquesta direcció, continuam amb aquesta direcció, la
d’Infància, Joventut i Família, hi ha les polítiques de joventut.

Veuran vostès que si comparen el 2020 i el 2021 es manté amb
la mateixa partida, però ens permet mantenir tots els serveis
actuals, l’anuari, el carnet jove i les seves beques, l’Art Jove, el
manteniment de les instal·lacions i de campaments juvenils, el
camp de voluntariat, la gestió de carnets internacionals, les
campanyes de sensibilització, l’Erasmus jove, el Consell de la
Joventut, formació, la coordinació infantil i juvenil, la
certificació de professionalitat de temps lliure; i també volem
destacar el reforç que farem al servei de informació juvenil per
desenvolupar un programa que nosaltres cada vegada pensam
que és més necessari que és una vida digital més segura per fer
tallers d’educació digital als nostres joves.

Vull destacar d’aquest sector que el nostre objectiu és
lliurar al Parlament, dins el 2021, la llei de la joventut, la nova
llei de la joventut, la nova llei del lleure i l’elaboració... i no
lliuram el... lliurar-lo o almanco presentar-lo però primer s’ha
d’elaborar, el tercer estudi de joventut prèvia enquesta
específica als joves.

Passam ja a una altra direcció general que és la d’Atenció
a la Dependència, que també té tres grans apartats. Un és
l’Atenció a la Discapacitat, veuran vostès que es manté el
pressupost del programa 313B, si bé s’ha produït un traspàs,
que és el que dèiem, del capítol 4 al capítol 2 i s’ha passat un
traspàs de capítol 4 al capítol 2 perquè passa sobretot a la
concertació. El total d’aquesta direcció general són 20.196.000
euros.

Les partides més destacades d’aquesta atenció a la
discapacitat són: 12,5 milions a atenció a persones amb
problemes de salut mental, els he de dir que d’això nosaltres
n’estam prou orgullosos, l’any 2016 ens vàrem posar a crear
aquesta infraestructura que no existia en la nostra comunitat
autònoma i ara és una de les estructures en tota aquesta xarxa
de centres ocupacionals, d’habitatge tutelat, d’habitatge
supervisat, d’acompanyament a determinats perfils, una de les
xarxes que s’estudien a la resta de l’Estat i que s’està posant
com a exemple. Hem passat de pràcticament zero, d’una línia
de subvenció a una estructura de 2,5 milions d’atenció a les
persones amb problemes de salut mental.

Després, també l’atenció primerenca que hem passat de
5,4... que hi ha uns 5,4 milions.

Amb aquest pressupost, què permetem créixer?, augmentarà
ens uns quasi 800.000 euros cap a salut mental, concretament
en habitatge, cada vegada tenim més demanda en temes
d’habitatge i, per tant, creixerem en aquest tipus d’habitatge i
també creixerem en sessions d’atenció primerenca amb unes
1.600 sessions i arribarem a les 136.000 sessions d’atenció
primerenca.

També els he de dir que augmentarem, el que li deia al
principi, no reduïm plantilla, sinó que l’augmentam a mesura de
les possibilitats, augmentarem també la nominativa al Consorci
APROP amb uns 50.000 perquè puguin reforçar l’aparell
administratiu que segons el gerent és necessari.

I, per tant, mantenim també tots els altres programes i
serveis, les places de suport a l’habitatge, els serveis de salut
mental, els serveis ocupacionals, l’acompanyament de salut
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mental vinculat a centre penitenciari, el conveni amb Projecte
Home, la concertació d’acompanyament a persones amb
discapacitat, el concert de tutela judicial, el concert de
sordocegs i el concert d’ajudes tècniques per a persones amb
discapacitat.

Passam dins aquesta direcció a un  altre dels programes més
importants i el que puja més de la nostra conselleria, que és
l’atenció a la dependència, passa de 87 milions a 103 milions.
Diferenciam el que són els programes i serveis que passa de 50
milions a 56 milions, són uns 2 milions més una partida
específica de COVID, que és d’1.138.000 i que anirà a la
Fundació d’Atenció a la Dependència.

I l’altre apartat que puja més d’aquests eren les ajudes
econòmiques que passa de 33 milions a 46 milions.

D’aquí, quins programes creixerem?, per destacar els que
creixem més importants, seguim concertant places residencials,
aquest any en tenim garantides 28, hi ha possibilitat de poder
créixer més i... perdonin, 28 places residencials i segures... i hi
ha previsions de poder pujar més, més les 71 places de centres
de dia que són 67 a Mallorca i 4 a Menorca. També aquí ja
s’incorpora l’increment per augmentar la ràtio de les
residències que, com vostès saben, vàren passar l’any passat de
28 sociosanitaris a 33 sociosanitaris.

450.000 euros més per arribar a les 11.000 terminals de
teleassistència i reformam la Fundació, per recorda-los que la
feina que fa la Fundació, té tota l’estructura de la valoració,
dels programes individuals d’atenció, el primer servei de
tutela... el primer servei públic de tutela judicial per a adults
que es va fer en la passada legislatura el gestionam des de la
fundació i la gestió de les residències. Per tant, d’aquest servei
-insistim-, això és el que creixem, però seguim mantenint tot
allò altre, no?

El concert de residència amb 760 nous places, el servei
d’ajuda a domicili amb 151.000 hores, els centres de dia amb
663 places, la teleassistència i els 25 milions que van a la
Fundació.

Després, finalment, dins aquesta direcció general estan les
ajudes econòmiques de dependència que amb aquests cinc anys
de gestió que duim hem passat d’1 milió..., crec que era 1,5,
1.600.000 euros de la nòmina de dependència a 4.100.000 que
acabarem aquest any 2020. En aquest moment ja hi ha unes
16.700 persones a les quals arriba aquesta ajuda econòmica.
Per això, la importància de consolidar aquesta partida amb
aquests 46 milions. 

Estam convençuts que si durant aquest temps, aquests cinc
anys, hem crescut en una forquilla entre un 10 i un 13% de les
ajudes econòmiques, aquest any tenim garantida també aquesta
forquilla de creixement. 

Després detall la Direcció de Serveis Socials que l’any 20
ha gestionat o gestiona un pressupost de 30.675.000 euros i per
a l’any 21 serà de 34 milions d’euros. De les accions d’aquesta
direcció crec que hem de destacar el manteniment de la renda
social amb 20 milions, podríem haver argumentat políticament
que l’ingrés mínim vital permetria una reducció d’aquests 20

milions. Nosaltres sabem que l’ingrés mínim vital no roda com
nosaltres desitjaríem; també sabem que posar un funcionament
una prestació d’aquestes característiques necessita temps, igual
que va passar amb les pensions no contributives en el seu
moment i, per tant, pensam que aquests 20 milions d’euros
s’han de mantenir.

Feim una partida d’1 milió d’euros per a problemes
específics per a sectors de màxima vulnerabilitat econòmica i
social que durant aquesta pandèmia han aflorat d’una forma
molt clara. La Llei de prestacions econòmiques o el Decret llei
de prestacions econòmiques, vostès saben que ens ho permet i
pensam que és una oportunitat per poder-ho desenvolupar.

Mantenim la subvenció per a la pobresa que va dirigida a
entitats amb un valor de 900.000 euros i veuran que està
especificat 1.950.000 per a renda mínima d’inserció. Això és
per liquidar allò que ens presentin els consells insulars de l’any
20, que es liquida una part l’any següent perquè s’esgota fins a
31 de desembre, i després la previsió que durant uns mesos
aquesta renda mínima d’inserció s’hagi de continuar pagant
perquè l’ingrés mínim vital no rodant de la manera que
nosaltres desitjaríem.

Altres mesures a destacar d’aquesta direcció general. Hi ha
1.925.000 euros dirigits als ajuntaments per a integració social
dels immigrants, pensam que han de ser els ajuntaments que
han d’integrar al territori i dins la xarxa de serveis socials
aquestes persones immigrants. La gestió de la renda del 0,7 de
l’IRPF, que són 4 milions d’euros; i el concert de serveis
socials als jutjats.

Aquesta direcció també gestiona les pensions no
contributives que arriben a unes quasi 8.000 persones de la
nostra comunitat autònoma. I veuran també que aquesta
direcció general ha pujat molt en capítol 1, ha passat de
230.000 euros a 1 milió i busques d’euros, per mor que tota la
gent, tots els treballadors que fan feina a les pensions no
contributives, que abans estaven a Direcció de Dependència,
els hem assignat per ordenar d’una forma més clara a aquesta
direcció, que és la direcció que gestiona les prestacions
econòmiques, la renda social, l’RMI i té el contacte amb l’Estat
de l’ingrés mínim vital i totes les subvencions de lluita contra
la pobresa. Garantim també, perquè ho estableix la llei, el
complement de les pensions no contributives. I també aquesta
direcció gestiona l’oficina d’informació específica als
immigrants.

Una altra direcció és la Direcció General de Planificació,
Equipaments i Formació. Aquesta direcció passa de 18 milions
a 25 milions. La pujada se centra sobretot en la construcció
d’equipaments, que ho feim per dues vies. Una que ja l’he
mencionada, teníem una demanda del col·lectiu del tercer
sector especialment de salut mental i de persones amb
discapacitat de la necessitat de fer un pla de subvencions
perquè poguessin construir equipaments. Per tant, dins els
pressuposts de 2021 hi haurà ja una línia per subvencionar
durant deu anys aquest pla d’equipaments, que anirà dirigit al
tercer sector, i que bàsicament seran nous serveis per a
discapacitat i salut mental, residències, centres de dia, centres
ocupacionals i habitatges. La previsió, encara l’estam tancant,
pot ser entre 27 i 28 milions, però dins el 21 ja tenim la primera
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partida perquè el nostre objectiu és publicar l’ordre de
subvenció, si no pot ser el desembre que sigui el gener, però
que ja tenguin una partida d’aquest pla deu dins l’any 21.

Després l’altra línia, que per a nosaltres és molt important,
és la línia de construcció pròpia, que és l’altra via de
construcció, i destacam continuar amb Son Martorell, acabar
Marratxí, iniciar ja les obres de Maó, tenir ja tot preparat per
poder tenir el pressupost de Son Dureta i continuar treballant
en temes de tota la part arquitectònica, començar les obres de
la residència de Sant Lluís, també tenir preparat tot el procés
arquitectònic d’Es Castell, dels centres de dia començar el de
Cala d’Or, centre de dia a Porreres, centre de dia a Calvià i
centre de dia de S’Indioteria.

Vull dir-los que aquest consorci en el pressupost veuran
vostès que són 7 milions, però en gestionarà més perquè té
romanents i per tant la previsió està entre 12 i 13 milions el que
invertirem en aquests temes.

Veuran vostès també que hem anunciat, i crec que també és
a l’articulat de la llei, que volem una agència de..., convertir
aquest consorci en una agència. El motiu és perquè el consorci,
vostès saben que un consorci administrativament es crea o es
constitueix per un objectiu concret, en aquest cas es va
constituir per a la construcció, per a la reforma de la residència
de Sant Miquel i per a la construcció de la residència de Can
Blai i s’ha seguit utilitzant. Ara no té sentit, quan ja fa molts
d’anys que està clar que l’administració pública ha de construir
aquest tipus de serveis, mantenir un consorci que tenia un
objectiu específic. Per tant, ho convertirem en agència, que
pensam que administrativament és més correcte i el consorci
desapareixerà.

Altres objectius que té aquesta direcció és el suport dels
serveis comunitaris bàsics. Tenim la previsió d’un augment d’1
milió d’euros als serveis municipals, passam de 10.433.000 a
11.443.000. A això li hem de sumar, que també va als
ajuntaments a través del mateix conveni, 1.900.000
d’immigració. Aquest milió estarà concretat per a temes de
COVID, veurem si és emergència o si és contractació de
personal, ho negociarem amb els ajuntaments.

Després també aquesta direcció gestiona totes les
subvencions de l’IRPF, però la part d’inversions, que per a
aquest anys són 600.000 euros i per a l’any que ve també hem
fet aquesta previsió de 600.000 euros. Aquestes inversions van
destinades a les entitats i ho feim per a vehicle i per a material
informàtic, per a vehicle adaptat i per a material informàtic.

La Direcció General de Cooperació gestionarà 6.369.000
euros, puja..., perdonin, 6.369.000 euros, la pujada la tenim en
el capítol 4 i al capítol 7, i això suposa que augmenta sobretot
tota la part destinada a les entitats que gestionen cooperació.
Cooperació augmenta 50.000 euros, en prospecció es fa 50.000
euros, per acord en el consell de cooperació no es farà aquest
any la subvenció destinada a cooperants perquè no podem per
tema COVID no es poden desplaçar els cooperants i, per tant,
només farem la prospecció.

Emergència puja de 400.000 a 500.000 i sensibilització
augmenta uns 75.000 euros i ens posam en un valor de 600.000
euros. A comerç just també pujam la partida en 25.000 euros. 

Després també dir-los que mantindrem les mateixes partides
de l’any 2020 per a l’any 2021 en els fons illencs. Veuran
vostès una reducció de la Universitat de les Illes Balears, això
és un acord pactat amb la Universitat de les Illes Balears
perquè ells per mor de la situació de COVID-19 no han pogut
gastar..., no han pogut desenvolupar tots els programes que ells
volien, sobretot, beques perquè els nostres universitaris anessin
a cooperar, per tant, sobren -diguem-, no han pogut executar
tots els doblers, ens estimam més que els tenguin que fer la
gestió que ens els tornin i, per tant, gestionaran més o manco el
mateix. També hi ha l’acord que, si necessitassin algun tipus
d’augment es podria revisar.

I després també volem augmentar la cooperació bilateral i,
per això, també hi ha un augment de la cooperació bilateral.
Pensam que, igual que a les altres àrees de gestió nostra no
només hem de dependre de la voluntat del tercer sector per
gestionar cooperació, sinó que també hi ha d’haver política
pública de gestió de cooperació, per tant, volem sempre
reforçar aquesta bilateralitat. 

I també la nostra voluntat és enviar al Parlament la Llei de
cooperació de la nostra comunitat autònoma.

Tenim l’altra direcció, que ja no és tant de Serveis Socials,
és la Direcció General d’Esports, que passa de gestionar
20.276.000 euros a 20.539.000 euros. Això suposa un
increment de 263.000 euros. Vostès veuran que tot augment del
pressupost, va a capítol 4, que queda en 10.928.000 euros,
pràcticament 11 milions. 10.928.000 euros. Aquí hi va una
partida molt important -pràcticament la meitat o més de la
meitat-, de 5.809.000 euros, a la Fundació de l’Esport Balear.

Vostès veuran, si comparen el pressupost del 20, que el
Consorci del Velòdrom desapareix, això ho dic perquè quan no
necessitam un consorci o quan no necessitam un gerent, som
capaços de prendre aquesta decisió i, per tant, ja hem cessat el
gerent -perquè ja no era necessari- i perquè el consorci aquest
ja està en fase d’extinció. I, per tant, la Fundació de l’Esport
Balear passarà a gestionar el velòdrom. Vull agrair al gerent i
a tota l’estructura administrativa de la Fundació que hagi
assumit aquesta feina perquè suposa molta més feina, gestionar
la Fundació i a més a més el velòdrom.

L’altra partida important de capítol 4 és l’Interilles, que es
manté, per un valor d’1.240.000 euros, i després hi ha un
augment important en el capítol 4 que va a subvencions,
destinada als clubs, a federacions i a esportistes, amb un valor
de 3.791.000 euros. Les partides més significatives d’això, això
és que la subvenció als clubs puja d’1.300.000 a 1.540.000
euros. Aquí hi a un augment important que ve també dels
romanents de l’any 20. Perquè, sinó, d’1.300.000 a 1.540.000,
assumiria ella tot l’augment, els clubs assumirien tota l’apujada.
El compromís amb l’Assemblea Balear era que els doblers
d’esports s’havien de quedar a l’esport, en la mesura de les
possibilitats i, per tant, dels romanents de l’any 20 es fa aquest
augment de 240.000 euros amb els romanents i a una part de la
partida del pressupost del 2021. 
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A les federacions esportives es passa de 400.000 a 550.000.
A Inclusió Dona, també fa la passa de 200.000 a 220.000. A
Esportistes Destacats, es passa de 700.000 a 840.000. I després
es fa una partida específica de 200.000 euros per als clubs, per
al tema de COVID-19, perquè han tengut més despesa i per tant
se’ls ha d’ajudar econòmicament. 

En el capítol 7 també veuran que hi ha una partida bastant
important i que se centra sobretot en la Fundació, que se’n du
els 3.936.000 euros. També aquí el Consorci desapareix i
també la partida que anava destinada al Consorci del capítol 4,
l’assumeix la Fundació; i aquí veuran també que hi ha uns
200.000 euros, per capítol 7, que va destinat a esport adaptat i
també a clubs i federacions, per temes de material i, sobretot,
material informàtic que sembla que és el que necessitaven. 

Si volen qualque detall en concret, després, encantada de
donar-los més detalls, però per resumir el que fa la Fundació
per a l’Esport Balear, que se’n du una partida molt important de
la Direcció de l’Esport, gestionarà: el velòdrom, com els he dit;
els programes de tecnificació -uns 23 programes-; la residència
per a esportistes; el centre de suport científics per a la formació,
gestiona tot el tema que és la formació i la titulació esportiva,
treballa tot el tema de l’esport, dona, voluntarietat i esport
adaptat. 

I, després, també, dir-los que tot i que no ha pujat el
pressupost de la Fundació, dels doblers propis de la Fundació,
conjuntament amb el que li ha arribat del Consorci, hem pogut
destinar 100.000 euros més a patrocini i, per tant, passaran de
400.000 a 500.000 euros de patrocini.

Una partida que no està integrada en els pressuposts, a la
Direcció, però que en depèn i que es gestiona des de la
Direcció, és el Centre de Tecnificació Esportiva que manté el
pressupost, veuran vostès una diferència, ha augmentat molt el
capítol 2 perquè ja dúiem diversos anys que el capítol 2 era
necessari augmentar-lo i això produïa després modificacions de
crèdit, per tant l’hem adaptat a la realitat; i després hi haurà la
part important, també, del Centre de Tecnificació Esportiva, és
1.583.000 euros d’inversió que anirà destinada a l’aulari,
confiam i volem que l’aulari comenci les obres aquest any, hem
resolt tots els problemes tècnics que teníem amb l’Ajuntament
de Palma i, per tant, confiam que la construcció de l’aulari
comenci aquest any 21; i també hi ha uns doblers específics per
als vestidors de lluita olímpica i per a temes de reparació.
També dir-los que confiam que aquest any 21 podrem lliurar al
Parlament la Llei d’esport i d’activitat física. 

Finalment, ja per acabar, tenim també l’Oficina Balear de
Defensa de la Infància i de l’Adolescència, que puja uns
127.000 euros, una part d’aquests 127.000 euros és el sou -que
vostès hauran vist que puja el capítol 1-, és el sou del seu
director, que l’any passat en els pressuposts del 20, estava a
Secretaria i ara està aquí; i després l’altre és al capítol 2, perquè
acompleixi les seves funcions i, sobretot, per veure si ens
permet aquesta COVID fer els congressos i les jornades que
aquest any no s’han pogut fer i, per tant, confiam que per al
proper any 21 es puguin fer tots els projectes d’investigació que
té en marxa i altres projectes d’innovació.

Aclarir, perquè a vegades determinats grups
parlamentaris..., recordar-los, que l’Oficina Balear d’Infància
i Adolescència, si els grups parlamentaris o si els partits polítics
fossin capaços d’acordar el que seria un Defensor de Greuges,
aquesta Oficina passaria a ser del Defensor de Greuges, el que
passa és que ha d’estar assignada a qualque conselleria i sembla
que la Conselleria d’Afers Socials és la més propera en aquest
sentit. 

Després, simplement, dir-los que bona part d’aquests
pressuposts s’han anat comentant en els diferents espais que
tenim de col·laboració, de reflexió, de consulta i de debat, com
és l’Assemblea de l’Esport, com és el Consell de la Joventut,
els serveis socials que tenim els consells socials dels Serveis
socials o la conferència amb el que treballam amb els consells,
els consells d’Infància i família, i el Consell de Cooperació. 

Aquesta és l’exposició que fins ara puc presentar i, en tot
cas, estic a disposició de les seves preguntes.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, consellera. Ara correspondria suspendre la
sessió durant quaranta-cinc minuts o volen que continuem?,
demano als portaveus si estan d’acord a continuar.

Llavors, continuem. Per tal de formular les preguntes
passarem ara el torn als diferents grups parlamentaris. En
primer lloc, demanaria a la consellera si voldrà contestar
globalment o individualment als...

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

Globalment, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Llavors, en primer torn,
passem el torn de paraula a la representant del Grup
Parlamentari Popular, per un temps màxim de deu minuts, la
Sra. Marga Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo agrairia a la Presidència
que m’informàs quan em faltàs un minut, un minut i poc, abans
d’acabar la meva primera intervenció, que si no vaig errada són
deu minuts, és així? 

D’acord, idò moltes gràcies i molt bones tardes a tots. I,
Sra. Consellera, moltes gràcies per la seva explicació. Jo ja li
deia l’any passat que al pressupost de Serveis Socials jo el
considerava molt fred, perquè les partides econòmiques duen
darrere programes que van destinats a persones i que, moltes
vegades, nosaltres no sabem el que hi ha darrere d’aquestes
partides. 

Vostè ha començat la seva intervenció dient o comparant de
com sortim de les crisis, i parlava de la passada crisi o
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d’aquesta crisi i vostè deia que la passada crisi, en el final, va
resultar que es va convertir en deute públic, i jo li dic que
veurem, veurem com sortirem d’aquesta crisi, perquè,
segurament en aquesta crisi, i vist aquest pressupost i els
pressuposts també generals de l’Estat, el que tenim clar és que
també acabarem amb deute públic, possiblement amb molt,
molt de deute públic, i aquest deute públic no només afectarà
els nostres néts sinó que afectarà els besnéts i properes
generacions, i és així.

I evidentment li he de dir que possiblement aquests
pressuposts són els pressuposts dels inicis d’una austeritat
futura; no la veim ara, però sí la veurem el 2022 i el 2023. De
fet a segons quines partides sí que ja ho veim, que hi ha una
rebaixa important, i després ho diré.

Bé, en general hem de dir que són uns pressuposts que
consideram que augmenten totes les partides que veim que són
importants; evidentment, com vostè ha dit, serveis socials o
dependència, i augmenta de manera ostensible. Nosaltres ens
alegram, perquè és que no ho podem fer d’altra manera i, a
més, du la creació d’un programa nou, que és el programa
413G, que són accions públiques relatives a la COVID-19, i
que a més aquest programa 413G és a les diferents direccions
generals, per exemple a la Direcció General de Serveis..., a la
Direcció General de Serveis Generals, Secretaria General, a
altres subministraments hi ha 30.000 euros; a la Direcció
General de Menors i Fundació S’Estel n’hi ha 120.000; a la
Direcció General de la Dependència n’hi ha 1.138.000; i a la
Direcció General de Planificació, de Serveis Socials i
Famílies..., a les famílies i a institucions sense ànim de lucre,
n’hi ha 6,5 milions. Evidentment la COVID ens afecta en
aquest pressupost i en aquest cas, com no pot ser d’altra
manera, ha afectat també els pressuposts de Serveis Socials, i
d’aquests milions que vostè deia, comentava aquests
pressuposts, hem de dir que 8 milions van directament als
temes de la COVID.

Jo no tenc el temps que vostè tenia, i intentaré... o el que
voldria de vostè és que m’expliqui el com i a quins programes
específics, perquè tot no ho he pogut apuntar, van les diferents
partides. 

I després voldria parlar d’infraestructures, que crec que és
la gran mancança d’aquest pressupost. Crec que les
infraestructures, i les infraestructures que veim reflectides en el
consorci, baixen i baixen molt; vull dir que a la partida d’on hi
ha les diferents obres que hi havia l’any passat teníem 16
milions d’euros i enguany en tenim 12, per tant és una rebaixa
de 4 milions d’euros i és així, ho posem com ho posem és una
rebaixa de 4 milions d’euros.

Miri, a la Direcció General de Menors -i aniré de direcció
general en direcció general- a la Direcció General de Menors
la transferència a l’Institut S’Estel vostè deia abans que
augmentava en 670.000 euros. A nosaltres ens agradaria saber
en quins programes específics; vostè ens ha dit que anirien a
més seguretat, que contractarien un psicòleg més, si no vaig
errada; voldríem saber en quins programes específics hi hauria
aquest augment.

L’any passat a la seva compareixença vostè deia que es
traslladaria el centre Es Fusteret a un immoble temporal i
havien posat un partida econòmica de 80.000 euros per a un
lloguer d’un espai. En aquest cas el que veim és que hi ha una
obra prevista en el Seminari, si no vaig errada, de 190.000
euros. M’agradaria saber com està aquest tema, perquè
nosaltres pensàvem que a hores d’ara, l’any 2020, ja tendríem
les nines d’Es Fusteret traslladades a aquest espai per aquesta
partida que vostè deia que ja estava a punt de traslladar-se, i
encara seguim igual. Per tant voldríem saber en quin estat estan
aquestes obres, per què s’han hagut de fer aquestes obres per
aquest import de 190.000 euros, i quan realment tendrem les
nines d’Es Fusteret cap allà.

Després vostè l’any passat deia que Es Fusteret es
convertiria en un centre de dia. Avui no ha dit res d’aquest
tema; també ens agradaria saber-ho.

Quant a Es Pinaret, com estan les obres d’Es Pinaret,
perquè les obres d’Es Pinaret pareixen, vaja, les del Taj Mahal.
La pandèmia potser les aturades dos o tres mesos, però volem
saber aquestes 32 places que són tan, tan necessàries, a més ho
vàrem veure a la memòria del fiscal general, que va dir que
feien falta moltes places per a menors i per a menors amb
mesures judicials, ens agradaria saber com està aquest tema.

Quant a famílies i unitats de convivència s’augmenten en
200.000 euros, i als ajuntaments s’han augmentat 200.000
euros als ajuntaments i (...), tal. 

Quant a la Direcció General de Dependència m’agradaria
saber..., vostè sap que cada informe que es fa a nivell nacional
de dependència ens diuen que a les Illes Balears tenim un
desfasament molt important quant als serveis que es donen a
dependència i les prestacions, que tenim un gran índex, un
percentatge molt alt amb el total que destinam a dependència
cap a prestacions i no tant a serveis. M’agradaria saber a
veure..., que vostè ens expliqui a veure si anam a la majoria de
les comunitats autònomes, i a veure si amb aquesta pandèmia
anam al fet que els serveis de dependència de cada vegada més
es donin domiciliàriament, perquè a més tenim una mancança
enorme d’infraestructures, en referesc a centres de dia i a
residències, i després ho diré a part.

Quant a l’atenció a la dependència, en el capítol de concerts
augmenten ostensiblement, augmenten 3 milions d’euros, i
m’agradaria que vostè m’ho explicàs. El que deia abans jo
quant a les prestacions econòmiques continuen augmentant; si
jo li deia que tenim una mancança d’altres tipus de serveis que
no siguin de prestacions, en aquest cas passam de 32 milions
d’euros a 46 milions d’euros, en prestacions. I tenim..., també
m’agradaria que ens digui, quant a les llistes d’espera de
dependència, què tenim previst, perquè volem saber de quina
manera vostès tenen previst reduir les llistes d’espera de
dependència.

Quant a la Direcció General de Planificació i Serveis
Socials m’agradaria que vostè ens digui, perquè nosaltres li
vàrem fer una bateria de preguntes, jo en concret li vaig fer tota
una bateria de preguntes quant a totes aquelles persones que
tenien renda social garantida, que com tots sabem teníem
l’obligació abans de dia 30 de setembre d’haver demanat,
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d’haver sol·licitat l’increment (...), a veure com estam en aquest
tema, volem saber... Per les darreres informacions no sé si eren
devers mil i busques de persones que tenien ja..., però vull que
vostè m’ho digui perquè vaig fer, em pareix que fa
aproximadament un mes o un mes i un poc, que vaig fer tota
una bateria de preguntes sobre aquest tema, a veure quantes
persones que tenien RESOGA ara ja tenen contestada, tenen
resolt el seu expedient d’ingrés mínim vital, i no m’han
contestat. Per tant si vostè em pogués donar aquestes dades li
ho agrairia, perquè vostè diu que la RESOGA no baixa, que
continua amb 20 milions d’euros, i m’agradaria en concret
saber a quin tipus de persones aniria. Evidentment sé que amb
el decret que vàrem aprovar aquí entre tots, i que nosaltres li
varem donar suport, també tenien en compte aquelles persones
que l’ingrés mínim vital deixava fora perquè havien tengut dins
l’any 2019 qualque tipus d’ingrés, però m’agradaria saber
expressament a què es refereixen.

Quant a la planificació de serveis, en aquesta partida que hi
ha de 6,5 milions que es destinen a la COVID-19 m’agradaria
saber en què, en quins programes específics vostès fan
comptes, i per què han valorat 6,5 milions i no (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut, un minut, senyora...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Em
pensava que em quedava molt més. Intentaré ser breu.

Ara m’agradaria parlar d’inversions. L’any 2020 hi havia,
com he dit abans, 16 milions d’euros pressupostats. Teníem la
residència d’Andratx, teníem el centre de dia de Sóller i ara
hem vist que en aquest pressupost desapareixen, tant la
residència d’Andratx com el centre de dia de Sóller. De totes
aquelles partides econòmiques que hi havia pràcticament s’ha
executat... poquíssim, Sra. Consellera, però poquíssim,
poquíssim, poquíssim. També hem demanat el nivell
d’execució d’aquest pressupost que vostès tenien l’any 2020
del consorci perquè no ens quadra res.

Vostès, la Sra. Presidenta Francina Armengol i vostè
mateixa, l’any 2017 varen presentar un pla residencial 2017-
2021, i pensaven que l’any 2021 tendrien construïdes 566
places; som a l’any 2020 i d’aquestes 566 places que vostès
varen dir que tendrien residencials, i 69 de menors, en tenim
zero, zero de residencials i zero de menors. Avui encara no les
hem inaugurades.

Si tot va bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. Si tot va bé m’agradaria que ens digui quan estaran
acabades aquestes places residencials, perquè segons els

nostres comptes l’any 2021 amb prou feines en tendrem 120, i
no 566. Això amb els papers.

Em queda per parlar d’esports, que no he tengut temps, i si
puc fer breument una menció als esports... No puc? Idò a la
meva segona intervenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Passem ara el torn de paraula... a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot és donar la
benvinguda i les gràcies a l’equip de la Conselleria de Serveis
Socials, no tots els dies us tenim aquí i per tant, no us podem
agrair la feina feta durant tot aquest any a causa de tot el que és
la COVID més tota la feina que heu fet de cara als pressuposts
per a l’any que ve, moltes gràcies.

Després, faré un petit incís a la diputada del Partit Popular
que veu aquests pressuposts i que serà una amenaça futura...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, no, només estic fent una reflexió ara en aquest cas, o
sigui,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... si a la crisi anterior, si haguéssim tingut una sanitat tal i
com...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, es poden atenir al tema de pressuposts,
per favor!

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, sí i tant...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No interaccionin.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Continuo, si en el dia d’avui per afrontar aquesta crisi
haguéssim tingut un estat de benestar tant de sanitat com
d’educació, de dependència, drets laborals garantits i no de
retallades al passat, potser aquesta crisi l’haguéssim gestionada
d’una altra manera. Per fer front a això s’ha de posar en valor
en aquest cas els pressuposts de tot el caire social i sobretot per
enfortir tot el que és el teixit de benestar social de les nostres
illes.
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Continuar, Sra. Consellera, tenim un repte molt important
al 2021, llei d’esports, llei de joventut, llei de lleure i llei de
cooperació. 

En aquests pressuposts tenim una pujada del 13,5% en els
pressuposts d’Afers Socials, hem de posar en valor en aquest
cas tota la feina de la conselleria i sobretot el caire de mires
d’aquest govern per enfortir l’estat del benestar.

Intentaré anar per direccions generals i els faré unes
preguntes molt concretes. Vostè ha fet referència sobre la
Direcció General de Planificació i Equipaments que bé, que es
posa en marxa tot el tema de les construccions del geriàtric de
Maó, d’Es Castell, la segona planta de Sant Lluís, així com Son
Martorellet i Marratxí, respecte d’això li volia demanar
preguntes, però està en marxa, entenc que al llarg del 2021 es
farà.

Ha dit que sobretot hi ha una ampliació en les construccions
d’equipaments de cara al tercer sector, amb un pla de
subvencions perquè puguin construir els equipaments,  ens
podria més o menys detallar aquest pla i sobretot per illes?, si
pogués ser.

En referència a la Direcció d’Infància, Joventut i Família
alabem també que es mantenen tots els plans i tots els
programes, vostè ha dit que es manté la formació i el protocol
sobre els abusos sexuals que hi ha, la relacionaré també amb
esports, ens podria detallar... bé, o garantir que es faran totes
les formacions a tots els professionals sobre aquest protocol, a
tots els que treballen en aquest cas amb menors? 

Relacionat també amb esports, a les federacions i als clubs
també entenem que s’hauria de fer aquesta formació de
protocols, sobretot perquè hi ha un augment de creixement, en
aquest cas de violència i sobretot de cara a la violència de
gènere. Ens agradaria saber a veure si ja es té contemplat
aquesta formació.

Sobre la Direcció General de Cooperació només donar les
gràcies, la veritat és que al Consell de Cooperació a l’espai de
feina, és també una reflexió, es fa molt bé, s’arriba amb
consens a aquests pressuposts, ja ho vàrem treballar allà i tots
vàrem arribar amb consens.

També volia agrair a la directora general, que no és ara amb
nosaltres, present, trob, donar-li les gràcies també per aquest
enteniment i per aquesta feina... ah, sí, hi ets, (...), idò donar-te
les gràcies pel manteniment i per la feina que feim amb les
entitats i amb el tercer sector, es treballa bé i gràcies a aquesta
feina s’han pogut portar aquests pressuposts.

Sobre la Direcció General de Serveis Socials, amb tots els
detalls que vostè ha fet que es manté sobretot la renda social
garantida, que això, Sra. Consellera, no totes les comunitats
autònomes ho fan, o sigui, s’ha de posar en valor aquesta feina
i aquesta aposta que té el Govern i sobretot per prevenir
respecte de les noves persones amb pobresa sobrevinguda. No
totes les comunitats autònomes ho fan i per això ho posem en
valor.

Vostè ha comentat que hi ha una partida de 900.000 euros
de cara a la lluita per la pobresa, a veure si ens podria
especificar un poquet en què consistirà aquesta lluita concreta,
aquest programa, perdó, concret.

I de moment ja no tinc més preguntes, si de cas en el torn de
rèplica ja li demanaré. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passem ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos Sra. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Déu n’hi do!, m’ha donat temps a
agafar detalls concrets perquè la memòria és prou densa i és
una conselleria que té moltes actuacions sobretot envers els
capítols 4 i 7, però especialment els convenis i la concertació. 

Per tant, a part de les esmenes que puguem fer en qüestió de
partides concretes sí que m’ajudarà molt que ens conti
específicament la variació de capítol 1, que és una modificació
important que fa en aquest exercici pressupostari, en aquest
pressupost. 

Entenc i he entès que moltes, o considerablement quasi
totes... les retribucions dels alts càrrecs estaven a la Secretaria
General i passen a cadascun dels programes... al capítol 1 de les
direccions generals, d’acord. El que vull és que ens..., el que
vull, vaja imperatiu, m’agradaria que ens confirmés si hi ha
alguna variació respecte a algun càrrec nou i li diré per què. He
sentit que es transformava o es reduïen o s’anul·laven els
consorcis i m’agradaria que ens digués si passen a formar part
els seus programes pressupost i la retribució si és que n’hi
havia d’algun... eventual o alguna persona... algun alt càrrec a
un altre ens o directament aquest pressupost queda incorporat
envers el programa i res més. Ho dic perquè el capítol 1 és
important i evidentment nosaltres anàvem a fer esmenes
importants al capítol1, ara vostè ens ha donat la literatura i el
relat del perquè i aquesta variació per evitar-nos una suma i un
problema aritmètic, voldríem que ens confirmàs aquesta
variació.

També sap vostè que ens hem interessat... i li deman si té
previstos recursos per a la comprovació i la inspecció de les
ajudes, prestacions i subvencions que s’atorguen, especialment
pel que és aquest nombre de reintegraments que també s’han
gestionat des dels treballadors, no?,... perdoni, des del personal.
Aleshores, entenem que es donen més ajudes, que hi ha més
beneficiaris..., dic més ajudes pel nombre de sol·licituds, més
beneficiaris per tant, i crec que és important també saber si és
eficaç el reintegrament que pertoca i per tant, la inspecció i el
seguiment. Ens consta que les persones són insuficients i que
ells mateixos demanen més recursos.

Aquí ja s’han aprovat proposicions no de llei referents, a
aquest parlament, i ens congratulam des del nostre grup
parlamentari, respecte d’actuacions que competeixen al seu
departament, una d’elles és el pla de xoc que les residències...
davant una possible tornada crisi de la COVID i no era tant el
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tema del material EPI, sinó de les residències que depenen de
la comunitat autònoma, tot el tema que facilités la comunicació
i, per tant, les tecnologies per a la comunicació entre familiars
o visites i els residents. Vostè sap la dificultat que tenen per
manejar-les i en cas d’haver d’aïllar-los i que l’única
comunicació pugui ser a distància ho té previst com ho té
previst un pla que ha fet la Conselleria de Salut, també una
proposició no de llei presentada pel meu grup parlamentari.

Vostè ha comentat abans un pla 10 en tema d’equipaments,
entenc que a capítol 7 o entenc equipament d’edificació o de
construcció amb el tercer sector. M’agradaria que ens
especifiqués perquè no ho he entès massa bé i trob prou
important un pla 10, quan es parla de pla 10 a nosaltres ens
ve..., a nosaltres i crec que a la gran majoria, aquell Pla E i ens
preocupa com es puguin dur a terme i com es gestionarà.

Quatre Pins, es pot imaginar que nosaltres després de la
visita que hi hem fet ens agradaria que ens confirmés si serà
operatiu al cent per cent dins el 2021, a part del personal, que
ha comentat vostè abans, tots i cadascun dels serveis necessaris
i l’equipament perquè s’ha debatut molt en aquesta cambra la
situació i la demanda unànime per tots els grups envers la
necessitat ja de tenir-lo operatiu.

Una altra proposició no de llei que es va aprovar en aquesta
cambra va ser el tema de l’accessibilitat de les persones amb
discapacitat a l’oci, al temps lliure i a la seva mobilitat
garantida al municipi, i evidentment els municipis ens
traslladaren que no tenen recursos suficients i m’agradaria
saber si dins aquestes línies d’ajuts als municipis té algun
objectiu, alguna actuació per facilitar-los, a través de capítol 7,
pressupost per poder-ho dur a terme. Sabem també que poden
disposar de romanents, sabem que poden disposar ells mateixos
d’uns recursos que abans tal volta no ho podien fer perquè no
era un dels eixos, però crec que l’estimulació i la..., no diré
exigència, però quasi quasi, la iniciativa hauria de sortir també
del seu departament.

Li valor molt positivament quan ha parlat d’escoles d’estiu
per a les entitats, en temes de joves amb discapacitat és
fonamental, és fonamental l’oci, el temps lliure de la infància
i la joventut, especialment per a aquest col·lectiu; entenc que
ho farà a través d’una convocatòria de subvenció de capítol 4.

Integració de les persones migrades; vostè ha comentat que
ho fa a través d’una convocatòria d’ajuntaments, i que són ells
els que duen a terme les actuacions envers l’acollida i
integració dels immigrants a cada un dels termes municipals. Jo
crec, consellera, que donat que també vénen recursos de l’Estat
en aquest sentit, té qualque pla, qualque estratègia de
coordinació, vostè?, o ho deixa en mans d’uns eixos establerts
a la convocatòria i ho du a terme cada municipi? Entendrà amb
mi que l’eficaç integració i acollida de les persones migrades
no pot anar a la voluntat o al criteri de cada municipi,
únicament, tot i l’especificitat que pugui tenir un municipi pel
tema de la seva activitat econòmica, la seva activitat social,
però crec que el pla pilot o l’estratègia ha de sortir de la
comunitat autònoma per una qüestió almanco d’igualtat
d’oportunitats.

Vaig a poc a poc perquè tenc aquí apuntant als fulls..., un
segonet, per favor. En tenia una altra aquí; si no ho deixaré per
al meu segon torn perquè no trob una altra... 

Sí, la RESOGA. Vostè ha pressupostat la RESOGA envers
una disfuncionalitat o no un funcionament exactament com
vostè consideraria -nosaltres també- que hauria de ser l’ingrés
mínim vital, del qual tant ha fet eslògan el Govern central. En
cas que això arribés a funcionar, la previsió d’aquesta
destinació seguiria...?, la destinaria a altres tipus d’ajuts? Ho
dic perquè pugui tenir una previsió d’aquesta partida
pressupostària. On troba vostè que hauria de ser prioritari
destinar-la? Tenc ben clar que hi haurà més demanda, o sigui
més sol·licituds, evidentment, en qualsevol dels eixos en tema
de combatre la pobresa o en tema de la vulnerabilitat de joves,
de dones, etc.

I esperaré al meu torn de rèplica perquè tenc qualque
pregunta més que record, que ara mateix no trob aquí. 

Li he fet moltes preguntes, consellera. Una de les coses que
ens sol passar als diputats, als parlamentaris, és que quan vostès
contesten globalment deixen coses. L’he vista anotar; si hi ha
qualque cosa que pensa que no ha tengut temps digui-m’ho. No
li he fet moltes preguntes, però de les que hi ha sí que
m’interessa per fer el seguiment de les esmenes que puguem fer
als pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, molt
benvinguda; també tot el seu equip que avui ens acompanya. Li
vull agrari aquest esforç didàctic per explicar uns pressuposts,
que moltes vegades són una qüestió feixuga d’explicar i
d’entendre, especialment per un que ve de lletres pures com
puc ser jo mateix. És a dir, moltes vegades les xifres en aquest
sentit són complexes, i a més dins una situació que ja és
complexa per ella mateixa, com es pot imaginar i com coneix
bé, perfectament.

Avui matí ja ho dèiem, que el pressupost d’una institució és
com una fotografia. És vera que dins aquesta cambra i dins
comissions podem parlar, podem debatre, podem fer propostes,
es poden aprovar propostes, hom pot fer parlaments, però el
pressupost al cap i a la fi és el reflex d’aquells objectius,
d’aquelles directrius, d’aquelles activitats que vol fer la
institució, és a dir que en aquest sentit són faves comptades,
són matemàtiques, són 2 i 2 fan 4. I ho vèiem avui matí fins i
tot també a la presentació dels pressuposts de l’àrea de salut,
que suposen un terç dels pressuposts de la comunitat autònoma.
Si hi afegim els pressuposts de la seva conselleria, més també
els d’Educació, veim sobretot que són els pressuposts podem
dir més socials en tota la història democràtica d’aquestes illes,
d’aquesta comunitat. 
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I especialment enguany, amb una situació que és molt
complexa, perquè així com els pressuposts són aquesta
fotografia del que volem fer, d’així com volem que vagin les
coses o cap allà on volem que vagin les coses, també moltes
vegades ho és de les dificultats que la mateixa institució té, i
que evidentment tothom coneix, que és aquest dèficit
estructural de finançament que ens ha fet recórrer al deute una
vegada més, i que fins i tot ja diferents portaveus d’altres grups
parlamentaris que m’ha precedit en la paraula també hi han fet
referència, que això evidentment suposa un perill de cara a
exercicis posteriors, i que evidentment hi haurà tota una feina
a haver de fer en el conjunt de l’Estat espanyol i també
d’Europa respecte d’una situació deficitària crònica, i que ja és
estructural i que s’haurà de resoldre dins els propers exercicis
econòmics.

De tota la seva exposició es desprèn que hi ha hagut un gran
esforç sobretot d’impuls, de cohesió i de suport a tot el teixit
associatiu en el sentit més ample de la paraula, començant per
exemple per tot el tema d’esports, de federacions esportives,
d’associacions esportives, que viuen una situació d’una
complexitat gegantina, arran especialment de tot el tema de
COVID, amb tot el que això suposa dins la seva pràctica
habitual i diària dels diferents esports que es fomenten, i en
aquest sentit crec que hi ha hagut un esforç important
d’adaptació a aquestes noves circumstàncies que també a més
es tradueix en un augment del capítol oportú. Com també ho
hem vist també amb aquelles entitats, amb aquelles
associacions de caràcter més juvenil, on també hi ha hagut un
esforç de fer una recerca, i molt especialment també tots els
temes de suport als joves artistes, als joves creadors també, en
un moment en què bona falta fa.

En cooperació, tres quarts del mateix. És a dir, abans fèiem
referència a models de gestió de diferents crisis; a la passada
gestió directament tot el capítol de cooperació es va suprimir.
Crec que en aquest no només s’ha mantingut sinó que a més ha
augmentat, i especialment escoltant el sector implicat, com bé
deia la companya d’Unidas Podemos que m’ha precedit en la
paraula; és a dir, hi ha hagut tot un moviment, tot un
posicionament respecte de la gent que s’hi dedica a través del
Consell de Cooperació allà on estan representats, i s’han
escoltat aquestes demandes, i això també diu molt d’un govern,
de seguir prestant atenció, evidentment, a tots aquells projectes
de diferents entitats d’aquestes illes que donen suport, i que al
cap i a la fi són un patrimoni important que també hem de
salvaguardar. I per suposat totes les d’àmbit social. 

I vostè feia referència a un tema que crec cabdal, que és el
dels concerts versus les subvencions, i especialment a entitats
del tercer sector. Crec que això és una qüestió clau, crec que ja
és una feina que s’ha començat en diferents etapes i des que
vostè és consellera cada any s’ha anat incrementant. El fet que
una entitat hagi de funcionar a partir d’una subvenció
evidentment li dóna una inestabilitat econòmica que no té en
canvi amb el model de concerts, que sap perfectament a què
s’ha d’atendre des del dia 1 de gener fins al dia 31 de
desembre, i que no ha de perdre el temps moltes vegades en
processos que generalment solen ser prou molests, i per tant es
poden dedicar a la seva funció, que evidentment és prestar tota
una sèrie de serveis, més que atendre feines que a vegades són

massa o excessivament burocràtiques. Per tant de facto també
suposa una simplificació de procediments, al cap i a la fi.

Després parlàvem..., jo valor molt aquesta qüestió,
especialment tenint en compte el cos. Vostè deia que hem
tengut un cos administratiu fort que ens ha permès donar una
resposta immediata a aquesta situació. Imagini’s si no
l’haguéssim tengut com haguéssim adaptat la RESOGA a un
moment donat, que s’havia gairebé d’adaptar en qüestió de
dies; si no hagués estat així jo francament crec que no hagués
estat possible, si no hi hagués hagut un cos administratiu fort
que hagués donat suport. Ho dic perquè sempre és una crítica
fàcil que fan, especialment quan hi ha pressuposts, diuen “és
que no han reduït estructura”. Jo fins i tot avui dematí posava
un exemple, que deia que si un ha de fer obres a ca seva depèn
de les obres que hagi de fer; si ha de renovar la cuina per
ventura amb un oficial i un peonet li abasta, però evidentment
si el que vol construir és una casa haurà de menester qualque
cosa més que un peonet i un oficial, i dins l’administració
pública exactament parlam del mateix.

Per tant, uns pressuposts expansius que qualcú els ha
d’executar. Per tant, en aquest sentit també pos en valor aquesta
capacitat que té l’estructura de donar resposta, però també en
tot el que hi ha darrera estructura, totes aquestes entitats del
tercer sector, totes aquestes entitats, associacions, ONG que fan
cooperació, aquelles entitats juvenils, aquelles federacions
esportives que, tot i les circumstàncies, segueixen cada fent-hi
feina, i que, des de la seva conselleria, entenem que amb
aquests pressuposts se’ls dóna aquest suport i aquesta empenta
que era del tot necessària.

I també ha fet referència a inversions a diferents moments,
crec que, en aquest sentit, és important tenir en compte que, a
més de la inversió en sí, ningú no té cap dubte ni un que fa falta
una residència, una, dues, tres, les que siguin necessàries, però
crec que, precisament en aquest moment, també pot ser un
instrument de delimitació econòmica, perquè moltes vegades
parlam d’inversions que realitzen empreses petites o mitjanes,
moltes vegades locals, que evidentment tot això els suposa una
alanada d’aire fresc.

I abans de referir-me a un comentari que ha fet la Sra.
Durán, sense voluntat de voler-la interpel·lar, no és aquesta la
qüestió, presidenta, per a res del món és la meva intenció voler
interpel·lar la Sra. Durán, senzillament m’he referit a un
comentari que ella ha fet i parlava que l’any passat hi havia una
inversió de 14 milions d’euros i enguany n’hi ha una de 12;
supòs que s’ha de tenir en compte tota la inversió afectada que
ve d’exercicis anteriors, és a dir que l’any passat si no s’han
executat aquests 14, que sí que estaven afectats amb diferents
inversions que es trobaven a punt de dur-se a terme o que
s’havien iniciat, enguany no és que n’haguem de llevar 2, és
que n’hi hem d’afegir 12, per tant serien 26, descomptant,
evidentment, els que no s’hagin executat.

Crec que en aquest sentit, vostè ha fet referència a
instal·lacions, per un vent, a instal·lacions de lleure, per l’altre,
a residències, per l’altre, a les obres d’inversió que hi ha
iniciades a Es Pinaret, les d’Es Fusteret, o sigui que tot plegat
té un ventall important d’aquestes inversions que, evidentment,
també val la pena tenir en compte i especialment posar-les en
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valor. I sobretot, crec que una de les qüestions que s’han de
posar més en valor aquest increment important de la
dependència i, molt especialment, dins el moment que ens toca
viure.

Parlàvem abans, crec que era el Sr. Gómez que hi feia
referència, és vera que s’ha afinat molt el perfil de persona que
ha de ser usuària d’una residència, en detriment d’un altre
model...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

..., -sí-, que ja és caduc en aquest sentit i, per tant, sempre
intentant allargar el màxim possible l’estada d’una persona en
el seu domicili, sempre i quan les circumstàncies ho permeten
i deixant aquelles places de residència per a aquells perfils que
són dependents, és a dir que ja no poden estar a casa seva.
Però, evidentment, això suposa també un esforç important de
suport a tot el servei d’ajuda a domicili, tant a nivell de
recursos humans com també material telemàtics, ha parlat fins
i tot del tema de teleassistència, i això, evidentment, un esforç
de coordinació també amb molts d’ajuntaments, que això em
consta que es fa. I crec que també és una de les qüestions que
s’han de posar en valor.

I com que he exhaurit el temps, res més que agrair-li
l’esforç, la dedicació i molt especialment aquesta proposta de
pressuopsts, que diuen molt d’un govern que es diu
progressista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Passam al torn de paraula ara a la
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, la
Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes al resto de diputados y
diputadas de esta comisión, y muy buenas tardes a la consejera
y al equipo que ha venido a explicarnos el presupuesto de esta
consejería.

Nosotros hemos presentado, desde VOX-Baleares, una
enmienda a la totalidad de este presupuesto porque creemos
que debería ser devuelto al Gobierno balear por varios motivos:
uno de ellos es que los ingresos que ustedes prevén no son
reales, están hinchados, por tanto no podrán ejecutarse muchos
de los programas que pretenden llevar a cabo.

Otro motivo es un defecto en su tramitación, por haber
incumplido con la obligación que establece la Ley de apoyo a
las familias, la Ley 8/2018, que establece la obligación de
elaborar y acompañar con todos los proyectos de ley un
informe de impacto familiar, que, precisamente, su consejería
es la responsable de velar porque esto sea así, al igual que la
Consejería de Presidencia, por ejemplo, pues es la responsable,
Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad, es la

responsable de elaborar, a través del IB Dona, un informe de
impacto de género, que sí ha sido adjuntado al proyecto de ley.
Por tanto, en cualquier caso, y como no disponemos de ese
informe de impacto familiar, pues le solicito que sea usted
quién me informe cuál cree que será el impacto que el
presupuesto de su consejería tendrá en el conjunto de las
familias de Baleares y, especialmente, en las familias que son
merecedoras de una especial protección por parte de la Ley de
apoyo a las familias, que son las familias numerosa,
monoparentales, con personas discapacitadas o dependientes a
su cargo, entre otras muchas.

Otro aspecto que solicito que nos aclare es si sabe ya qué
programas dejará de ejecutar cuando no llegue a los recursos
económicos que ustedes han hinchado en estos presupuestos, o
en qué programas podrá recortar; o bien si ya ha acordado con
sus compañeros del Gobierno balear quienes de ellos
renunciarán a llevar a cabo sus programas para atender a los de
su consejería. Digo esto porque yo considero, precisamente,
que su consejería, junto con otras consejerías, como la de Salud
o la de Sectores Productivos o incluso Educación, pues son
ahora mismo las cuatro consejerías que deberían tener la
máxima prioridad teniendo en cuenta la situación de crisis
sanitaria y económica en la que estamos inmersos, la
Consejería de Asuntos Sociales es una de ellas.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que ha sido necesario
encargar una comisión de expertos independiente para arrojar
algo de luz sobre lo que está ocurriendo en el Servicio de
Tutela, Acogimiento y Adopción, gestionado por el Consejo
Insular de Mallorca, y que su consejería contempla el
presupuesto de la Oficina de la Infancia y de la Adolescencia,
que depende de usted, aunque usted preferiría que dependiera
de un síndico o de algún otro organismo que no existe, lo cierto
es que depende de usted, y, por tanto, siendo esa oficina la
responsable de supervisar a las instituciones públicas que
atienden a los menores, ante la evidencia de que su supervisión
ha sido insuficiente, porque nos hemos enterado de todos esos
fallos en la institución a través de una comisión de expertos,
que no existía antes, bueno, pues si ha contemplado usted algún
tipo de variación presupuestaria para reforzar esa oficina o
considera, en cambio, que el presupuesto actual es suficiente.
Si es así, si es suficiente, tal vez deberíamos replantearnos... la
existencia de la oficina yo creo que es necesario, pero tal vez
el funcionamiento de la propia oficina si es el adecuado o la
capacidad de la persona que está al mando.

También le solicito que nos indique cuál es la previsión de
gasto en Renta Social Garantizada, dado que en estos
presupuestos la situación es diferente al ejercicio anterior,
debido a la aprobación por parte del Estado, como todos ya
sabemos, del Ingreso Mínimo Vital. Por tanto, le solicitaría que
nos indique cuál es la variación con respecto al ejercicio
anterior en esta partida de gasto.

Y, por último, si puede explicar por qué no hay una partida
específica para ejecutar, dentro de la ejecución de la Ley de
apoyo a las familias, no he visto ninguna partida específica
precisamente para llevar a cabo el informe de impacto familiar
que establece en el artículo 34 la Ley de apoyo a las familias.

Gracias.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / 11 de novembre de 2020 1029

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Correspon ara el torn a la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per venir a explicar-nos els pressuposts del
2021, a vostè i a tot l’equip que l’acompanya.

Primer, m’agradaria, ja que tenc l’oportunitat, donar-li les
gràcies i agrair la reacció que va tenir la Conselleria de Serveis
Socials davant la COVID-19, perquè amb la rapidesa que es va
actuar hi va haver molta gent que tenia demanats ERTO i
ajudes d’autònoms, etc., que varen poder cobrar unes ajudes,
gràcies a la Renda Social Garantida, i gràcies a això varen
poder menjar. Per tant, això va suposar una ajuda molt grossa
als municipis i segur que també a tot el tercer sector a l’hora de
poder gestionar amb els usuaris més vulnerables.

Dit això, també agrair que durant aquesta pandèmia s’ha
anat reforçant amb personal i també econòmica s’han pogut
reforçar els equips de serveis socials dels ajuntaments i segur
que del consell, perquè són els que es troben davant les
necessitats dels ciutadans i des dels municipis és allà on primer
tenen aquest contacte, i crec que és molt important que hi hagi
aquesta reacció per part del Govern, que és el que, en teoria i
a la pràctica, ens ha d’englobar a tots i ens ha de donar el
suport.

Dit això, i parlant una mica concretament dels pressuposts
que avui ha vengut a defensar, ha parlat de moltes dades, ens ha
donat molts de pressuposts i molts de serveis que es donen des
de la seva conselleria; ha parlat d’eficiència i eficàcia, i ha
posat l’exemple del Servei d’Ajuda a Domicili de Palma, que
no va anar bé en el seu moment, i l’ha recuperat una altra
vegada. I ens ha parlat d’aquest Pla 10 del tercer sector, que
també m’agradaria, com ja li han demanat, que ens ho pogués
explicar una mica més.

Un tema que quasi quasi podem cantar aleluia si amb aquest
1.500.000 euros, bé, això serà després.

Un tema que també crec que és necessari, és el tema de les
obres d’Es Pinaret, fa molts d’anys que en parlam; sabem que
és complicat, sabem que la inversió que s’ha fet des del minut
1 a Es Pinaret i el suport que s’ha posat en recursos humans per
reforçar ha estat, i moltes vegades crec que se n’ha parlat que
el nombre d’usuaris que hi ha allà, la despesa que suposa i el
personal que s’ha de posar a aquests diferents llocs, com Es
Pinaret, Es Fusteret, etc., són molt elevats, però pensam que és
molt necessari i aquestes obres, que esperam que es puguin
acabar aviat i es puguin destinar a millorar aquest servei a
aquests joves que hi són.

Ha dit de la Renda Mínima d’Inserció que aquesta és la que
retirarà, jo crec que tots els grups parlamentaris n’hem parlat,
perquè ha parlat de la Renda Social Garantida, que es manté
amb els 20 milions d’euros, i amb la Renda Mínima d’Inserció,
que aquesta la té com a substitució per si l’Ingrés Mínim Vital

no funciona o ha de donar una mica de suport. Nosaltres
pensam que hi ha d’haver aquesta partida de la Renda Social
Garantida, que és important, independentment de l’Ingrés
Mínim Vital, perquè moltes vegades dóna suport i reforça
segons quin tipus d’ajudes que poden tenir els usuaris. No sé si
és que la que vol desaparèixer, en tot cas, seria la Renda
Mínima d’Inserció, això m’agradaria que m’ho pogués
especificar una mica.

Veiem que ha posat damunt la taula un grapat de lleis per
poder aprovar dins el 2021, la llei de joventut, la llei del lleure,
la llei d’esport, no sé si n’he passada qualcuna, supòs que sí, la
llei de cooperació, i de totes aquestes algunes supòs que ja es
troben amb el tràmit pertinent i d’altres no sé si és que encara
no es troben en marxa. M’agradaria també a veure si em pot dir
com es troben aquestes lleis.

El tema de la concertació, crec que va ser un encert molt
gros aprovar la Llei de concertació, el tercer sector es veia..., va
ser una llei que per ventura va passar un poc desapercebuda
però per a tota la gent del tercer sector era molt necessària,
perquè hi havia molts doblers que... o s’havien de dedicar molts
esforços de personal per fer subvencions i dur el control i jo
crec que això també va ser important i d’aquí crec que ens
podem donar tots l’enhorabona per aquesta llei, que es va
aprovar dins la legislatura passada, però que dóna els seus
fruits i que pot millorar les entitats del tercer sector les quals,
bàsicament, el que fan és fer un servei que hauria de fer el
Govern i no hi pot arribar, i amb aquestes entitats s’hi arriba.

M’agradaria saber com es troben les llistes de dependència,
a veure si es farà un increment de personal per poder fer les
valoracions o a veure si estan bé, per saber com van els
pagaments, a veure si em pot dir un poc com es troba aquest
tema.

En relació amb els concerts, ja ho he dit. En relació amb la
Direcció General d’Esports, aquí és l’aleluia que volíem dir,
per si podem fer a la fi aquest aulari del centre de tecnificació,
que també fa anys que en parlam; que hi ha hagut moltes traves,
però a veure si a la fi aquest 1.583.000 euros es pot invertir i
tenir els espais que necessitam per a aquest centre de
tecnificació.

També s’ha dit que s’incrementa la partida d’ajudes a
esportistes, clubs i federacions, m’agradaria saber, supòs que
sí, però si es té en compte que hi ha una sèrie d’esportistes que
no són esports de masses o són esports que tenen més dificultat
a l’hora de rebre ajudes o a l’hora de rebre patrocini o rebre, sí,
ajudes, i a veure si es té en compte que siguin això, esports que
no siguin de masses, minoritaris, moltes vegades també
femenins, etc., a veure si es fa qualque pla específic per aquest
costat.

Res més, agrair la seva explicació i si em sorgeix qualque
dubte més durant el segon temps ja li demanaria. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem al torn de la portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sra. Consellera, per les
seves explicacions i sigui benvingut tot el seu equip, gràcies per
venir.

Sra. Consellera, jo seré breu amb la meva intervenció, tenc
dos aspectes que m’interessen bàsicament, i em fa gràcia,
perquè és joventut i tercera edat, alfa i omega, inici i final.

Pel que fa a les residències, als geriàtrics, trob, si no vaig
errada, que ja ha fet esment a Sant Lluís, però, igualment,
m’agradaria que m’especifiqués una mica més, així com també
si ja ha contemplat l’ampliació del Geriàtric de Ciutadella, la
redacció del projecte, per exemple; el Geriàtric d’Es Castell,
allà a l’Esplanada; i un clàssic, Sra. Consellera, el Quarter de
Santiago.

I després, pel que fa a joventut i esports, per una banda, em
demanen si és possible qualque tipus d’ajuda joves estudiants
i de secundària i d’estudis superiors per adquirir bicicletes
elèctriques i afavorir la mobilitat saludable i sostenible.

I després, dins l’àmbit de l’esport, seguim insistint també en
el tema “Posam valors a l’esport”, vostè sap, Sra. Consellera,
que des dels consells es fa molta feina en aquest sentit, de fet,
han ampliat fins i tot les accions encaminades dins del
programa Integra Esport, és un projecte que aglutina totes
aquestes accions, i, és clar, ha augmentat el volum de les seves
iniciatives i, bé, volem demanar si és possible un petit augment
a la seva partida, atès que treuen molt de profit a aquestes
accions.

I fins aquí les meves peticions. Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. A continuació, passarem el torn
de paraula al representant del Grup Parlamentari Socialista, al
Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, presidenta, i gràcies, Sra. Santiago, per la seva
exposició i els aclariments sobre els pressuposts d’aquest any
i d’aquest pròxim any 2021. Un any que, sens dubte, ve marcat
per les necessitats que ens ha originat la pandèmia de la
COVID i que ens trasllada a una situació, la pandèmia de la
COVID, ens trasllada a una situació de crisi que trasbalsa arreu
del món el sistema sanitari, el sistema social i el sistema
econòmic. Aquest darrer aspecte, l’econòmic, més si hi cap en
el nostre cas a les Illes Balears amb una baixada major a causa
de la forta dependència del turisme.

Davant aquesta situació, com hem dit altres vegades des del
nostre grup, i davant moments incerts que vivim, s’evidencia la
necessitat, ara més que ami, de reforçar l’estat del benestar i els
serveis públics com a garants de la protecció, la seguretat i, per
què no dir-ho també, la confiança de la ciutadania.

Igualment valoram que aquest projecte de llei dels
pressuposts sigui fidel i reflex del consens social sorgit del

Pacte de reactivació econòmica i social, que va ser signat pels
agents més representatius de l’àmbit econòmic i social i per les
institucions: consells insulars, ajuntaments, FELIB, així com
per determinats partits polítics d’aquesta cambra. Per aquest
motiu celebram que aquest projecte de llei dels pressuposts
tenguin la major inversió de despesa social de la història, 3.091
milions repartits entre les àrees de salut, educació, serveis
socials, ocupació, habitatge i que augmenten fins a 342 milions,
un 8,1% respecte de l’any anterior. Així, com deia, a un
moment històric, des del Govern es consoliden les polítiques
impulsades des del 2015 i que en aquests 6 anys han augmentat
un 46,9%, destinant, dins el 2021, 7 de cada 10 euros a
polítiques socials.

Crec que era necessària aquesta introducció, ja que som a
la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, amb la Conselleria
d’Afers Socials.

Respecte de la conselleria que vostè gestiona, com ens ha
explicat, es parteix d’un pressupost de 244 milions. Veiem que
és la conselleria, com deia, que més creix i que respecte de
l’any passat, ho fa fins i tot amb un 13% més de pressupost.
Volem destacar d’aquest, el pressupost sobretot de la Direcció
General de Dependència i Discapacitat, que amb 124 milions
d’euros, més de la meitat del pressupost de la conselleria, i
especialment l’increment de prestacions en dependència, amb
l’augment dels 13 milions que he citat, arribant així a 46
milions i, per tant, suposa un 42% d’augment del pressupost per
cobrir les necessistats del col·lectiu de dependència.

Un col·lectiu que està en constant creixement, atès que ens
trobam també amb una població cada vegada més envellida.
Per tot açò, pensam que s’han de mantenir tots els serveis
públics i concertats, així com l’ampliació de la xarxa
d’equipaments amb l’ampliació de residències i centres de dia,
així com també establir un pla d’equipaments en col·laboració
amb els ajuntaments, els consells insulars i les entitats del tercer
sector.

Igualment veiem que també s’augmenta el Servei d’Ajuda
a Domicili, un servei que s’ha demostrat fonamental per a
aquesta pandèmia i que es veurà incrementat en 300.000 euros.

Valoram positivament la inversió en la concertació, ens ha
dit, de la teleassistència, 454.000 euros i el servei d’atenció a
persones amb problemes de salut mental, que augmenta en
600.000 euros. En aquest sentit, allò que abans deia dels
centres de dia, li volíem demanar quantes noves places
residencials i places de centre de dia públiques es preveuen
crear per a aquest 2021.

I respecte l’objectiu de potenciar l’atenció domiciliària, de
quina manera preveu traslladar aquesta inversió cap els consells
insulars.

Del pressupost de la conselleria, bona part veiem que es
destina a la Renda Social Garantida, ja n’han parlat els altres
grups també, són 20 milions que es mantenen amb la mateixa
partida de despesa que hi havia per al 2020. Sens dubte trobam
que és una bona mesura, que aquests 20 milions es puguin, a
més, complementar igualment amb l’aportació de l’Ingrés
Mínim Vital per a les persones més vulnerables. Sens dubte
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també l’Ingrés Mínim Vital per part de l’Estat, com els ERTO,
són dues eines bàsiques per poder afrontar la situació personal
i familiar en millors condicions i combatre les necessitats
creixents dels col·lectius afectats per la precarietat laboral i
econòmica.

Per altra banda, volem destacar també la renda
d’emancipació i els programes que puguin rebre els joves
extutelats, destinats ells a la integració dels joves per a
l’autonomia en la seva vida social i laboral. 

Igualment amb l’Oficina dels Drets dels Menors, la Infància
i l’Adolescència, que augmentaríem la conscienciació social
dels drets dels menors. També ho fan les partides, si no vaig
equivocat i crec que ho ha dit vostè també, per a les mesures
judicials i prevenció del delicte, així com fa la Fundació de
l’Institut Socioeducativa S’Estel. En aquest sentit, li volíem
demanar com es té previst el desenvolupament de la Llei de la
ciència , ai!, de la ciència -perdo-, de la infància i
l’adolescència, que fa a les declaracions de risc que han
d’assumir els ajuntaments i de quina manera se’n veuran
beneficiats.

Per altra banda, hem vist que es té previst desenvolupar un
pla estratègic de famílies i li volem demanar si ens podria
detallar algunes mesures pel que fa a les partides previstes. 

Després, quant a cooperació, ens agradaria destacar la
coordinació que ha d’existir des del Govern balear amb els
consells insulars, ajuntaments i també, com no, amb les entitats
i els fons de solidaritat. El respecte pels drets humans, la
solidaritat i la tolerància han estat objectius del nostre grup
parlamentari en diferents iniciatives i, tot i que n’ha citades
algunes, li volíem demanar a veure si podia detallar de quina
manera es veuran reflectits aquests objectius de cara als
pressuposts del 2021.

A Esports, sabem de la continuïtat, ho ha dit la companya
també de Podemos, a Esports sabem de la dificultat per haver
hagut d’adaptar la normativa a les diferents incerteses i
situacions de la crisi sanitària i que s’ha fet, pensam, amb
solvència i seguretat. I des del nostre grup volem manifestar de
nou la importància d’associar l’esport a la salut i fomentar que
ho faci amb valors inclusius per a la millora de la cohesió
social. En aquest sentit, ens agradaria demanar-li sobre la
situació de les instal·lacions esportives, en concret sobre la
situació i els terminis prevists per a la millora del velòdrom i el
centre de tecnificació esportiva. Ens ha avançat també que
pensava que l’aulari podria estar començat per aquest any.

I per acabar, des del grup parlamentari li volem valorar
aquests pressuposts, pensam que són uns pressuposts que
reflecteixen la voluntat de posar les persones en el centre de
l’acció política, que ho fan en consonància amb els pressuposts
generals de l’Estat i dels fons de recuperació europeus.

I de moment aquesta serà la nostra intervenció. Ens
guardaríem el torn de rèplica.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. I ja per contestar totes les
qüestions que han plantejat els diferents portaveus
parlamentaris, passem la paraula a la consellera per contestar
en el seu temps.

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

Gràcies a tots i a totes per les seves intervencions i el to.
Crec que es valora en general que no són uns mals pressuposts,
jo crec que no pot ser d’una altra manera, sempre són
millorables, sempre es poden fer modificacions en aquests
pressuposts, però en general no hi ha hagut una crítica de pegar
a aquests pressuposts perquè no pot ser d’una altra manera, són
pressuposts que creixen i són pressuposts que van directament
a les necessitats.

Miraré de contestar un per un, però alguns han fet la
mateixa pregunta, el mateix aclariment i en tot cas sempre a la
rèplica les preguntes que no han quedat, sempre les podria
intentar contestar.

Sens dubte, Sra. Durán, que hi haurà deute públic, sense cap
dubte que quedarem en deute públic, no en tengui vostè cap
dubte; jo el que li he volgut dir a la meva introducció és que el
concepte d’austeritat compartida que va utilitzar la dreta i el
neoliberalisme per resoldre la crisi de l’any 2009, ha estat
absolutament errat. El que el neoliberalisme defensava amb
aquest concepte d’austeritat compartida, era que si es retallaven
despeses i s’acompanyava de moderació salarial, hi hauria una
expansió econòmica, i això ha estat un fracàs rotund. I, per tant,
vostès varen aplicar una política pensant que el mercat
respondria d’una forma expansiva i resoldria el problema de
pobresa i resoldria altres problemes. I ha estat absolutament un
fracàs, perquè no ha estat així: es varen reduir les rendes, es
varen devaluar els salaris, els sous són més baixos, hi ha més
distància entre rics i pobres, hi ha més precarietat. Això és el
resultat de la seva austeritat.

Nosaltres aplicam el que es diuen polítiques que tothom
coneix com a keynesianes, que és intervenir, per part de
l’administració pública, i que faci de motor l’administració
pública, perquè hi ha d’haver redistribució de la riquesa, si no
hi ha redistribució de la riquesa no hi ha possibilitat de millorar
el conjunt de la població.

I, a més a més, el que li vull dir és que, és clar que és un
deute absolutament diferent, aquest és un deute que nosaltres
fem per gestionar els servis públics, per gestionar educació, per
gestionar sanitat, per gestionar serveis socials, per a política
verda, per a política ambiental, etc. El que va passar a la
passada crisi va ser que un deute que era privat, que era
bancari, el varen convertir en deute públic. I això, gent com
Bliss, que és un senyor que en sap molt de temes d’economia
i de temes de política, ho va definir com la major operació
d’engany de la història, que era la socialització de les pèrdues
bancàries. Això és el que es va convertir en deute públic.

Després també hi ha un altre model de deute públic, com,
per exemple, endeutar-se per fer un velòdrom, que encara
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pagam, amb pressuposts del 2021 pagam 3.200.000 euros; hi
ha una altra forma d’endeutar-se, que és la que nosaltres
defensam com a Govern progressista, que és endeutar-se per a
la salut pública, per a l’educació, per a la sanitat, etc. Són
models de fer diferents.

Per tant, li he de garantir que sí, que és clar que hi haurà
deute públic. Perquè el pressupost que li preocupa a la
representant de VOX no m’he de preocupar, perquè com que
ens endeutam i ens autoritzen a endeutar-nos, efectivament que
realitzarem tots els projectes que tenim i que expressam avui.
No m’he de preocupar ni s’ha de preocupar ningú de l’equip de
la conselleria de veure quina reducció farem dels pressuposts,
perquè hi ha autorització de deute públic, i el Govern -
absolutament conscient i segur del que fa- es vol endeutar. Ens
preocupa? Jo li dic que no, jo li dic que no. Alemanya, Sra.
Durán, fa cinc anys va deixar de pagar el deute públic del Pla
Marshall, Alemanya!, que és un dels motors econòmics del
món, fa cinc anys va deixar de pagar el deute públic del Pla
Marshall. Si el deute públic està ben orientat i el deute públic
està dirigit a repartir riquesa, a generar llocs de feina, és un
deute amb el qual no tenim cap problema i, per tant, per això el
defensam.

Els pressuposts COVID-19. Efectivament, nosaltres a cada
direcció general hem posat pressuposts de COVID-19. A
algunes, clarament, per exemple el cas de la Fundació
d’Atenció a la Dependència, perquè té una despesa d’EPI que
no té per què tenir si no hi ha la pandèmia, o en el cas també de
la Fundació S’Estel, que també necessita EPI per als joves que
són allà i per als adolescents i per als treballadors, que quan hi
ha pandèmia no té aquesta despesa.

I després hi ha, i contest també una pregunta de VOX i que
vostè ha determinat, de la renda social hi ha una partida molt
clara que és per ser complement de les pensions no
contributives, una partida que nosaltres sabem que és de
famílies, que sempre tendrem, però hi ha uns 6 milions i
busques d’euros, que són aquests que vostè deia -6,5 milions-,
que entenem que són situacions sobrevingudes per mor de la
crisi econòmica que ha generat la pandèmia, i que segurament
l’Ingrés Mínim Vital no cobrirà o es torbarà més en cobrir, i
que nosaltres hem de cobrir. I que si la situació a’arregla a
l’any 2022, perquè a l’any 2021 pensam que la remuntada hi
serà, però serà progressiva, tal vegada aquesta partida no serà
necessària, perquè no tendrem ERTO, perquè tendrem una
situació de política d’atur més baixa i, per tant, aquesta situació
sobrevinguda no la tendrem. 

Em demanava també, i per això també contest, quan parlen
de renda social, la representant de VOX i també el representant
de Ciutadans, que quina partida sobrava, jo no m’atrevesc en
aquest moment a dir, perquè és una situació que no sabem com
evolucionarà aquesta pandèmia i no sabem com evolucionarà
la recuperació econòmica d’aquesta pandèmia, per tant,
nosaltres pensam que aquests 20 milions s’aproximaran i no
sabem si l’any que ve els necessitarem. Dependrà de què? De
l’evolució de la pandèmia i dependrà de l’evolució de
l’economia. 

Com que contestava a la Sra. Durán, crec que esperarem...,
o contestarem a uns altres mentre s’incorpora. 

Tema d’equipaments. Miri, l’any passat a la partida
d’equipaments, en el consorci, hi havia 3 milions, aquest any
n’hi ha 7 de milions, per tant, n’hi ha més. Vostè es refereix a
la memòria del consorci, que parlava de 16 i ara parla de 12.
Per què? Perquè fem obres i acabam obres. Vostè diu que no
hem fet obres, però jo li puc dir les obres que hem fet: hem
acabat Campos, ja hem acabat Ferreries, la residència de
Marratxí està moltíssim avançada, hem acabat les dues
residències de Son Tugores, hem començat ja Sa Indioteria,
hem acabat les obres d’Es Pinaret, hem acabat les obres de Son
Ferriol, que estaven aturades, hem acabat les obres, que ja està
en funcionament de fa molts anys, de Sa Riera; per tant, es fan
obres i s’acaben. I el que nosaltres hem posat ara és la previsió
de la despesa real, fins a l’any que ve, nosaltres, tot el que
sobrava de la Conselleria de Serveis Socials, ho posàvem al
Consorci, tots els romanents de la Conselleria de Serveis
Socials anaven al Consorci per poder fer aquestes obres.

En aquests moments, atesa la situació econòmica i
pressupostària i, per tant, quedam més ajustats en aquest sentit,
ens estimam més posar la previsió real de liquidació de
construcció. I pensam que tenim..., són aquests 12 milions.
Però les obres es realitzen i no s’aturarà cap tipus d’obra. 

Després em diu que en què es gastaran els 679.000 euros de
S’Estel. Miri, i així en contest diversos: Es Quatre Pins,
finalment, i cregu’m que els principals, o el tercer..., perquè jo
pens primer que les principals víctimes d’aquesta situació, que
no és Quatre Pins, no s’ha tardat tant en construir, primer són
els joves i els adolescents, després hi ha tots els professionals
i després també nosaltres, que, com a gerents i com a
responsables d’això, hem hagut de fer molta de feina.
Finalment pensam que Quatre Pins s’obrirà, per tant, hem de
contractar treballadors, perquè ara en aquest moment
ampliarem 32 places més, i ho he intentat explicar, hem de
comprar tot el mobiliari, hem d’incrementar les hores de
seguretat, hem d’incrementar tot el tema de cuina, hem
d’incrementar les càmeres de seguretat, hem d’instal·lar tot el
sistema d’antiincendis, i això són aquests doblers; més el
psicòleg de la Unitat de Tractament d’Abusos Infantils, que
també està incorporat en aquests 679.000 euros, i el trasllat al
centre Es Fusteret. 

El centre Es Fusteret es va traslladar per diversos motius,
entre d’altres, perquè la part de l’edifici que hem contractat o
que hem llogat no tenia la llicència d’activitats i, per tant, es va
haver d’esperar que es pogués fer la llicència d’activitats, ara
ja té la llicència d’activitats i ja tenim el contracte fet. I,
efectivament, hi ha unes obres a fer, unes obres menors, perquè
són 190.000 euros, com, per exemple, cada una de les
habitacions reforçar-les, canviar els vidres, canviar les
persianes d’aquella habitació, reformar una mica la cuina. Quan
estarà? Doncs com més aviat millor, no ho sé, el més aviat que
es pugui, perquè sempre que dic uns terminis en temes d’obres
ens equivocam, perquè no depèn de nosaltres; per exemple a
Quatre Pins, per què ens hem torbat tant? Idò perquè l’empresa
a què es va adjudicar Quatre Pins no construïa, i després
d’avisar-la en diverses ocasions, d’advertir-la formalment en
diverses ocasions, vàrem decidir que l’havíem de treure. I això
va suposar una paralització d’un parell de mesos, primer
l’alentiment que s’havia fet a les obres i, després la paralització
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del canvi d’empresa. Confiam que aquest Quatre Pins estigui
funcionant.  

El Centre de dia Es Fusteret no l’hem posat perquè el centre
de dia Es Fusteret, quan traslladem les nines a Es Fusteret,
l’objectiu és convertir aquest Centre de dia Es Fusteret i si està
-i hi confiam- que dins l’any 21 puguem fer aquest trasllat,
farem la proposta arquitectònica i estarà en els pressuposts del
2022. 

De Família, vostè diu que ha crescut 200.000 euros; no, ha
crescut 800.000 euros. D’aquests 800.000 euros, pràcticament
tots, 600.000, van al Programa d’emancipació, i després
200.000 euros van a reforçar els 200.000 euros que ja teníem
per poder desenvolupar la Llei d’infància i adolescència, i així
contest també una pregunta del Partit Socialista. Nosaltres
tenim a la Llei de la infància i de l’adolescència, que estava
pactat a la passada legislatura, que les declaracions de riscs les
han de fer en els ajuntaments. Per això, cada consell insular ha
d’aprovar en plenari que aquesta competència, que la té el
consell insular, la pot traslladar als ajuntaments. Quan això
succeeixi en els consells insulars cada ajuntament, a través del
consell insular i a través del Govern i de la Conselleria d’Afers
Socials, facilitarà als ajuntaments que desenvolupin aquestes
declaracions de risc equips específics territorials perquè puguin
fer aquesta declaració de risc i també puguin fer el programa.
Per això nosaltres tenim aquests 400.000 euros que esperam
que, almanco el Consell de Mallorca i el Consell d’Eivissa, que
han dit que sí volen fer aquest traspàs, que es comenci a produir
aquest any, el Consell de Menorca vol esperar una mica i en
principi no està disposat a fer aquesta transferència.

De dependència, que altres representants de diferents grups
polítics m’han demanat. Miri, nosaltres és veritat que som la
comunitat autònoma que té més ajudes econòmiques, en canvi,
durant aquests cinc anys, i a través de la concertació de places
residencials privades i a poc a poc la construcció de residències
que fem, en aquest moment en residència arribam a prop de la
mitjana estatal, som a prop de la mitjana estatal. En què estam
enfora? En centres de dia ens falten 2 punts, per això aquest
esforç de construir centres de dia. I en què estam enfora? Estam
enfora en Servei d’Ajuda a Domicili. 

En Servei d’Ajuda a Domicili hem de fer un esforç per
poder fer una contractació més massiva. Nosaltres ho hem fet
o ho hem intentat fer a través dels serveis municipals, perquè
no volíem fer dos serveis d’ajuda a domicili paral·lels, però no
ens funciona. Per tant, el que fem és adaptar-nos a cada
territori. Per exemple, que també a vostè li interessava, al
representat del PSOE, a Menorca tenen la voluntat de fer un
consorci per gestionar el servei d’ajuda a domicili. Doncs, bé,
quan el consorci estigui muntat nosaltres, en lloc de transferir-
ho al municipi, ho transferirem al Consell Insular de Menorca.
Al Consell Insular de Mallorca li fem un conveni d’1 milió
d’euros perquè pugui fer un programa, diguem, experimental
del servei d’ajuda d’alta intensitat. A Eivissa ho fem a través de
contracte, perquè els ajuntaments no ho volen realitzar.
Després, per exemple, a la Mancomunitat del Pla ho tenim per
conveni amb als ajuntaments. 

Cercam fórmules i hem de cercar més fórmules perquè
aquest servei d’ajuda a domicili el puguem gestionar d’una

forma més important, perquè és una de les prestacions que
tenim més baixa a nivell estatal.

Però també, vostès veuran l’evolució, som la comunitat
autònoma que de tenir menys prestacions compartides, som ara
la comunitat autònoma que té el percentatge de més prestacions
compartides, diguem. Per què? Perquè hem augmentat molt en
teleassistència i hem augmentat també en hores de servei
d’ajuda a domicili i hem fet compatibles les prestacions de
dependència. Per tant, ara una persona pot rebre ajuda
econòmica, pot rebre servei d’ajuda a domicili i té la
teleassistència. Per tant, milloram.

Jo els he fet una sèrie de gràfiques, que si després les volen
les poden tenir, n’hi ha per a cada grup parlamentari, perquè
vegin l’esforç que hem fet. En temes de dependència cada any
creixem, fem 1.000 valoracions mensuals en temes de
dependència. El concepte de llista d’espera l’hem de resituar.
És veritat que tenim persones en residència, en centre de dia
esperant, però a la vegada són al sistema de dependència, o
reben ajuda econòmica o reben teleassistència o reben un
centre de dia. Per tant, a mesura que puguem construir més
centres de dia, que posem en marxa més centres de dia, més
residències, aquestes ajudes econòmiques es reduiran.

Per què els concerts, que pujam? Pujam els concerts
bàsicament en salut mental per habitatge, en places residencials
municipals, en places de centre de dia municipals i si tenim
oferta de privades valorarem també si es poden fer a privades.

La Sra. Durán també em demanava de renda social com ho
tenim. Jo de l’Ingrés Mínim Vital m’estim més no parlar-ne,
perquè vostè em demana preguntes de gestió de l’Ingrés Mínim
Vital que jo no tenc perquè conèixer, perquè l’Ingrés Mínim
Vital no ho gestiona la nostra comunitat autònoma de moment;
el que li puc dir és que nosaltres cada mes revisam les persones,
perquè hem fet un acord amb l’Estat, de totes aquelles persones
que rebin l’Ingrés Mínim Vital a la nostra comunitat autònoma
creuar-les amb les que nosaltres havíem sol·licitat la Renda
Social Garantida. En aquest moment hi ha unes 700 persones
que cobraven Renda Social Garantida que ara cobren l’Ingrés
Mínim Vital. Això no és la totalitat de persones que cobren
l’Ingrés Mínim Vital a la nostra comunitat autònoma perquè hi
ha persones que no cobraven renda social, que es varen dirigir
directament a la Seguretat Social, i cobren l’Ingrés Mínim
Vital, però jo crec que no som nosaltres, que no tenim la
competència en l’Ingrés Mínim Vital, que hem de donar
aquesta informació. 

El que els puc dir és que nosaltres, en aquests moments
unes 700 persones que cobraven la renda social ja cobren
l’Ingrés Mínim Vital, que vàrem fer tota aquella estructura de
contractar 26 persones perquè poguessin fer la sol·licitud
d’Ingrés Mínim Vital de tots aquells que cobraven renda social
i que cobraven renda mínima d’inserció.

Amb les inversions anam lentes, sí, però és que hem
començat, és que tenim més places a Campos, tenim més places
a Ferreries, tenim el projecte de Sant Lluís, a l’any 2021
acabarà la de Marratxí, la de Palma ja és una residència que es
construeix. Vostè em dia de Sóller i d’Andratx, a Andratx
estam en converses amb l’ajuntament de com la podem

 



1034 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / 11 de novembre de 2020 

finançar, de moment tenim el conveni firmat amb l’ajuntament
per a una cessió. De Sóller qui ha canviat d’actitud ha estat
l’Ajuntament de Sóller, nosaltres tenim un conveni signat amb
l’Ajuntament de Sóller per poder fer un centre de dia a un espai
emblemàtic, que era l’antic escorxador, l’actual equip
municipal no ho vol fer allà, ho vol fer a la residència perquè
creu que és l’espai. Per tant, nosaltres respectam l’autonomia
municipal. Nosaltres concertarem les places del centre de dia
a Sóller, però si l’ajuntament no vol que construïm on era
l’antic escorxador, no ho farem. De moment cap de les dues
parts, ni ells ni nosaltres, hem denunciat a aquest conveni, per
tant és viu, però si l’ajuntament vol que concertem amb la
residència que té un espai per al centre de dia ho concertarem
allà. Per tant, no és a Sóller, no és allà, però sí pot ser a les
places concertades. 

Més o manco crec que he contestat a tot de la Sra. Durán,
la representant del Partit Popular. 

A Podem, estam d’acord amb l’anàlisi que fa. També altres
representants dels partits polítics m’han demanat què és un Pla
10, crec que ha estat Ciutadans, El Pi i Podem. Les entitats del
tercer sector ens demanaven, sobretot aquelles que gestionen
salut mental i discapacitat, ens demanaven un esforç per part de
l’administració, del Govern, per poder construir o reformar
espais o construir nous serveis, especialment residències,
habitatges i centres ocupacionals. Necessitaven, diguem, que
qualcú els financés. 

Per tant, el que es va acordar amb ells va ser: nosaltres
posarem, a través d’una ordre de subvenció, uns 26, 27, pot ser
fins a 30 milions, aquests doblers es pagaran en 10 anys, per
tant, cada entitat podrà presentar el seu projecte i sabrà si, per
exemple, un demana 2 milions que aquests 2 milions el Govern
els hi tornarà en 10 anys, ell amb la resolució que se li dóna 2
milions pot construir dos centres de dia o tres centres de dia, ell
podrà o demanar una pòlissa o podrà fer altre tipus d’acció
comptable per poder construir aquest edifici. Per tant, això és
un acord, això és un sistema que s’ha utilitzat, s’utilitza amb els
ajuntaments i es va utilitzar fa anys ja amb el tercer sector.

En cooperació estam totalment d’acord amb vostè. Crec que
això és la pujada de subvenció, a l’any 2015 ens vàrem trobar
zero euros en cooperació i ara ens trobam en 3.115.000 dirigits
a les entitats, perquè el pressupost de cooperació és més alt.

Vostè em demanava també que són els 900.000 euros de
lluita contra la pobresa i el milió d’euros per a col·lectius
vulnerables. Els 900.000 euros van dirigits a les entitats,
entitats com Creu Roja, Càritas, Casal Petit, etc., que treballen
amb col·lectius vulnerables i, per tant, són subvencions que van
dirigides a aquests col·lectius per a programes específics,
també temes de distribució d’aliments. I el milió d’euros que
tenim és perquè la Llei de prestacions econòmiques ens permet
als ajuntaments, als consells i al Govern crear programes
concrets per poder lluitar contra la pobresa o minvar els efectes
de la pobresa en col·lectius més petits, i nosaltres ara això ho
treballam amb Càritas i ho treballam. Per exemple el col·lectiu
podria ser, per posar un exemple, no vol dir que ho facem, però
per posar un exemple, dones que exerceixen la prostitució que
fan un procés de reinserció; aquí podríem fer aquest..., tenim
aquesta partida per tancar aquests projectes.

En relació..., no sé si qualque... Bé, això dels protocols,
totalment d’acord. En el protocol hi insistirem, no sé si
arribarem al cent per cent dels professionals, perquè a més són
professionals que van canviant, però mantendrem tot el tema de
la formació, que és necessari. I també vull recordar-li que per
a esports tenim tota una línia, que l’ha recordada la representant
de MÉS per Menorca, d’esports en valor, que precisament
treballam tots aquests temes contra la violència, les expressions
masclistes a l’esport, etc., per treballar aquest tema.

A Ciutadans, capítol 1, que vostè hi feia referència,
bàsicament capítol 1, si vostè va al final del capítol 1 de la
Conselleria d’Afers Socials, pressupost del 21 i 20 veurà que
és el mateix; fins i tot pujam una miqueta més que segurament
és referit a triennis o coses així. L’únic que hi ha és un canvi de
criteri en pressuposts, que l’any passat o aquest any tots els alts
càrrecs estaven col·locats a la Secretaria, i ara cada alt càrrec
és a la seva direcció. I després tots els treballadors de les
pensions no contributives, que eren abans a Dependència
perquè físicament són allà, ara els hem passat al capítol 1 de la
direcció que correspon, que és la que la gestiona, que és la de
Serveis Socials.

Consorcis a què vostè es referia. Tenim un càrrec menys des
del mes d’agost, que és el Consorci del velòdrom, i no ho ha
assumit ningú, ni hem nomenat ningú més; tenim un càrrec
menys que quan vàrem començar a principi de legislatura. El
consorci de construcció el volem convertir en agència, però
quan s’hagi convertit en agència aquest consorci desapareixerà,
no té sentit tenir dos ens per al mateix objecte, i per tant
canviarà perquè pensam que el consorci en aquest moment no
és funcional; en canvi l’agència sí que es pot mantenir.

Vostè em diu la inspecció de la renda social. Nosaltres no
tenim inspecció per poder valorar el tema que vostè em demana
de la renda social, però és un tema que ens ha preocupat. Si
vostè veu la nova llei de renda social, que és dins la Llei de
prestacions econòmiques, ha canviat el model de seguiment de
la renda social, i per tant totes les persones que cobrin renda
social obligatòriament l’administració cada any les supervisarà.
Fa quatre anys, perdonin, a la passada llei l’administració es
donava un termini de quatre anys; ara serà obligatori fer-ho
cada any, per evitar sobretot aquests reintegraments, que eren
de dos i tres anys, de persones que havien incomplit les seves
obligacions i que tu detectaves i havies de reclamar-ho. Pensam
que amb aquest nou sistema primer crearàs la inèrcia que la
gent efectivament se n’adoni, igual que fan les pensions no
contributives, que si no informes al cap de poc de temps te la
poden llevar, i no tendrem aquest volum de reincorporacions
que teníem en aquest moment.

El pla de xoc que vostè em diu de les residències, nosaltres
a les residències pròpies, tant de joves com de persones majors
com de persones amb discapacitat, si que ho hem fet. Amb
altres residències no s’ha fet cap tipus de pla de xoc. 

El Pla 10 ja ho he explicat, capítol 7. Quatre Pins, que vostè
també s’ha preocupat, també ja li he donat les explicacions que
els podia donar. 

I en temes d’accessibilitat nosaltres el que és competència
del Govern és competència del Govern i ho assumim, però la
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integració dels joves amb discapacitat no és només
competència del Govern; vull dir que l’escola ho ha de fer, ho
han de fer els centres municipals, i per tant és una feina que
hem de fer entre tots. Nosaltres el que consideram que sí és un
sobrecost per al lleure i sobretot per a les escoles d’estiu són
aquells nins que tenen més d’un 75% de discapacitat, que amb
un decret del Govern obligam les entitats a tenir un integrador
o un professional per a aquests al·lots, i a això sí que
continuarem donar-hi suport.

La immigració, igual. La immigració, primer, no rebem
doblers de l’Estat per aquest tema, i per tant pensam que la
immigració, des de cada conselleria i des de cada administració
s’ha de fer la feina que li correspon. A immigració no només
fem una feina d’integració de la Conselleria d’Afers Socials,
també la fa Educació i també la fa Salut. Nosaltres què feim?,
nosaltres sobretot fem una oficina específica d’informació per
a persones immigrants, perquè pensam que hi ha una llei molt
específica, que és la Llei d’estrangeria, i que només la podem
assumir nosaltres, seria absurd que fos cada municipi i per tant
la feim a nivell de Govern, tot i que està insularitzada. I després
l’emancipació. Els MENA, una vegada que deixen de ser
MENA, passen a ser joves emancipats, i per tant aquí nosaltres
tenim el programa d’emancipació i treballam amb aquests joves
immigrants.

On s’integren les persones? Com qualsevol ciutadà, al
territori, per tant pensam que hi ha d’haver recursos perquè
s’integrin aquestes persones en el seu territori. Si ha de ser a
través de mediació, si ha de ser a través de tallers, si ha de ser
a través de treballadors socials, si ha de ser a través del servei
d’acompanyament, això cada municipi ho ha de... Nosaltres
pensam que les..., no les competències, l’autoritat i l’autonomia
ha de ser municipal, perquè no és el mateix S’Arenal de
Llucmajor que per exemple Llubí, i per tant l’objectiu ha de ser
la integració, però l’adaptació, cada un.

Ja li deia que la renda social..., vostè deia que creu que és
una situació de trànsit. Jo no m’atreviria a dir que aquests 20
milions siguin de trànsit. Veurem com evoluciona l’any 21 per
saber si és necessari mantenir-la o s’ha de reconduir d’una altra
manera.

En relació amb el representant de MÉS, estam d’acord amb
la seva anàlisi. Efectivament vostè fa una pregunta o fa una
reflexió de la importància que han de tenir les estructures de
l’administració. Vostè imagina que si la COVID, en lloc de ser
COVID-19 hagués estat COVID-15, com ho haguéssim...; és
que no haguéssim pogut fer el que fem ara: manco sanitaris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, acosti’s al micròfon una miqueta perquè, si
no, no s’enregistrarà.

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

... manco sanitaris, manco professionals, sense renda social,
amb escassíssima estructura.

He d’acabar? D’acord, ah!, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, és que no s’enregistrava.

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

Ah, d’acord, d’acord. Amb manco estructura administrativa
no haguéssim pogut donar aquesta resposta.

Estam totalment d’acord amb la valoració que fa en relació
amb el tercer sector. Per a mi el tercer sector és..., crec que el
ciutadà no només ha d’anar a votar cada quatre anys, no només
li hem de donar espais de debat i de consulta, sinó que també
ha de poder gestionar serveis públics, i la concertació és una
forma que els ciutadans organitzats puguin gestionar serveis
públics. Què és per a mi imprescindible que controli
l’administració? És la derivació per garantir que tots els
ciutadans siguin iguals, i les condicions per garantir els
mateixos serveis per a tothom. I també estic d’acord des d’un
punt de vista ideològic que no tot pot ser concertació; per això
intentam que a tots els sectors hi hagi tercer sector però també
hi hagi serveis públics, per exemple ara augmentarem els
serveis públics propis de gestió d’emancipació de joves, encara
que tenguem una xarxa bona de gestió d’emancipació.

En relació amb VOX, els ingressos són reals per dos
motius: primer, perquè estam liquidant l’IVA de l’any 19, i per
tant l’IVA de l’any 19 va ser bo, i per tant tenim aquests
ingressos. I després perquè ens deixen endeutar. I de tot el que
he dit falta el que ens vendrà d’Europa, que ens vendran
doblers per a serveis socials, sobretot (...); per tant
incorporarem més doblers a la gestió. I l’impost turístic, que no
ho he dit, però a través de l’impost turístic farem la reforma,
que no està incorporada als pressuposts, de l’alberg de La
Victòria. Per tant en aquests pressuposts encara hi haurà més
gestió.

No estam d’acord amb vostè que estiguem obligats a
presentar la Llei de família, l’impacte, a través de la Llei de
família, l’impacte que té a les famílies la Llei de pressuposts.
Crec que vostès com a representants de VOX ho han demanat
a cada compareixença i se’ls ha contestat el mateix. La Llei de
pressuposts té una regulació específica que no obliga a
presentar l’impacte de la Llei de famílies. De totes formes
estaríem encantats de presentar aquest informe. En tot el que va
destinat a famílies i a tercer sector, que és directament a
famílies, aquests pressuposts pugen un 45% en relació amb el
20; per tant l’impacte forçosament és positiu. Basta veure el
nostre; on van?, a ajudes econòmiques a famílies, a través de la
dependència, RESOGA, són les principals partides, van
directament a famílies en situació de necessitat, les que vostè
ha anomenat, que són considerades de vulnerabilitat. Per tant,
aquesta pregunta que vostè em diu, quins programes tenen
previst? Jo li dic que no en tenim cap, que gestionarem més
doblers i que segurament vendran d’Europa i acabarem amb
una gestió molta alta.

Crec que vostè deia, la Conselleria d’Afers Socials ha de ser
la prioritària, crec que queda clarament que és una de les
conselleries prioritàries, per a aquest govern ha estat la nostra,
amb una pujada d’un 3,5% que és la pujada més relativa. 
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Vostè considera que el Defensor del Menor és el
responsable de tots els mals que es produeixen a menors, jo no
hi estic d’acord. Vostè demanaria la renúncia o la dimissió del
Defensor del Poble, que té les mateixes funcions que el
Defensor del Menor però per tot, en tots els serveis públics?
Una cosa és la supervisió que ha de fer, i vostè miri la memòria
i li recoman la lectura de la memòria del 2016, 2017, 2018 i
2019, que el que a vostè li preocupa i a tots ens preocupa, que
es cessi, ell ja ho deia, i faci la lectura del 15, del 14, del 13 i
del 12 i compari les memòries del Defensor del Poble de la
legislatura Bauzá i de l’actual, no tenen color. A l’actual està
apuntant els dèficits que tenim, i de vegades ens acusa a
nosaltres i ens assenyala a nosaltres.

I a mi m’incomoda? És clar que m’incomoda, però és la
seva funció. Compari vostè amb les anteriors, no té color i això
és la seva funció, i si és necessari, ell va a altres instàncies.
Però vostè vol la dimissió, idò, el Defensor del Poble hauria de
dimitir i cada setmana en tendríem un, perquè el Defensor del
Poble ha de supervisar tots els serveis públics, té la
responsabilitat de la gestió de les escoles, dels centres de salut,
de la universitat, de les residències. No és d’això.

La Llei de família. Nosaltres gestionam el que gestionam i
no ho he dit, però un dels serveis que també mantenim, o de les
subvencions de les prestacions que també mantenim és la
d’orfandat per a menors que han estat orfes per violència de
gènere i que en aquests moments en tenim 12.

A El Pi crec que més o manco li he contestat. Sobre el Pla
10 li he contestat. De les obres d’Es Pinaret li he contestat. Li
agraesc el reconeixement a la feina que vàrem fer el més ràpid
que vàrem poder per donar cobertura a famílies que de cop i
volta es quedaven sense cap tipus d’ingrés.

En relació a la renda mínima d’ inserció. Dir-li que la renda
mínima d’inserció està derogada pel decret llei que vàrem
aprovar aquí, no sé si va ser per unanimitat, VOX es va
abstenir, no ho record, però bé, vostès hi varen donar suport,
bona part de l’hemicicle li va donar suport, està derogat. Hi ha
una partida en aquests pressuposts per dos motius: un, perquè
nosaltres encara hem de liquidar amb els consells insulars el
darrer quadrimestre del 2020, perquè ho liquidam el gener,
perquè esperam a finals de desembre. I l’altre, perquè tenim
segurament la necessitat de seguir pagant la gent que cobra la
renda mínima d’inserció i que està pendent que se li doni
l’Ingrés Mínim Vital.

Nosaltres estam convençuts que a una comunitat autònoma
com la nostra, no hi pot haver l’Ingrés Mínim Vital, la renda
social i la renda mínima, n’hi ha d’haver dues, una estatal i una
autonòmica.

Després què tenim? Les ajudes d’emergència per a
situacions puntuals dels ajuntaments, que cada any els donam
més doblers, i després aquests programes que la Llei de
prestacions econòmiques permet fer als ajuntaments, als
consells i al Govern. 

Vull recordar-li, que vostè em diu que el tercer sector és
una bona llei, sens dubte és una bona llei, és una llei que ens ha
facilitat molt la gestió administrativa, ha facilitat el

manteniment, garanteix tots els serveis, però no és només del
Govern, la poden aplicar els ajuntaments i els consells. Aquesta
concertació la pot fer el Govern i la poden fer els consells i la
poden fer els ajuntaments.

En dependència més o manco crec que li he contestat quan
ho ha explicat a la representant del Partit Popular.

Miri, nosaltres quan vàrem entrar fa 5 anys ens vàrem trobar
que hi havia quasi 1 any per valorar, 1 any, ara la mitjana són
70 dies. Hem fet un esforç brutal de reorganització, està molt
per davall del que diu la llei, molt per davall del que diu la llei.
Hem de millorar? Sempre hem de millorar i a segons quins
territoris és menys de 70 i a segons quins és més, però de
mitjana és 70. La valoració la vàrem trobar a més d’un any, el
PIA també estava a més d’un any i ara tot ho fem per davall
dels terminis que estableix la llei.

L’aulari. Confiam que l’aulari el puguem ja començar
aquest any. També com ho deia amb el Quatre Pins, els més
afectats són els alumnes i els professors que treballen i
assisteixen en condicions que a cap de nosaltres ens agraden.
Hem tengut molts de problemes de caràcter tècnic amb
l’ajuntament, no tant per l’edifici de l’aulari, la proposta
d’edifici de l’aulari, sinó per tot el que l’envoltava del centre de
tecnificació esportiva. I aquests s’han resolt i per tant, confiam
que no hi ha cap problema, ja tenim el projecte bàsic, ja tenim
el projecte d’execució i, per tant, pensam que serà ràpid.

Després es preocupava vostè per esportistes que tal vegada
són més minoritaris. Nosaltres als destacats no valoram si són
minoritaris o no, nosaltres valoram una mica el resultat de
l’esportista a l’esport que practica i a la categoria.

A MÉS per Mallorca dir-li que a Sant Lluís esperam el
projecte que ens ha d’enviar l’ajuntament, hi ha la partida
pressupostària. De Ciutadella també esperam la proposta que
ens ha de fer l’ajuntament. Ciutadella depèn una mica que es
buidi l’hospital o la clínica i, per tant, després valorarem si s’ha
de fer una inversió d’1 milió, o de 500.000 euros, o de 4
milions, perquè encara no ho tenim, estam pendents del
projecte que ens enviï Ciutadella. A Es Castell ja s’ha firmat tot
el conveni, ja s’ha firmat el conveni d’ús i, per tant, dins els
propers mesos traurem el projecte arquitectònic. Una vegada
que tenguem el projecte arquitectònic, després es fa el projecte
bàsic i després es fa el projecte d’inversió. De Maó ja s’ha fet
tot això i confiam que el mes que ve i si no a gener, puguem fer
ja la licitació de les obres i, per tant, una vegada feta la licitació
de les obres, el temps que ens torbem a obrir els plecs i el
temps que es torbi l’empresa a començar a construir. Dins el
pressupost del 2021 crec que hi ha 1,5 milions d’euros per
començar les obres, però després una vegada ja iniciades no
s’acaben.

De mobilitat, si no ho he entès malament, el tema de
bicicletes. Nosaltres hi ha coses que són competències molt
nostres, molt de la conselleria, però altres que procuram que
siguin transversals. Jo crec que aquesta proposta ha de ser de
Mobilitat, l’Institut de la Dona ho faria amb dones? No ho sé,
això és mobilitat i, per tant, pensam que ha d’anar a Mobilitat. 
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I sens dubte, i si vostè ho mira, està especificat en els
pressuposts d’Esports, el que va dirigit al tema dels valors. De
moment mantenim la mateixa quantia que els altres anys.

Del Partit Socialista, estam d’acord amb la seva anàlisi. Ja
li he dit que el servei d’ajuda a domicili ens adaptam molt al
territori.

La renda d’emancipació té un increment, ara parl de
memòria, d’uns 200 o 300.000 euros, perquè sabem que ens
vendram més al·lots. 

La Llei de desenvolupament d’infància i adolescència, que
també s’ha preocupat, ja li he explicat, a mesura que els
consells autoritzin els ajuntaments a fer aquesta competència,
nosaltres la podrem desenvolupar.

El fons de cooperació. Si vostè va a fons de cooperació,
està especificat els doblers de capítol 4 i els doblers de capítol
7, es mantenen tant per al mallorquí, el menorquí i el pitiüs,
tant en el 4 com en el 7.

I d’Esports que vostè també ens ha demanat, això de l’aulari
ja ho he explicat. I el velòdrom és un edifici immens, immens
que necessita manteniment permanent i tenim una partida per
al manteniment del velòdrom important. Però bé, el velòdrom
funciona, està ben mantingut, però és un edifici que necessita
molta inversió.

Crec presidenta que més o manco he contestat a tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies consellera. Ara en torns de rèplica
començarem a donar veu als diferents portaveus dels grups. En
primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li demanaria per favor que també
m’avisés quan faltés un minut, gràcies.

Sra. Consellera, gràcies per les seves explicacions. Jo vull
dir-li que no tenc el temps que vostè té, per tant, no puc estar
molt de temps parlant de teories econòmiques o parlar de
Keynes, però tenc molta memòria, tenc molta memòria.

Miri, a l’any 2011 es va trobar una comunitat en fallida,
vostè deia “deute públic”, ja no deixaven doblers; vostè se’n
recorda dels bons patriòtics, dels 300 milions d’euros dels
bonos patrióticos del Sr. Carles Manera? Per què? Idò perquè
ja no hi havia crèdit als bancs, i com que no hi havia crèdits als
bancs perquè tenien un dèficit d’un 9% es varen haver de crear
els bonos patrióticos dels 300 milions d’euros.

I vostè se’n recorda que a les entitats del tercer sector els
devien 10 milions d’euros, que no els pagaven des del setembre
de l’any 2010 i que, després de les eleccions, aquí defora es
varen ajuntar mils de persones que reclamaven, persones fins
i tot impedides que reclamaven els doblers, que els pagassin del
tercer sector? Nosaltres ens en recordam, això és el que va

passar. D’aquí ve l’austeritat, per això jo li deia que aquests
pressuposts possiblement són l’inici d’una austeritat que ens
vendrà a l’any 2022 o a l’any 2023. Tant de bo m’equivoqui!,
perquè no vull tornar viure el que vàrem viure en aquesta
comunitat, no ho volem tornar viure, però és així: després de
gastar, gastar i gastar sense control va passar el que va passar,
que ni crèdit teníem.

Vull parlar d’esports, Sra. Consellera, miri, en els darrers
cinc anys han passat quatre consellers d’Esports a aquesta
comunitat autònoma i tenim el mateix director general, com
també, exacte, tenim la mateixa memòria, perquè paraula per
paraula és exactament el mateix. Ha hagut d’arribar una
pandèmia, ha hagut d’arribar la COVID-19 perquè s’hagi reduït
un nou paràgraf, perquè tant les activitats com els objectius són
els mateixos any rere any.

Un tema que vostè ens va contestar a una pregunta
parlamentària, que també avui aquí, ho ha dit un parell de
vegades, que ha estat el nou institut o l’aulari, perquè vostè deia
que era un objectiu d’aquest govern; idò miri, mirant aquest
projecte de pressuposts i a més la memòria ho tenim clar: si
realment segueix essent un objectiu d’aquest govern, per què la
partida posada a la memòria baixa dels habituals 800.000 euros
a 286.000, baixa de 800.000 a 286.000? I recordam que parlam
d’un institut que és necessari, que fa tres anys que ja hauria de
ser una realitat i que, a més, té un cost de 4,5 milions d’euros,
per tant, ens demanam quan, de veritat, serà aquest institut una
realitat.

I quant a reflexions i quant al que vostè deia de les partides
de capítol 2 o de capítol 6, quant al pressupost d’esports em
referesc, jo li demanaria... voldríem que vostè ens valoràs per
què augmenten les partides de despesa del capítol 2 i es
redueixen del capítol 6. Quina valoració fa vostè del fet que el
capítol 2 pugi un 32% i que el capítol 6 baixi un 25%?

Ha passat molt per damunt del projecte de l’Alberg de la
Victòria, hi ha passat molt per damunt. M’agradaria saber a
veure si ja tenen les llicències, perquè nosaltres, que sapiguem,
no tenien encara les llicències, estaven pendents d’una
modificació del Consell, estaven pendents de la llicència
d’Alcúdia, hi havia pressupostat amb doblers de l’ITS per a
l’any 2020, 1.175.000 euros, ara n’han pressupostat 558.000,
quines són les previsions? No..., idò això és el que posa el seu
pressupost, perquè m’ho he mirat de dalt a baix, 558.000 euros.
Per favor, digui’ns com està aquest tema.

Què ens preocupa a nosaltres, Sra. Consellera? Vostè abans
parlava, a la seva primera intervenció, que és necessari tenir
activitat econòmica per intentar reduir la pobresa i parlava
d’economia sostenible i parlava d’una sèrie d’inversions que
farien en economia sostenible. M’agradaria saber a què es
referia, perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut, Sra. Durán, un minut.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -moltes gràcies, gràcies, presidenta, gràcies. El que està clar,
pel que vostè ens ha dit, que de les persones que tenen
RESOGA només han aconseguit... o tenen aprovat l’Ingrés
Mínim Vital són entre 600 i 700; el que està clar és que l’Ingrés
Mínim Vital és un autèntic fracàs, és un autèntic frau i que
hauran de necessitar els 20 milions d’euros per a totes aquestes
persones que tenen la RESOGA, perquè realment no arriba a
ningú, a quin percentatge del total de persones que tenen la
RESOGA ha arribat l’Ingrés Mínim Vital?, el mínim, mínim,
mínim. 

Per tant, Podemos molt de la, la, la!, molt de..., és clar, és
que des que són allà on són, idò ja no toquen de peus a terra i,
al final, han fet l’Ingrés Mínim Vital amb el qual estàvem a
favor, idò al final no arriba a la gent.

Què ens preocupa, Sra. Consellera? L’índex de pobresa
d’aquesta comunitat autònoma. Realment amb aquests
pressuposts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, eh?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, acab-, Sra. Consellera, per favor, digui’m: vostè creu
que..., a més de la manera com vostès gestionen, perquè ja dic,
de 566 places de residència en tenim zero, vostè creu, Sra.
Consellera, que amb aquest pressupost realment intentarem
pal·liar la pobresa que ens ve a sobre? Perquè si érem l’any
passat la tercera comunitat autònoma amb més persones amb
risc d’exclusió social segurament a final d’any serem la
primera. Quines activitats, quines accions, quines mesures
prendran vostès des de la seva conselleria destinades a pal·liar
la pobresa?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, per favor...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... Perquè evidentment aquests doblers que vostès han posat tots
aniran darrere de la RESOGA i darrere de coses que ja són
necessàries ara. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passem el torn de paraula ara a
la representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per totes les explicacions i el detall de les
explicacions d’aquests pressuposts.

Quasi 245 milions d’euros per a la conselleria, un 13,5%
més. Es manté la RESOGA amb 20 milions d’euros per a casos
de pobresa sobrevinguda.

S’augmenta en dependència, en serveis d’ajuda a domicili,
en teleassistència, un 42% més per als ajuts econòmics directes
per a persones en situació de dependència.

Subvencions específiques per a programes de lluita contra
la pobresa, amplien la xarxa d’equipaments i construcció
d’infraestructures amb més places públiques i concertades en
residència, foment de la integració social i cultural de les
persones immigrades, es continua i s’amplia la protecció i la
defensa dels drets dels menors, 400.000 per a desenvolupar la
Llei d’infància, 200.000 euros més que als pressuposts de l’any
anterior.

Un programa de vida, vostè ho ha dit, un programa de vida
digital més segura que abans en el meu primer torn se m’ha
oblidat mencionar, trobem que és molt necessari i sobretot pel
temps que... o sigui, que felicitem aquesta posada en marxa.
Seguim amb la solidaritat internacional a les Illes Balears.

En definitiva, avui ens presenten uns pressuposts pensant en
la gent, a protegir i a seguir creixent en el teixit de benestar
social i que donen resposta a les necessitats de la ciutadania, les
actuals i... la previsió amb les sobrevingudes.

Sra. Consellera i tot el seu equip, teniu tot el nostre suport
des d’Unidas Podem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. A continuació passarem el torn
al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Disculpin la manca cortesia, però tenc
la sensació que he estat l’únic que no ha donat l’agraïment al
seu equip per ser aquí, ja ho faig, però és que m’ha semblat...
m’ha semblat que he estat l’únic que no.

Concretament, del que havia oblidat abans, consellera, vostè
i jo no coincidim amb el pla... en la necessitat que entenc jo de
coordinar la comunitat autònoma, unes directrius, una
estratègia concreta, la integració (...), no coincidim, i ja està,
sempre parlam amb vostè del mateix des de fa estona. El que
no ens podem permetre és que hi hagi ajuntaments que no
duguin a terme cap ni una iniciativa, ja no és un problema que
sigui Llubí o S’Arenal de Llucmajor o Sa Pobla o Manacor o
Menorca, qualque indret, sinó que és una qüestió..., i vostè
coincideix amb aquesta definició que hi hagi un itinerari com
a qualsevol ciutadà, però per afavorir això vostè sap que amb
la diversitat que hi ha i amb la situació que tenim, precisament
agreujada d’ells i de moltes persones en situacions
d’irregularitat... això si no s’estableix una estratègia, i crec que
és la comunitat autònoma la que ho ha de fer, evidentment no
facilita la igualtat d’oportunitats ni la integració plena
d’aquestes persones migrades, entre altres coses per la pròpia
diversitat que entre ells hi ha, és per això.
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Segon, en un pacte entre PSOE i Unidas Podemos es va
exigir, en aquesta legislatura a nivell estatal es va exigir, es va
acordar la recuperació del fons d’acollida i integració de les
persones migrades per les comunitat autònomes i ajuntaments
de capitals importants i no s’ha dotat el 2021. Evidentment, ho
he vist, ho he comprovat ara, que no s’ha dotat, però el que jo
pensava és que almanco rebien de la comunitat autònoma es
rebia de qualque forma, quan ho assumeix la comunitat
autònoma d’una política d’integració o una política
d’estrangeria que estableix el Govern central. Nosaltres
evidentment suportam que es recuperi específicament per a la
realitat d’altres comunitats autònomes, entre elles la nostra que
la necessita.

Li volia demanar pel pis d’emancipació, aquest pis
d’emancipació que estam en una situació d’ocupació, a veure
si s’ha resolt, com està i si té vostè previst una dotació de
capítol 2 o el que sigui necessari pel que es pugui trobar, que
no sé si té un diagnòstic de com està encara. Em consta que hi
havia un traslladat pel tema del desnonament, per dir-ho
d’alguna manera, però no ho sé... i nosaltres ens hem interessat
per això perquè és una mancança d’un recurs imprescindible tot
i que és insuficient fins i tot, imagini’s si el tenim no
disponible.

En tema d’esports concretament..., jo el que he fet és no fer
menció de segons quins programes perquè jo ja en tenia
resposta, concretament d’esports sí que ens interessa una
qüestió i és del programa 461A, l’activitat j) estableix ajudes al
sector esportiu per adaptar-se a la situació COVID.

Ens ha arribat, i això crec que el director també ho sap, ens
ha arribat una preocupació i és la no-realització o la no-
comprovació, mitjançant test, mitjançant proves diagnòstiques,
dels esdeveniments i del risc que hi pot haver en aquest sentit;
això ens ho han traslladat alguns clubs i algunes entitats
esportives. Voldria saber si aquestes ajudes van en aquesta
línia, no tan sols en el tema d’EPI o de material, sinó de
garantir... i si hi ha qualque directriu de la conselleria, de la
Direcció General d’Esports per exigir o almanco per garantir
aquest compliment, que no sigui una simple declaració de part
que s’acompleix. Pel risc que suposa es prenen mesures de la
Conselleria de Salut per a altres col·lectius, aquest,
evidentment, és un col·lectiu que si es prenen les mesures no ha
de tenir cap tipus de problema i de risc, però si hi ha la
preocupació en el grup.

Llavors, se m’havia oblidat una proposició no de llei que es
va aprovar recentment en aquest Parlament, en aquesta cambra,
el dia 22 d’octubre, si (...) en la tramitació de procediment de
valoració i revisió del grau de dependència i discapacitat, per
això li he demanat si té reforç de personal, ja sé que no li
agrada que parli de llista d’espera, no parlaré de llista d’espera,
però sí de reforç de les tramitacions i, sobretot, allò que es va
anunciar de la unificació dels processos de valoració dels dos
graus. Quin calendari hi ha previst per a aquesta homogeneïtat
en els criteris, que crec que serà un avanç important, però quin
calendari hi ha previst o si ho veu viable, perquè és del tot
necessari.

I vostè ha fet una introducció, hi volia fer una referència
perquè els que ens dedicam a estudiar la ciència política, quan

parlam de Keynes, anam a una part més després de Keynes,
l’autocrítica que es va fer els mateixos keynesians, que la varen
fer, i és la intervenció quan necessàriament és necessari l’Estat,
que sí que s’ajusti i que funcioni, vostè du un politòleg aquí i
evidentment compartirà amb nosaltres aquesta reflexió. Més
que... perquè jo crec que l’administració ha d’actuar i ha
d’actuar en els (...) més vulnerables, però ha de deixar actuar
també el mercat quan aquest es pugui autoregular, era una
prescripció més que per al·lusió d’un que estudia ciència
política.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab. I finalment, consellera, en tema del que deia dels
ajuntaments, de les corporacions locals, de les entitats locals
quant a aquestes ajudes, que es va aprovar precisament perquè
l’accessibilitat, especialment en zones de litoral, per gaudir de
l’accessibilitat de les persones en una situació de discapacitat
dels mateixos drets que tenim totes, i no els ajuntaments, molts
d’ajuntaments no tenien els recursos. S’instava totes les
administracions, eh, jo el que li dic és si vostè té prevista una
iniciativa o una actuació per ajudar aquests ajuntaments que no
s’ho puguin permetre, perquè hi hagin de destinar el seu
romanent a altres prioritats que consideren que té el seu terme
municipal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passam ara al torn de paraula
del representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Atesa l’hora que és i que
després encara hi ha una altra compareixença, no faré ús del
meu segon torn, tot supòs que entenent també que la consellera
ja ha contestat aquelles qüestions fonamentals i que segurament
deu estar a disposició de tots els grups parlamentaris si fes falta
que hi hagués més explicacions en aquest sentit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passem ara el torn de paraula
a la representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. No haré uso del turno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Passam ara el torn de paraula
a la representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, bé, el Pla 10 he suposat que després ha explicat això
de salut mental, que eren aquest pla en deu anys de les
subvencions, que era sobretot per fer residències, que després
ho ha especificat i centres de dia. Tot això vull pensar que és de
propietat del tercer sector i vostès inverteixen, o si hi ha
propietats de la conselleria que tenen cedides a entitats del
tercer sector i es fan en aquests espais les obres o no.

Després també ha parlat del RUMI, ha dit, ara no ho trob...,
però ha dit que s’ha de... no sé si s’ha de revisar el protocol
d’abús sexual, però amb el tema del RUMI a veure si s’utilitza
perquè em sembla, si no vaig errada, que no s’utilitzava, no s’hi
bolcava tota la documentació així com es voldria i a veure si en
això s’ha avançat.

Res més, consellera, gràcies per ser aquí a explicar-nos els
pressuposts. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara el torn de
paraula a la representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per últim, correspon el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No en farem ús, presidenta. Senzillament, agrair a la
consellera la compareixença i al seu equip la feina que han fet
amb la confecció dels pressuposts i la feina que han fet fins
aquest moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Llavors, per al torn de
contrarèplica, finalment, passem el torn de paraula a la
consellera d’Afers Socials i Cooperació, la Sra. Fina Santiago.

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

Gràcies, una altra vegada a tots. Anirem contestant, a la
representant d’El Pi, el RUMI és estatal, no el podem modificar
nosaltres unilateralment, però si sempre anam demanant
modificacions i una de les modificacions és que diferenciï
d’una vegada què és abús sexual i què és explotació sexual
perquè puguem clarificar i no haver de fer anotacions com es

fa ara. El protocol, per definició, és un document canviant i, per
tant, es revisa sempre.

En relació amb la propietat del tercer sector, és propietat del
tercer sector, vull dir, no és que es reformin espais públics, és
propietat del tercer sector, però sempre lligada que ha de fer
aquell servei, perquè si no sempre hi ha un retorn a negociar
l’ús.

Bé, donar les gràcies a Podem, al PSOE i a MÉS per
Menorca i a MÉS per Mallorca per les seves intervencions i el
seu suport.

A Ciutadans, vull dir-li que aquest pis d’emancipació pel
qual vostè es preocupa es troba pendent de resolució judicial,
ja hem fet tota la tramitació jurídica per poder treure aquesta
persona, aquest jove, però estam pendents de resolució judicial.

Fem mil valoracions cada mes en aquest moment, quasi
quasi empatam, ens trobam un poc per sobre de les sol·licituds,
per tant, no tenim aquesta necessitat de valoració; sí que de
vegades tenim baixes de valoradors, que de vegades és difícils
substituir-los, però no tenim una necessitat. Què en podríem
cinc més i faríem més via? Sí, però també hem de compensar
els recursos on són més necessaris.

Aquest decret que vostè diu de dependència i discapacitat
es començarà a posar en marxa a l’any 2021, nosaltres volíem
que fos a l’any 2020, ha estat impossible pel tema de la
COVID, no era el moment i, per tant, ho vàrem posposar a
l’any 2021.

En relació amb les proves que a vostè li preocupen de
l’esport, ja li he dit que nosaltres... no es fan aquestes proves,
ni els protocols sanitaris no ho determinen, ni els de l’Estat, ni
l’estatal, ni el que ens recomana l’agència, ni els de salut. És
vera que ara, amb aquests doblers que nosaltres destinam a
COVID, expressament per als clubs i per a les federacions, sí
que podran destinar, i és vera que també hi ha proves que són
més econòmiques i que són més ràpides i que podrien ser una
forma d’utilització.

En relació amb la Sra. Durán, jo, Sra. Durán, jo sí que
llegesc els neoliberals i els progressistes i a tots, els liberals
també perquè crec que els contrincants polítics s’han de
conèixer i, a més, tenc memòria, vull dir que no només la té
vostè la memòria, jo també tenc memòria. Si no..., si a la crisi
econòmica no es va deixar endeutar, no es va endeutar és
perquè els governs conservadors no varen autoritzar
l’endeutament, no, no, no varen autoritzar l’endeutament, no,
no, no, no varen autoritzar l’endeutament,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, és que hi ha moltes maneres de facilitar l’endeutament,
però varen aplicar aquesta austeritat compartida, que fins i tot
li varen donar aquest nom, amb una política econòmica que va
ser equivocada, que vostès es pensaven que amb poca inversió
i control de salaris hi hauria una expansió econòmica, i no es va
produir, ja està. I això s’ha estudiat, se segueix estudiant i això,
no es va autoritzar l’endeutament.
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Miri, vostè sempre ens treu això d’aquesta manifestació i jo,
com que també hi era, vostè i jo érem parlamentàries, vostè del
Govern Bauzá, se’n recorden del Sr. Bauzá?, jo era a
l’oposició, aquesta manifestació es va produir quasi als vuit o
nou mesos del Govern Bauzá, no es va produir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -bé, idò als dos mesos del Govern Bauzà, cap problema,...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, senyors diputats.

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

..., als dos mesos, l’endemà que deixàssim el govern
progressista, l’endemà, no es preocupi, és a l’hemeroteca i ho
podem mirar, no hi ha cap problema; miri, vostè es refereix a
un conveni que es va firmar el desembre, bé, jo sí que ho sé
perquè el vaig firmar jo, es va firmar el desembre del 2014 i el
maig del 2015, quan vàrem deixar el Govern, encara no s’havia
pagat, però això, a l’administració pública sol ser freqüent.

Per què vàrem fer la manifestació? Perquè nosaltres també
tenim contacte amb el tercer sector, no només en tenen vostès,
vostè els demani per què varen fer la manifestació. No era pel
retard del pagament, és que vostès, a despatxos públics, a
despatxos dels consellers, a despatxos de consellers i de
directors generals els explicaven que l’estat del benestar havia
desaparegut, que ja no es podia continuar per aquesta línia, que
això era un format que no es podia mantenir. El Sr. Rajoy, a
una entrevista, que ja li he dit que tenc memòria, a El País, dies
abans de les eleccions, va dir que la Ley de dependencia era
inviable. I vostès, quan anava el tercer sector a demanar com i
quina gestió podien fer, vostès els explicaven que esto se había
acabado, que l’estat del benestar no podia continuar, i els feien
propostes com rifes, rastrillos, vostè això era la...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, jo li dic que sí-, això era el que vostès els proposaven, i
per això varen fer aquesta manifestació. Mai no ens han fet una
manifestació d’aquestes característiques quan hi ha hagut un
govern progressista.

Jo sé que el Sr. Keynes la posa nerviosa, però l’estudiï i
veurà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, demanaria...

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

... que podrà aprendre molt.

D’esports, s’han equivocat, d’esports s’han equivocat, en el
Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears hi ha
1.171.000 euros, i nosaltres per a l’aulari, entre que ara hem

enviat el projecte d’execució a l’ajuntament, que l’ha de visar,
entre que fem el concurs i que l’obra comença, si només
necessitam 600.000 euros o 700.000 euros a l’any 2021, per
què hi hem de posar 2 milions? A l’any 2022 hi haurà més
doblers per a l’aulari perquè necessitarem més doblers per a
l’aulari, així com per a la residència d’Alaior o així com altres
coses.

L’aulari no fa tres anys que és necessari, l’aulari fa vuit
anys que és necessari, i ara hi ha hagut un govern que, amb
retard, però s’hi ha posat, un retard relatiu perquè hem resolt
problemes que apareixien.

L’Alberg de la Victòria, l’Alberg de la Victòria no és al
pressupost de... és a la memòria, no és al pressupost, és a la
memòria, perquè es recull a la memòria de l’institut, que hi ha
els doblers que han de venir de l’impost sostenible i, per tant,
vendran. En aquest moment a quin moment es troba? En aquest
moment es licitarà en poques setmanes el concurs per al
projecte arquitectònic, per elaborar el projecte arquitectònic.
Per tant, hi haurà una altra vegada retard, però es farà així.

És vera que hem tengut retard en la construcció, en la
construcció sempre tenim retard, no depèn només del Govern
i de l’administració, hi ha una segona entitat, que és l’empresa,
i se sol retardar. Però, miri, nosaltres hem posat durant la
passada legislatura quasi 500 places de residències privades
que les hem convertides de privades a públiques a través de la
concertació a la xarxa de dependència, per tant, d’una manera
o l’altra aquestes 500 places hi són; no hi són per la via que
nosaltres desitjaríem, però sí, tota la xarxa durant la passada
legislatura d’increment de places privades que les hem passades
a públiques a través de la concertació.

I després, jo, vostè faci el discurs en contra de l’Ingrés
Mínim Vital, jo puc estar d’acord amb una part del que li ha
dit, pens que és una excel·lent idea, que és una excel·lent
prestació econòmica i que falla en la gestió, però que també li
dic que és habitual que aquests processos tan complicats
tenguin dificultats, com va ser en el seu moment les pensions
no contributives.

I esper, Sra. Durán, que mai no es trobi en la situació de
tornar resoldre problemes, perquè esper que no governin durant
molts d’anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el
debat, volem agrair la presència de la Sra. Consellera d’Afers
Socials i Cooperació, la Sra. Fina Santiago, i, com no pot ser
d’una altra manera, dels seus acompanyants.

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