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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió. Bona tarda, senyores i senyors
diputats, començam la sessió d'avui, d'aquesta segona comissió.
I en primer lloc els demanaria si hi ha substitucions. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, presidenta, Núria Riera substitueix Antoni Costa.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bona tarda, presidenta, Juanma Gómez substitueix Marc
Pérez-Ribas. Gràcies.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Presidenta, Pilar Carbonero substitueix Maria Antònia
Truyols. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Maria Esperança Sans substitueix Antònia Martín.

LA SRA. CANO I JUAN:

Presidenta, Sílvia Cano substitueix Pilar Costa.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, presidenta, Juan Manuel Lafuente substitueix Sebastià
Sagreras.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sergio Rodríguez sustituye a Idoia Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. 

Compareixença de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022
(escrit RGE núm. 12118/21). 

Començam amb l'ordre del dia que consisteix en la
compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública
i Igualtat, per tal d'explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l'any 2022, RGE núm. 12118/21. 

Assisteix a la sessió la Sra. Consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez,
acompanyada del Sr. Benito Prósper i Gutiérrez, secretari
general; de la Sra. Isabel Castro i Fernández, directora general
de Coordinació i Relacions amb el Parlament, Drets i

Diversitat; del Sr. Francesc Miralles i Mascaró, director general
d'Institucionals i Cooperació Local; de la Sra. Carmen
Palomino i Sánchez, directora general de Funció Pública; del
Sr. Jaime Barceló i Huguet, director general d'Emergències i
Interior; del Sr. Álvaro Gil i Amigo, director general de
Comunicació; de la Sra. Maria Duran i Febrer, directora de
l'Institut Balear de la Dona; de la Sra. Maria del Carmen
Iglesias i Manjón, directora de l’Escola Balear d’Administració
Pública; de la Sra. Ana Maria de Lluch Sureda i Amorós,
directora de Gestió d’Emergències de les Illes Balears; del Sr.
Miquel Àngel Coll i Cañellas, cap de Gabinet; del Sr. Rafael
Aulet i Galmés, cap de la Secretaria del Gabinet i del Sr. Jaume
Colom i Delgado, responsable de Comunicació.

Per tal de començar té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, per fer tota l’exposició
oral sense cap limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Comparesc avui davant la comissió, per donar compte dels
pressuposts que afecten la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per a l'any 2022. Ho faig acompanyada del
meu equip, al qual vull agrair la seva presència, així com la
seva dedicació, el seu compromís i la feina intensa que ha
demostrat durant tots aquests mesos per impulsar i
desenvolupar les polítiques públiques, augmentar drets per a la
ciutadania i treballar per la seguretat i benestar de tota la
població d'aquesta terra, unes polítiques, el full de ruta de les
quals es va acordar el Pacte de Bellver. 

A més, com podeu imaginar, els pressuposts de l'any 2022,
són uns pressuposts especials i esperats. Són els pressuposts de
l'esperança, on es veuen reflectits realment tots els recursos
públics que es posen a l'abast de la ciutadania per garantir tots
els serveis que necessitam per encarar la nova etapa post crisi
COVID. 

Si alguna cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia, és la
importància dels serveis públics i la importància de tenir uns
gestors públics responsables, que sàpiguen gestionar els
recursos, per servir totes les persones i tots els col·lectius. No
cal incidir-hi massa, perquè crec que tothom n'ha quedat ben
convençut durant aquest any i mig, de la importància de tenir
una sanitat pública forta i dotada, una educació pública i de
qualitat, uns serveis socials preparats i amb recursos, de la
necessitat vital d'un habitatge digne també d'un treball digne i
a més igualitari, una administració al servei de tothom i no
només al servei d'uns pocs, uns cossos de seguretat i
d'emergències preparats i un llarg etcètera dels serveis i
servidors públics. Aquesta és l'autèntica fortalesa de viure en
comunitat, i aquestes són les polítiques que necessitam les
persones. I precisament perquè també hi creiem, és el que
volem impulsar des d'aquest govern. 

El present pressupost, per tant, representa una aposta clara
d'aquest govern progressista pels serveis públics i per les
polítiques socials. Per això també vull posar en valor l'esforç de
tot el Govern en general i del meu equip en particular per
presentar uns pressuposts coherents i compromesos, adaptats
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plenament a la realitat de les Illes Balears i amb els quals
podrem encarar un nou futur il·lusionant per a aquesta
comunitat autònoma. 

La responsabilitat de la reactivació social és compartida, no
sols per tot el Govern, sinó també per alguns representants de
l'oposició; per a la resta, la porta segueix oberta fins el moment
en què decideixen sumar-s’hi. En relació amb aquesta qüestió,
els vull fer notar l'enorme responsabilitat que recau en aquesta
conselleria, no estrictament reflectida en el pressupost de
coordinació de les accions transversals del Govern, accions per
a la recuperació, emmarcades sempre en la línia, en la idea de
donar mitjans per garantir la igualtat d'oportunitats. 

En aquest sentit, enfocam els principals projectes de la
nostra conselleria per a 2022. L'any 2022 serà l'any del
desplegament del Pla de conciliació i corresponsabilitat de les
Illes Balears, en parlarem en detall al llarg d'aquesta
compareixença, però també serà l'any del blindatge i
enfortiment de les polítiques d'igualtat, per tal que les dones
puguin desenvolupar el seu projecte vital, amb suport a
l'emprenedoria, a la formació i l'acompanyament de les
víctimes de violència de gènere. 

Durant 2022 l'EBAP pràcticament duplicarà el seu
pressupost, possibilitant la formació de nous policies,
continuant amb la idea ja aplicada per aquest govern, de
capacitar els efectius a les seves illes. I també serà l'any en què
44.000 treballadors i treballadores de l'administració de les
Illes Balears veuran millorades les seves condicions laborals,
amb un increment del seu salari d'un 2%, tant a les retribucions
bàsiques com a les complementàries. 

Per a l'execució d'aquestes i la resta de projectes, la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el
marc de les seves competències, gestionarà un total de
103.443.167 euros. De totes les partides pressupostàries
incloses dins aquesta quantia total de la conselleria, voldria
posar en valor les més destacades, que explicaré per direccions
generals. 

En primer lloc la Direcció General de Coordinació,
Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, que tendrà un
pressupost de 6.587.906 euros. Cal destacar el primer Pla de
conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears, que va ser
aprovat el passat 13 de setembre, gairebé per unanimitat,
únicament amb l'abstenció del Consell d'Eivissa. Ja vaig tenir
l'oportunitat d'explicar el Pla de conciliació d'una manera
extensa en una compareixença, però crec que val la pena
recordar que el resultat del Pla de conciliació i
corresponsabilitat és fruit del diàleg de la feina conjunta i de la
col·laboració d'institucions, agents socials i econòmics i entitats
del tercer sector. El pla suposa la creació d'un nou dret per a la
ciutadania, com és el de poder conciliar vida personal, familiar
i laboral, i a la vegada que es democratitzin les tasques
domèstiques, la qual cosa és en definitiva, el dret a viure. 

El Pla aspira a ser la major revolució social dels darrers
anys a les Illes Balears. Per primera vegada es posen les bases
perquè una persona pugui exercir el seu projecte vital per
complet, equilibrant el seu espai de vida familiar i personal
amb la vida laboral i professional, la seva formació, el

necessari temps d'oci i  lleure i el desenvolupament de la seva
personalitat. El Pla de conciliació ens ha de permetre avançar
cap a una transformació social i econòmica de gran calat. La
conciliació ha d’entrar als llocs de feina, a les empreses, a les
escoles, a les cases i a les vides de tota la societat de les Illes
Balears, afavorint especialment les dones. Es tracta que ningú
no es quedi sense feina per haver de cuidar un familiar malalt,
que ningú no renunciï al seu projecte de vida per unes barreres
que volem esbucar amb aquest pla de conciliació. 

Per tant, es posa la conciliació a l'agenda política,
econòmica, social, laboral i quotidiana de les Illes Balears, amb
un pla que ja s'està desenvolupant. De fet, el passat 4 de
novembre es va publicar al BOIB la convocatòria dels agents
de corresponsabilitat, que és la primera mesura de l'eix local de
Pla. Amb aquest desenvolupament també s'executen els fons
procedents del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat. 

Com saben, el pla té un pressupost total de 157.778.554
euros i és un pla molt transversal que implica no només les
diferents administracions sinó tota la societat, en aquest cas des
de la Conselleria de Presidència Funció Pública i Igualtat en
aplicació del Pla corresponsables sobretot amb escoletes
matineres, els agents de corresponsabilitat i conciliació i
activitats d'estiu per a la conciliació s'han pressupostat un total
de 4.833.000 per a 2022. Com vostès saben el Pla de
conciliació i corresponsabilitat es coordina des de la
Conselleria de Presidència però en el seu desenvolupament i
execució estan implicades totes les conselleries. Per tant el
pressupost que es destinarà des d'aquest govern en el seu
conjunt per a 2022 i per al Pla de conciliació serà de més de 41
milions d'euros. 

Després d'aquests gairebé dos anys de crisi sanitària on s'ha
prioritzat la gestió per controlar la pandèmia amb l'objectiu de
salvar vides, recuperam el nostre full de ruta encarant-nos a
impulsar l'agenda 2030 a les Illes Balears mitjançant l'impuls
dels diferents objectius de desenvolupament sostenible amb
l'ajuda i potència dels fons europeus. 

Un altre àmbit polític que es gestiona des de la direcció i
que també voldria posar en valor la importància que tenen dins
la nostra societat les polítiques LGTBI que es duen a terme des
del Govern. El desenvolupament del segon pla estratègic
LGTBI durant l'any 2022 vol incidir vol incidir a donar
continuïtat a la tasca iniciada el 2021 adaptant les prioritats a
la nova realitat competencial i un nou escenari legislatiu per
seguir avançant en la transversalitat de les polítiques LGTBI
amb tot el Govern de les Illes Balears. Amb l'augment
exponencial en els darrers anys de les discriminacions i
agressions LGTBIfòbiques i els discursos d'odi que les
sostenen, és de primordial importància seguir treballant des de
les institucions per garantir l'accés efectiu als drets reconeguts
a la població LGTBI, així com dur a terme les accions
necessàries per fomentar un canvi de mirada de la societat cap
a les realitats diverses des del respecte i el reconeixement. 

Des de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb
el Parlament Drets i Diversitat s'impulsaran i coordinaran
diverses accions en aquest sentit, algunes amb pressuposts molt
modest però no per això menys importants. Algunes de les
accions són les següents: la d'atenció directa de persones i
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familiars LGTBI i l'assessorament a professionals, perquè ens
facin una idea durant l'any 2021 s'han dut a terme 22 accions
directes a persones i familiars tenint en compte que enguany
s'ha produït la bona notícia que ja estan desplegats pels quatre
consells insulars el servei d'atenció integral i també s'han dut a
terme 42 assessoraments professionals; el desenvolupament de
la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar
l'LGTBIfòbia, aprovant i posant en marxa els protocols
d'atenció policial davant delictes d'odi d'acord amb l'article 31
i en coordinació amb la Direcció General d'Emergències i
Interior.

També farem o durem a terme la planificació d'accions
formatives en atenció a la diversitat amb perspectiva LGTBI
amb l'Escola Balear d'Administracions Públiques per anar
consolidant la formació en diversitat sexual i de gènere per a
persones funcionaris i laborals de les Illes Balears, perquè
puguin contribuir a detectar i eradicar l'LGTBIfòbia i oferir un
bon tracte a les persones i famílies LGTBI així com anar
introduint indicadors en clau LGTBI en les polítiques
sectorials. Les accions de foment d'estudis específics i de
difusió de projectes i d'investigacions que ajudin a conèixer la
realitat diverses del col·lectiu LGTBI per poder elaborar
polítiques públiques més eficients i centrades en l'eradicació de
l'LGTBIfòbia mitjançant la continuïtat i l'ampliació del crèdit
destinat a les subvencions per a entitats sense ànim de lucre,
així com de promoure estudis concrets. I finalment fomentarem
la creació d'un espai de memòria històrica del col·lectiu LGTBI
a cadascuna de les Illes impulsant un monòlit per restituir la
dignitat de les persones represaliades durant la dictadura
franquista i part de la transició per raó de la seva orientació
sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o
característiques sexuals. 

Per altra banda. Les de l'àrea de diversitat es continuaran
amb el desenvolupament de la Llei d'accessibilitat. I finalment
voldria destacar de la Direcció General de Coordinació,
Relacions amb el Parlament, Dret i Diversitat, la feina que
s'està realitzant en els diferents traspassos de competències. Un
exemple és la culminació del traspàs d'ordenació turística del
Consell de Mallorca. Des del Govern entenem que compartint
el fet insular, cada una de les illes presenta unes
característiques pròpies i per aquest motiu demostram el nostre
compromís amb el federalisme interior mitjançant accions com
el desplegament dels traspassos de serveis i funcionaris
inherents a les competències que l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears atorga als consells insulars.

Adscrit a aquesta direcció general hi trobam l'Institut
d'Estudis Autonòmics, centre d'anàlisi i d'estudi i
d'assessorament en matèria legislativa del nostre govern, els
objectius i les activitats que es fixen per al proper exercici
segueixen una línia continuista respecte dels anys 2019 i 2020,
atès el caràcter estable i regular les funcions que té
encomanades l'Institut: la realització i el foment de les activitats
d'estudi d'investigació de formació i de difusió relacionades
amb l'autonomia i el dret públic de les Illes Balears amb
accions com l'organització de seminaris d'actualització jurídica
i administrativa, dirigits a càrrecs directius i responsables dels
departaments jurídics i de gestió econòmica de l'administració
autonòmica; o com la catalogació dels fons bibliogràfic de

caràcter jurídic administratiu que estan disposats a la comunitat
autònoma; o també el suport a les iniciatives del Govern en la
creació de grups d'experts per a l'elaboració i supervisió de
projectes normatius i l'exercici de suport tècnic i jurídic a les
iniciatives del Govern. El seu pressupost és de 524.000 euros,
molt similar al dels exercicis anteriors.

Pel que fa a l'IBDona, una entitat que és un orgull per a tots
nosaltres ja que és un referent a tot l'Estat per la gran tasca que
es fa per la igualtat entre homes i dones i pels serveis que dóna
a totes les dones víctimes de violència masclista, volia posar en
valor diverses iniciatives. L'IBDona tendrà un pressupost total
de sis 6.733.407 euros dels quals un 70% aproximadament ve
finançat per part del Ministeri d'Igualtat. En relació amb
polítiques contra la violència masclista es destinaran 4.349.500
euros repartits en diversos programes pels quals pas a detallar
els més nous o representatius. Els plans personalitzats per a
dones vulnerables i que a partir de dia 1 de gener de 2022 ja
incorporaran un servei de vint-i-quatre hores d'atenció
telefònica i telemàtica, per tant informació, assessorament i
contenció emocional i acompanyament presencial per a dones
sordes; d'aquesta manera el servei vint-i-quatre hores en la seva
ampliació de cara al 2022 suposarà una inversió total de
775.500 euros. 

A més, amb els fons Next Generation facilitats pel Ministeri
d'Igualtat crearem un centre de crisi de vint-i-quatre hores per
atendre les víctimes de violència sexual. El servei tindrà una
atenció directa que s'iniciarà l'any 2023 i que desenvoluparem
els consells insulars, mentre que l'IBDona gestionarà la
coordinació més un servei vint-i-quatre hores d'atenció
telefònica i telemàtica per informació especialitzada en
violència sexual sobre els recursos a l'abast de les víctimes,
assessorament jurídic a la primera demanda d'ajuda i atenció
psicològica d'urgència. Per a 2022 aquest programa augmentarà
en 216.000 euros respecte de l'any anterior, que se sumaran al
96.000 euros de l'any 2021 i també s'afegiran 466.000 euros de
capítol d'inversió. 

Igualment l'IBDona oferirà un servei d'acompanyament a
l'hospital de referència. A cada illa hi haurà aquest servei els
365 dies de l'any amb atenció telefònica i també per si s'ha
d'anunciar. Com a dada addicional que pot ser d'interès és que
la formació ha tengut ja una demanda de 265 persones. A més
destacar que entre els convenis la UIB l'any 2022 l'IBDona
augmentarà el cofinançament del curs de postgrau d'especialista
en violència sexual en 47.000 euros. D'aquesta manera la
partida total serà de 92.000 euros.

En relació amb la coeducació continuarem finançant el
projecte d'inversió en coeducació, el Convivèxit, aportant
197.000 euros més 300.000 euros per a activitats de prevenció
de la violència masclista als centres educatius.

Juntament amb la Conselleria d'Educació i Formació
Professional cofinançarem uns 200 ajuts a les dones que es
matriculin per primera vegada a branques de formació
professional amb professions masculinitzades, i als homes que
es matriculin per primera vegada en branques relacionades amb
la cura de les persones. Es tracta d'un programa de foment de
la igualtat en la formació professional que serà de nova creació
per a l'any que ve i que consta d'un crèdit total de 100.000
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euros on l'IBDona n’aportarà 50.000 i la Conselleria
d'Educació i Formació Professional els 50.000 restants.

En relació amb l’emprenedoria continuarem amb el
programa de suport a les emprenedores mitjançant convenis
amb les cambres de comerç, de tal manera que l'any 2022 un
nombre total de 325 dones tendran l'oportunitat de constituir-se
com a empresaris o cooperativistes. Aquest programa consta
d'un pressupost total de 200.000 euros i té els següents eixos:
formació en gestió de PIME, sistemes impositius i ajuts
públics, realització del pla d'empresa, suport a la recerca de
finançament i mentoring col·lectiu i individual. Al final de
legislatura més de 700 persones hauran tengut la possibilitat de
constituir-se com a empresaris gràcies a aquest programa.

Una altra iniciativa important és que en col·laboració amb
les organitzacions empresarials CAEB, PIMEM i les entitats
promotores de cooperatives de treball i autònomes
organitzarem un congrés d'àmbit nacional de dones empresaris
i emprenedores; per a aquesta finalitat es comptarà amb uns
pressuposts fins a 80.000 euros, tot això sense oblidar la
continuïtat del programa SOIB Dona que comptarà amb un
pressupost d’1.350.000. 

Passam a la Direcció General de Relacions Institucionals i
Cooperació Local s’emprendran polítiques des de diversos
àmbits. Per una banda el Fons de Cooperació Local permet al
Govern de les Illes Balears col·laborar amb els ajuntaments de
les Illes amb el manteniment del nivell de qualitat i intensitat de
la prestació dels serveis públics bàsics que es presten als
ciutadans i ciutadanes, des del Govern des del Govern entenem
que els ajuntaments són uns agents fonamentals per a la
prestació dels serveis bàsics i per això no podem parlar de
mantenir aquests serveis sense mantenir el nivell de compromís
pressupostari amb els ajuntaments, no seria possible
desenvolupar i localitzar els serveis socials al nostre territori
sense la col·laboració municipal i la seva participació
organitzativa i econòmica en la prestació del servei. 

Aquestes línies d'ajudes, fons de cooperació local i també
les ajudes per sous dels batles i batlesses, mantenen la seva
quantia pressupostària respecte de 2021, amb una dotació de
16.473.471 euros, amb aquest import assegurarà el finançament
de la prestació d'aquests serveis i fan possible el seu
sosteniment. El fons de cooperació local es distribueix entre la
totalitat dels ajuntaments de les Illes Balears per contribuir al
cobriment de la seva despesa corrent. La seva distribució es fa
d'acord amb criteris de solidaritat, insularitat i població,
acordats amb la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.
En relació amb l'ajut per als ajuntaments per a les despeses dels
sous dels batles disposam de la dotació per cobrir-ne la despesa
als municipis més petits i amb menys capacitat pressupostària
a la nostra comunitat autònoma. S'ajusta el seu import a la
despesa efectiva per a l'any 2022 i amb una dotació
d’1.240.000 euros, que consolida aquesta aposta per millorar
l'atenció i la gestió dels nostres ajuntaments.

També cal esmentar com és de suposar el manteniment de
l'ajuda anual de 200.000 euros per al sosteniment de les
despeses de la FELIB, entitat que agrupa les entitats locals de
les Illes Balears fomentant així la seva participació en el debat
i la gestió de les diferents polítiques públiques a través de

diferents comissions i organismes i que aquests mesos de
pandèmia s'ha mostrat com a bàsica i essencial. S’hi inclou una
partida per organitzar i coordinar la celebració del Dia de les
Illes Balears, amb la finalitat de consolidar la participació de
les institucions insulars, els municipis, les entitats associatives
i la ciutadania;  tot això amb un pressupost de 420.000 euros.

El suport i la col·laboració amb les Reials Acadèmies de
Medicina, Belles Arts, Història i Estudis Heràldics i de
Jurisprudència, hi ha una dotació de 38.000 euros per a
convocatòries de subvencions per al foment de l'acció cívica
per institucions i entitats sense ànim de lucre. 

A més la Direcció General de Relacions Institucionals i
Cooperació Local té competències en matèria de relacions amb
les comunitats i entitats associatives de residents forans i
interlocució amb les cases regionals en seu a les Illes Balears.
Per fer -ho possible es convocaran subvencions per al suport als
centres de les cases regionals que afavoreixin la realització
d'actuacions vinculades a la promoció dels principis de
convivència, integració, pluralisme i dinamització social amb
un pressupost de 40.000 euros.

Per altra banda en suport i col·laboració a les cases balears
a l'exterior tenint en compte que l’Estatut d'Autonomia reconeix
les comunitats illenques fora del territori i que remet a una llei
del Parlament per regular-les, la 3/92, de comunitats balears
assentades fora del territori de la comunitat autònoma, es
planteja una actuació fonamentalment en dos àmbits: d'una
banda el suport a aquestes entitats perquè puguin exercir les
seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes
Balears i en la seva història, cultura i llengua; i d'altra per mitjà
de la reunió dels òrgans en què participen aquestes entitats o a
la vista d'aquestes entitats. Per aquest motiu per a l'any 2022 es
preveu la realització del ple de comunitats a Argentina, la
modificació de la Llei de comunitats balears i la convocatòria
d'ajuts per a activitats culturals, millora de les cases i despesa
corrent, amb un pressupost de 100.00 euros.

Passam ara a la Direcció General de Funció Pública des
d'on es planifica, es dirigeix, es coordina i s’executa la política
general del personal del Govern. Es la direcció general que
vetlla per als funcionaris del Govern, excepte els docents i els
sanitaris, els quals -com deia a l'inici de la meva intervenció-
són tan importants per donar el servei que mereix la nostra
ciutadania. Per a l'any 2022 aquesta direcció general tendrà un
pressupost de 4.174.480 euros, el que suposa una baixada de
26.000 euros respecte de l'any anterior. El motiu d'aquesta
disminució ve donat pel contracte de Meta4 que realitzava el
manteniment del programa de personal, un manteniment que
ara ha passat a assumir personal propi del Servei d'informàtica.
Per la resta es manté un pressupost que permetrà donar
compliment als objectius de legislatura. 

En aquest sentit podríem destacar les següents accions: la
revisió de tots els protocols en matèria de prevenció de riscs
laborals, la modificació del Decret 36/2013, per promoure el
teletreball de manera més efectiva i adaptat a la realitat actual;
aquesta modificació s'ha iniciat enguany i s'aprovarà en els
propers mesos, com a dada significativa, comentar que s'han
incrementat el nombre de persones en teletreball ren un 45%;
el desenvolupament del tercer Pla d'igualtat entre dones i
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homes pels serveis generals de la comunitat autònoma, aprovat
aquest any 2021 i que serà aplicable fins a 31 de desembre del
2024, aquest pla inclou 108 accions concretes destinades a
avançar en favor de la igualtat entre dones i homes entre les
quals destacaria l'elaboració i la difusió de material didàctic, la
realització d'una guia interactiva i la revisió del protocol per
prevenir i actuar en casos d'assetjament; aquest pla té una
inversió prevista de 50.000 euros. 

Una altra acció és el Pla Concilia, aprovat el setembre
passat per a les persones funcionàries dels serveis generals de
la comunitat autònoma, amb mesures per afavorir la conciliació
de la vida laboral i familiar dels empleats i empleades públics.
A més per a l'any 2022 una part del capítol 6 inclou 40.000
euros per a la implantació de la gestió per objectius, el disseny
de l'avaluació i la formació al personal i la creació d'un
programa informàtic. I amb un cost de 16.000 euros iniciarem
un pilotatge per a l'anàlisi i descripció dels llocs de feina del
personal de serveis generals que ens permetrà una millor
implantació de la gestió per objectius, a més de tenir una eina
que identifiqui les competències i els perfils que requereixen
per a l'ocupació dels llocs de responsabilitat.

Un altre tipus d'actuacions en matèria de funció pública que
també es poden destacar són la convocatòria del concurs de
trasllats als serveis generals de la comunitat autònoma amb una
oferta de 1.827 llocs de feina i que es resoldrà durant durant
l'any 2022; la negociació del concurs obert i permanent amb
l'objectiu d'acabar amb els macro concursos i passar a un
sistema de mobilitat que faci compatible el dret a la mobilitat
del personal amb la qualitat en els servei d'aquesta
administració; la disminució la temporalitat amb la creació de
la comissió de coordinació amb totes les administracions de les
Illes Balears per reduir la temporalitat amb el desenvolupament
i la modificació normativa per a la regularització dels processos
d'estabilització i reducció de la temporalitat i en convocatòries
dels processos d'estabilització. 

Per altra banda i per finalitzar les partides pròpies de la
Direcció General de Funció Pública, també s'han pressupostat
43.000 euros per al màster de gestió d'Administracions
Públiques i els 294.000 euros restants corresponen al
desenvolupament informàtic i manteniment inclòs a
l'encomanda de la Fundació BIT que dóna suport informàtic a
Funció Pública. 

Pel que fa a l'Escola Balear d'Administracions Públiques
incrementa el seu pressupost amb un 86% per a 2022 passant
dels 4,5 milions actuals a 8,6 milions per a l'any 2022.

Totes les àrees de l'EBAP creixeran pressupostàriament, si
bé els projectes més significatius són els següents. A l'àrea de
formació de policies locals es destinaran 1,3 milions d'euros per
a augment del personal estructural per a 31 llocs de feina, i 1,2
milions d'euros per a la realització de cursos de policies locals,
capítol 6 del projecte d'inversió. Aquests 1,2 milions d'euros
aniran destinats a les iniciatives següents: hi haurà un augment
i una descentralització dels cursos bàsics de policies locals, 800
hores; l'oferta ordinària de cursos bàsics de capacitació es
realitzarà de forma descentralitzada a les illes d'Eivissa i
Menorca i es passarà d’oferir dues edicions ordinàries a Palma
a quatre edicions anuals; l'oferta ordinària de dos cursos a

Palma és insuficient, com ha demostrat la 42 promoció del curs
bàsic per a 2021 ja que s'ha hagut de fer una edició
extraordinària per donar sortida a la demanda del curs per
adquirir 36 aspirants més, mitjançant la signatura prèvia d’'un
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Palma, amb el
qual la corporació local ha hagut d'aportar el personal instructor
que faltava. Aquest programa és el que centralitzarà la majoria
de recursos que els comentava, per un valor d’1.154.000 euros.

Es realitzaran cursos bàsics de capacitació per a l'accés a la
borsa extraordinària del personal funcionari interí de policia,
també 800 hores. El passat 23 d'octubre es va convocar un
procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació
temporal descentralitzada per les Illes per a la categoria de
policies locals. Aquest procediment preveu la realització d'una
edició del curs de capacitació de policia local que els aspirants
han de superar per poder formar part de la borsa, mínim 34 a
Mallorca, 34 a Menorca i 34 a Eivissa, i destac el fet del mínim
de 34 a Mallorca. Es realitzaran cursos de capacitació de la
resta de categories també de policies locals, caps de policia,
oficials, subinspector, inspector, major, intendent i comissari.
Els darrers anys no s'han pogut atendre les peticions de
realització d'aquests cursos amb la incidència que això suposa
respecte de les plantilles dels ajuntaments de les Illes.

A l'àrea de selecció i previsió hi ha un pressupost d’1,3
milions d'euros per incrementar el personal de forma
extraordinària i conjuntural per executar els processos selectius
d'estabilització fins a 31 de desembre de 2024, que serviran per
a diversos objectius. Pel que fa al concurs de trasllats, el passat
1 de novembre es va convocar un procediment per proveir llocs
de feina de personal funcionari de carrera de l'administració de
la CAIB, es resoldrà durant el primer semestre del 2022. El
darrer concurs general de trasllat es va convocar l'any 2016.

Es reactivaran els processos selectius d'accés als cossos, les
escales i les especialitats derivats de l'oferta d'ocupació pública
de 2018, actualment n'hi ha 23 de convocats, dels quals 21
estan ajornats i es desenvoluparan durant el primer semestre de
l'any 2022. S'executaran els processos d'estabilització temporal
derivats del Reial decret llei 14/21, de mesures urgents per a la
reactivació de la temporalitat en l'ocupació pública, i es
professionalitzarà la presidència dels òrgans de selecció.

L'experiència dels darrers anys ha posat de manifest que
l'ideal seria que alguns dels seus membres tenguessin una
preparació tècnica i jurídica especialitzada en matèries de
selecció, de funció pública i de procediment administratiu per
a la qual cosa es planteja comptar amb 10 llocs de feina per tal
d'assumir la presidència dels òrgans de selecció.

En relació amb la Direcció General d'Emergències i
Interior, una altra direcció general que no ha aturat durant
aquesta pandèmia, cal posar en valor els diferents programes
d'actuació i de suport a la ciutadania i a la resta
d'administracions, que es volen desenvolupar aquest 2022. Com
ja he dit anteriorment, la pandèmia ens ha demostrat la
importància que tenen els serveis públics però, a més, en
l'àmbit de les Emergències i Interior cal afegir que ens ha
ensenyat el canvi climàtic i la importància d'estar el més
preparats possibles davant qualsevol adversitat.
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Per estar preparats i poder fer front a totes aquestes
possibles amenaces des del departament d'Interior, dins el
programa 222C, actuació de policies, es vol aprovar un
programa de coordinació de l'Institut de Seguretat Pública de
les Illes Balears destinat a implementar l'administració
electrònica en la coordinació de les policies locals. Els eixos
bàsics d'aquest programa són tres inversions amb càrrec al
capítol 6.

En primer lloc, el nou registre de policies locals, amb un
contracte plurianual que ja s'ha adjudicat i que permetrà
disposar d'una nova eina informàtica destinada a recollir la vida
laboral i la història professional de les policies locals, i a tenir
informació actualitzada sobre les plantilles de policies locals,
amb un cost de 76.230 euros. L'anualitat de l'any 2022 serà de
51.000 euros.

 Per altra banda, es dóna continuïtat a la implementació de
l'aplicació informàtica policia XPO que, per ara, tenen 36
municipis de les Illes Balears i permet gestionar les plantilles
policials, possibilita la interoperativitat amb les bases de dades
autonòmiques i estatals i farà possible la interconnexió de les
policies locals amb el sistema d'integració de gestió
d'emergències de l’112. Per fer-ho, se subscriurà un nou
encàrrec de gestió, el GEIBSAU, que també servirà per
impulsar l'administració electrònica amb la coordinació de les
policies locals. Es tracta d'un encàrrec que tendrà una durada de
quatre anys i amb un cost previst de 477.124 euros. L'anualitat
de 2022 serà de 79.000 euros. S’ha de subscriure aquest nou
encàrrec ja que el 2022 finalitza l'actual encàrrec de gestió
GEIBSAU i es va signar per implementar el programa policia
XPO, en fase de proves.

I la tercera inversió d'aquest programa impulsa la tramitació
d'un nou contracte per a la digitalització dels procediments de
l'ISPIB, amb la finalitat d'implementar l'ús de l'administració
electrònica entre les policies locals en les seves relacions amb
aquests òrgans. El cost total previst de licitació és de 50.000
euros, i l'anualitat de 2022 serà únicament de 7.500. A més de
l'anterior, amb càrrec al capítol 6 es donarà suport als altres
programes de coordinació de l'ISPIB, inclosos els de policia
tutor i d'educació viària. 

Amb càrrec al capítol 7 es gestionarà el fons de Seguretat
Pública de les Illes Balears amb un pressupost de 2.450.000
euros. Dins el programa 222B, activitats classificades,
destacaria l'impuls d'un contracte per a la realització d'estudis
destinats a analitzar si és possible implementar la
interoperativitat entre els diferents registres sectorials
d'activitats existents a l'Administració de la comunitat
autònoma amb el registre d'activitats de les Illes Balears i els
ajuntaments, amb un cost de 40.000 euros. I en el programa
222A es preveu l'adquisició d'un nou vehicle per renovar de
forma progressiva els vehicles adscrits al servei de seguretat
que estan obsolets. La partida pressupostària per a aquesta
finalitat està dotada amb 32.000 euros.

Per altra banda, des del departament d'Emergències, els
principals projectes pressupostaris de cara a 2022 serien els
següents.

La contractació del programari de gestió d'incidents
d'emergències, el qual té més de vint anys i presenta ja alguns
problemes de seguretat i manteniment. El pressupost base de
licitació del contracte és de 2.400.000 euros, dels quals
1.200.00 corresponen al subministrament de nous actius,
maquinària i programari i 1.100.000 corresponen al servei de
manteniment i suport durant quatre anys.

Un projecte conjunt per al 2022-2023 amb el COFIB, per
al desenvolupament del suport psicològic en situacions
d'emergències ordinàries i extraordinàries en el territori de les
Illes Balears amb un pressupost per a 2022 de 175.000 euros.

El desenvolupament de les mesures contemplades pels
diferents convenis marc de la Direcció General amb altres
organismes com els formalitzats amb l'AEMET, la Federació
Balear d’Espeleologia o el Col·legi Oficial de Treballadors
Socials, amb un pressupost de 218.000 euros. 

Seguir amb els projectes per a la prevenció, previsió,
planificació, resposta immediata i recuperació dels riscs de
Protecció Civil, l'equipament i renovació del material
d'intervenció en emergències i plans de protecció, amb un
pressupost de 176.000 euros. 

Continuar amb el programa d'inspeccions i visites tècniques
a instal·lacions afectades per normativa europea, estatal i
autonòmica de risc químic i seguretat en platges. 

Execució i implantació del sistema integrat d'alerta
primerenca per inundacions i fenòmens meteorològics adversos
amb un conveni amb la UIB que, amb un contracte amb
l'empresa per a l'eina de predicció i seguiment dels FMA,
Meteoclim i SAPI, que compta amb un pressupost de 192.000
euros. 

Implantar les xarxes operatives, pròpies o conjuntes,
d'alertes meteorològiques i hidromètriques en comunicació amb
les dades en temps real al centre d'emergències 112, amb un
pressupost de 95.000 euros. 

Parlarem ara de la Direcció General de l'Advocacia de la
comunitat autònoma, un òrgan fonamental en la nostra
arquitectura institucional responsable d'assessorar jurídicament
la Presidència del Govern i el conjunt de l'Administració de la
comunitat autònoma, així com del sector públic instrumental,
de la que també n'és responsable de la seva representació i
defensa en judici de la mateixa manera que coordina els serveis
jurídics de les diferents conselleries, així com dels ens
instrumentals.

Des del mes de març del 2020, al llarg de tots aquests
mesos de pandèmia en els que totes les institucions, sense
excepció, han hagut de prendre decisions per fer front a una
situació sobrevinguda davant la que inicialment ningú no tenia
certeses, la tasca de l'Advocacia de la comunitat autònoma ha
estat més visible que mai i ha estat més rellevant que mai. S'ha
mostrat, més que mai, com una peça clau de la presa de
decisions que ens han permès controlar la situació sanitària
durant la major part del temps, així com de fer front a les
dificultats sobrevingudes. L’Advocacia tendrà un pressupost de
3.083.000 euros.
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Finalment, referent a la Direcció General de Comunicació,
cal posar en valor la tasca imprescindible que duu a terme per
tal de mantenir informada tota la població de les Illes Balears
de les iniciatives que desenvolupa el Govern de les Illes
Balears. El més destacable d'aquesta direcció general és una
partida de 2.900.000 euros destinada a publicitat en mitjans. El
Govern ha fet al 2021 un total de 40 accions publicitàries i
totes han estat de servei públic, informació necessària per a la
ciutadania de les Balears.

La realitat pressupostària durant l'any de gestió de la
pandèmia i la necessitat d'informar contínuament la ciutadania
ha suposat que, en la pràctica, s'hagin destinat 2,5 milions
d'euros a insercions publicitàries, 800.000 euros més dels
inicialment prevists. El que ara es proposa de cara al 2022 és
posar al pressupost inicial aquestes xifres, sumades a les
provocades per la centralització de més serveis publicitaris que
abans estaven a les partides denominades “de publicitat” a
altres conselleries i que ara minvaran, concentrant-se totes a la
Direcció General de Comunicació.

El Govern, en un any fonamental per a la recuperació post
pandèmia, haurà de continuar informant la ciutadania perquè
serà del seu interès sobre qüestions fonamentals i de servei
públic com ara mesures de protecció o ajudes públiques per
pal·liar la crisi socioeconòmica. Tot això, sumat a la resta
d'informació de les conselleries sobre l'acció governamental.

Una altra partida destacable és la de comunicació
interinstitucional, estudis i treballs tècnics, dotada de 931.000
euros. A aquesta partida s'hi inclouen subpartides, que serien
les següents: manteniment de l'aplicació informàtica per a
l'emissió de comunicat de premsa, seguiment de notícies,
producció de continguts, adscripció a Agència EFE,
subscripció a Europa Press, actes públics, subscripció d'índexs
d'audiències, etcètera.

Per finalitzar, una partida d'inversions reals en aplicacions
informàtiques dotada de 626.000 euros. Es tracta d'un projecte
de pàgina web. La necessitat de canviar la web actual està
motivada bàsicament per la dificultat que experimenta la
ciutadania quan hi navega i quan intenta trobar-hi allò que
cerca; prova d'això en són els comentaris rebuts a través del
sistema QSSI o per altres vies, com ara mitjançant les xarxes
socials. S'ha detectat que l'estructura de la web actual del
Govern pot ser més amigable, pot facilitar més l'accés als
continguts publicats i pot incrementar els drets d'accés als
ciutadans a la informació pública i als tràmits disponibles.

A més, en l'àmbit d'organització intern és palès un buit
competencial referent a l'estructura i organització de la
informació pública a la web. Hi ha moltes eines ben integrades
però una manca de cohesió en la forma amb què les
informacions publicades arriben al ciutadà. Cal incidir en la
coordinació entre departaments, així com crear un criteri
unificat per categoritzar, etiquetar, revisar i presentar la
informació.

En conclusió -i acab-, aquest seria el resum de les
actuacions més importants que es duran a terme amb el
pressupost de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i

Igualtat durant l'any 2022. Un pressupost responsable i amb
objectius ben clars i definits. 

Una vegada més, vull agrair al meu equip no només la feina
i dedicació en el desenvolupament de les polítiques públiques
i socials, sinó també el convenciment i compromís en fer les
polítiques progressistes per millorar la vida de la ciutadania,
sempre augmentant serveis, augmentant drets, protegint les
persones més vulnerables, reforçant la seguretat, treballant per
minimitzar riscs, informant la població, consolidant la
col·laboració entre administracions i entitats, i un llarg etcètera.
En definitiva, polítiques reals, inclusives, igualitàries i,
sobretot, al servei de les persones.

I tampoc no voldria acabar aquesta intervenció sense fer un
agraïment molt especial i sincer a tots els treballadors i
treballadores públiques que, durant tot aquest temps de crisi
sanitària, han donat el millor d'ells mateixos en una mostra
tangible de servei públic, malgrat les dificultats sobrevingudes
i que ens han obligat a readaptar-nos a aquesta nova situació i
necessitats.

Quedo ara a la seva disposició per a les qüestions i
preguntes que em puguin realitzar

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, consellera. Ara tocaria una recessió, una
aturada, de 45 minuts però deman a tots els portaveus si volen
continuar, si podem continuar. Gràcies.

Llavors, per tal de formular ja les preguntes i observacions,
tot seguit, començarem amb la intervenció dels grups
parlamentaris. En primer lloc... Ah, abans he de demanar-li a la
consellera si vol contestar globalment o individualment.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Globalment. 

(Rialles de la intervinent)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Globalment. Gràcies, consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I FUNCIÓ
PÚBLICA (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Crec que tothom ho agrairà.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, consellera. Passem doncs, ja, a les intervencions
dels diferents grups parlamentaris, en primer lloc, té la paraula
el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Juan Manuel
Lafuente, por un tiempo de diez minutos. 
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EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gracias, presidenta. Gracias, consellera, y gracias al equipo
que le acompaña, y buenas tardes a todos. Bien, le agradecemos
desde el Grupo Popular su información y los datos que nos ha
dado y yo creo que, como es habitual, pues el equipo de la
conselleria le ha preparado un buen discurso, vendiendo las
bondades de su presupuesto, como no puede ser de otra manera
y como es normal. Y, bueno, en principio, un presupuesto que
en este caso es un presupuesto... ¿no?, porque es una
conselleria nueva que integra dos consellerias lo cual, entiendo,
que es más difícil elaborar el presupuesto y también es más
difícil hacer el seguimiento.

Nosotros lo que le pediríamos también sería algunas
valoraciones sobre el resultado de sus políticas, porque los
presupuestos son la propuesta de lo que nos proponemos hacer
el año que viene, y los resultados es también lo importante, lo
que se ha hecho, lo que hemos hecho. 

Recordando lo que en la exposición del año pasado..., me
llamó la atención que la consellera de Presidencia de entonces
decía que su conselleria contribuiría a la recuperación del tejido
productivo. Yo quería saber si usted considera que su
conselleria ha contribuido a la recuperación del tejido
productivo.

Después, un apartado fundamental y uno de los problemas
importantes que tenemos en la sociedad, y como muy bien
usted ha explicado, la labor que hace el IBDona es la violencia
de género, pero seguimos siendo una comunidad con un alto
índice de violencia de género. Entonces, me gustaría saber...,
está muy bien que explique todos los programas, todas las
medidas que toman, pero ¿cómo valora que sigamos siendo y
qué problemas estructurales y qué problemas concretos
considera que tenemos en nuestra comunidad para ser, a pesar
de ese gran esfuerzo, esa gran cantidad de programas, ese gran
cantidad de dinero que dedica, una de las comunidades
autónomas con el índice de violencia de género más elevado de
España?, y qué cosas diferentes propone para hacer.

Por ejemplo, alguno de los programas del IBDona que usted
exponía son los mismos que el año pasado, proponía un
programa de inserción laboral que veo que repite este año, para
las mujeres, con 300.000 euros. ¿Cuál ha sido el resultado de
ese programa? ¿Ha sido un programa..., se ha quedado sin
fondos, ha tenido..., ha sobrado presupuesto, se han ejecutado
todos los objetivos que tenía previstos?

Vuelve a proponer el programa de autoocupación y
emprendimiento de las mujeres, con 200.000 euros, igual que
el año pasado. ¿Cuál ha sido el resultado de ese programa? ¿Se
han creado muchas iniciativas empresariales por parte de las
mujeres, con ese programa?, ¿ha tenido un buen resultado?,
porque está bien vendernos, año tras año, el presupuesto pero
creo que es importante también a la hora de elaborar el
presupuesto cuáles han sido los resultados del mismo.

En Administración pública me ha llamado la atención que
no ha insistido en programas de inversión en modernización y
digitalización de la administración pública, que sigue siendo
uno de los retos de todas las administraciones, supongo que por

falta de tiempo, porque estoy seguro que dentro de su supuesto
tiene que haber programas de seguir trabajando en la
modernización y la digitalización de la administración pública,
pero me gustaría saber qué acciones concretas piensa tirar
adelante el Govern para la simplificación administrativa que
sigue siendo uno de los grandes problemas de los ciudadanos.

Le volveré a preguntar cuál es el estado del informe de
temporalidad, de abuso de temporalidad, que le pidió el Pleno
del Parlamento, que usted contestó en pregunta en plenario que
ya estaba elaborado y que en breve nos lo remitiría y que ha
pasado un mes y en breve no lo hemos recibido, pero entiendo
que debe estar a punto de llegar. 

Le preguntaría cuál es la..., usted ha hablado del incremento
salarial en todos los conceptos a los empleados públicos, quedó
pendiente el incremento de 2021 y de 2020, siendo la única
comunidad autónoma que no se ha producido, cuando le hemos
preguntado sobre esta cuestión nos ha remitido a que se estaba
negociando, ha remitido información sobre la mesa general,
pero ¿hay un acuerdo ya concreto de la recuperación y qué
plazos tiene para la recuperación de las cantidades de los
ejercicios pasados que no se han pagado? Nos gustaría conocer
ese dato que creo que a los trabajadores públicos también les
interesaría conocerlo.

Después, me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando
explicaba el Plan de conciliación y corresponsabilidad y
explicaba su presupuesto, explicaba que el plan contempla 157
millones de euros en global, entiendo que en todos los distintos
ejercicios y en su planificación global, y que este año
contemplaba 41 millones. Evidentemente usted tiene, como ha
explicado, tiene un presupuesto de 103 millones en su
conselleria, los 41 millones son de otras consellerias, si nos lo
pudiese explicar más concreto porque es una cantidad enorme,
es el plan más grande que ha explicado, ¿en qué consellerias y
en qué fondos va a invertir 41 millones de euros y de qué
partidas en concreto? Lo digo para poder concretar este plan de
tanta inversión.

Después, si es posible, mirando el presupuesto nos gustaría
que nos pudiese concretar partidas concretas, las partidas más
importantes del presupuesto escrito a qué las va a dedicar. Por
ejemplo, en Secretaría General de la conselleria, página 153 del
presupuesto, hay transferencias a instituciones y familias sin
ánimo de lucro, 1.131.000 euros. Nos gustaría saber -es un
capítulo 4, programa 121- a qué se dedica esta cuantía de 1
millón 131. Lo digo porque en el presupuesto aparece la
cuantía muy cuadrada, 131, 206, y no sabemos a qué se dedica. 

Después, en la página 169 del presupuesto, programa 316A,
capítulo 4, ... sí, página 169,  programas 116A, capítulo 4, a
familias e instituciones sin ánimo de lucro, 2.698.048 euros,
también es una cuantía importante detrás de capítulo 4, de
transferencias a familias e instituciones...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Dirección General de Coordinación y Relaciones con el
Parlamento, Derechos y Diversidad, capítulo 4, programa
316A,  2.698.048 euros. También es una cuantía importante, si
nos la podía explicar. 
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Después, en la página 173, Dirección General de
Comunicación, entiendo que en esta partida, capítulo 2,
3.831.000, deben ser todos los gastos de publicidad que usted
ha explicado, ... 3.831.986 euros, también una cuantía
importante. 

Nos gustaría saber si el Fondo de Cooperación Local,
17.473.000, si hay un incremento respecto al año anterior,
entendemos que debería existir un incremento del año anterior
teniendo en cuenta el esfuerzo de los ayuntamientos en los
gastos de pandemias, si esto se produce o no se producen. 

Y por último, así, de cuantías importantes tendríamos dos
más que nos gustaría ver si es posible tener información, que
sería también el Fondo de seguridad, 2.450.000, página 191,
programa 222C, capítulo 7. Si en el Fondo de seguridad se
cambian las bases o va a haber algún cambio de bases a los
ayuntamientos en materia de seguridad, se siguen con las
mismas bases y cuál es la situación, y, por último, en la página
193, programa 223A, capítulo 6, gasto a instituciones,
1.487.426, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, debería ir acabando.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, voy acabando. Dirección General de Emergencias,
gastos en inversión de carácter inmaterial, capítulo 6, si nos
podía desglosar un poco la cuantía, debe ser alguna de las
inversiones que ya ha explicado, pero exactamente nos gustaría
conocer más detalles. 

Serían las inversiones más importantes que hemos
encontrado en su proyecto de presupuestos y que nos gustaría
que pudiese entrar con detalle y nada más, que se me acaba el
tiempo. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Lafuente, le he dejado un poco más debido a
las interrupciones que ha habido. Corresponde ahora el turno
a la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la Sra.
Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, benvinguda, consellera. Benvingut
tot l'equip que l'acompanya i gràcies per les explicacions
donades en relació amb els comptes que els tocarà gestionar de
cara a l'any 2022. 

Hem de dir que estam en un moment molt diferent en què
estàvem fa un any quan es varen produir les compareixences de
pressuposts, en el sentit que estàvem immersos en els pitjors
moments de la pandèmia; ara, després de la campanya de
vacunació, la gestió feta a nivell de govern en termes d'ajuda i
subvencions -com dic-, estam en una situació diferent i amb

l'esperança posada a l'horitzó d'aconseguir una major normalitat
de cara al pròxim any.

Després d'estudiar el pressupost i de llegir acuradament les
memòries, des d'Unidas Podemos plantejarem un parell de
qüestions o reflexions. En primer lloc, des del nostre grup
parlamentari sempre hem mostrat un interès en la
modernització de l'administració pública en el sentit d'agilitar
les tramitacions i en el sentit de com hem d'entendre les
relacions entre institucions.

La Llei 39/2015 marca el camí que s'ha de seguir, en aquest
sentit veim com a algunes direccions generals o ens s'ha
començat a implementar aquesta modernització que parla la llei
i també un sistema d'interoperabilitat, com per exemple al
programa referent al registre d'activitats o dels policies locals.
A nosaltres ens interessa molt saber si aquesta interoperabilitat
podria anar més enllà i si hi ha perspectives en el de futur
d'aconseguir una interoperabilitat entre totes les
administracions i una homogeneïtzació dels sistemes, la qual
facilitaria la tasca que es desenvolupa des de les
administracions, es facilitaria l'agilitació de la tramitació
administrativa de tots els tràmits que es puguin desenvolupar,
no només des de dins de les administracions, sinó també de
totes les peticions o instàncies que faci la ciutadania. 

També en aquest sentit m'agradaria saber en quin estat es
troba la modificació i la implantació del Decret 36/2013 per
promoure el teletreball, que en els pressuposts de l'any passat
es va incorporar desenvolupar aquesta modificació i en els
actuals es parla que es preveuen resoldre les sol·licituds de
prestació dels serveis mitjançant teletreball i ens agradaria
saber quina acollida ha tengut aquesta modificació. 

De fet, això també em du a comentar que la implementació
del nou sistema de teletreball ha conduït a la reducció del
paper, almanco així s’explica al programa de serveis a
l'Advocacia. M'agradaria demanar-li per una part, si aquesta
eliminació o reducció de l'ús del paper i, per tant, de donar
entrada a les eines telemàtiques es farà extensiu a la resta de
conselleries i, si no és el cas, li faig un prec des del nostre grup
parlamentari perquè s'insti la resta d'administracions a adoptar
aquestes mesures de reducció que, encara que és cost econòmic
pugui parèixer petit, a nivell mediambiental és el camí que hem
de seguir.

Després en segon lloc, -com deia al principi-, la situació és
completament diferent d’ara fa un any, abans de la pandèmia es
va desenvolupar l'Agenda 2030 de les Illes Balears i va quedar
en un segon pla a causa de la COVID, la qual cosa des del
nostre grup parlamentari entenem perfectament perquè vàrem
haver de desenvolupar el Pla de recuperació econòmica i vàrem
haver de reorientar aquest full de ruta, però m'agradaria saber,
si ho pot detallar un poc més, quines perspectives de
desenvolupament de l'Agenda 2030 es tenen de cara a 2022
atenent que començam a caminar cap aquesta normalitat.

En tercer lloc, també ens ha semblat molt interessant
l'apartat de serveis de l'Advocacia i coordinació dels serveis
jurídics, la memòria és molt extensa i detalla totes les activitats
que desenvolupen en aquesta àrea. En aquest sentit només vull
posar en valor la importància d'aquesta àrea, reconèixer el
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treball que desenvolupa que -com sabem- s'ha vist incrementat
de forma important durant el darrer any i tota la pandèmia en
si.

 D'altra banda, també en aquest mateix apartat, hem pogut
llegir la memòria i també valoram que l’IEB i l’ICIB rebin un
suport en termes de personal, ja que era una necessitat
coneguda per tal d'agilitar la tramitació administrativa i jurídica
dels instituts i, per tant, estam contents que s'hagi produït.

Pel que fa al traspàs de competències, quines són les
prioritats del Govern en aquest sentit?, per una part les
competències que es reclamaran més energèticament al Govern
de l'Estat i per una altra les prioritats per traspassar als consells
insulars perquè en aquesta cambra parlamentària hem parlat
moltes vegades de diferents traspassos que es reclamen des dels
consells.

Sobre policies i emergències, n'hem parlat de forma molt
extensa en aquest parlament, i ja coneixem el full de ruta del
Govern. Sí que vull posar en valor -i pens que és una bona
notícia- l'augment de mesures destinades a poder donar
cobertura a aquesta manca de policies locals que han manifestat
alguns municipis i, per tant, esperam que amb les previsions de
cara al 2022, amb totes les accions que vostè ens ha explicat
contribueixin a millorar la situació.

 Sí que ens interessaria saber..., hem vist a la memòria que
s’ha de desenvolupar l'Observatori de Seguretat de les Illes
Balears, i ens agradaria conèixer quines actuacions es duran a
terme des de l'observatori.

Durant aquesta legislatura també s'han desenvolupat
diferents plans que vostè ha explicat, plans d'igualtat, baixar el
Pla Corresponsables en l’àmbit autonòmic, el pla de
conciliació, el Pla estratègic de polítiques públiques d’LGTBI,
entre d'altres. Són plans que procuren garantir els drets de les
persones, la igualtat entre dones i homes, la lluita contra les
violències masclistes i fer polítiques públiques amb perspectiva
de gènere i feministes. També consideram que és molt
important que totes les conselleries desenvolupin les seves
polítiques públiques amb aquesta transversalitat en matèria
d'igualtat. Vull dir que des d'Unidas Podemos hi estam
totalment d'acord i els animam a continuar treballant en aquest
sentit. 

També voldríem saber l'augment pressupostari del
programa de drets i diversitat un poquet més en quines
polítiques més concretes es tradueix, sí que és cert que vostè
n’ha explicat aquí unes quantes ... Sí que vull remarcar la
iniciativa que vostè ha comentat de posar un monòlit pels
represaliats de les víctimes LGTBI durant la Guerra Civil i la
dictadura, això respon a una iniciativa que es va presentar en
aquest parlament i per tant estam contents que es dugui a terme
de cara a 2022.

 I finalment vull comentar també que estam molt contentes
de l'augment de la implantació de la coeducació als centres
educatius per prevenir les violències masclistes i per fomentar
el respecte a la diversitat. És una acció que consideram
essencial davant l'augment de discursos d'odi i de crispació que

no podem permetre que ocorrin en una societat desenvolupada
com la nostra. 

Per tant, des d'Unidas Podemos volem donar tot el suport i
la mà estesa per continuar desenvolupant polítiques que
millorin la nostra societat i convivència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Passam el torn de paraula ara al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bones tardes a tothom, consellera,
com que té uns programes importants jo li parlaré... sobretot
ens interessarem des del nostre grup parlamentari per dos temes
fonamentals, especialment el tema de conciliació, vostè sap que
el grup parlamentari ja el 2020 amb una proposició no de llei
va instar el Govern i per tant, el Parlament, com a mandat del
Parlament a tenir un pla per a la conciliació, veim que llavors
el Govern central evidentment hi ha... (...) el va presentar la
presidenta juntament amb la ministra aquí i va parlar d’una
sèrie de partides. Per tant, li volíem concretar... 

Entenem nosaltres per les partides que vostè ha esmentat,
d’aquests 41 milions d’euros com a global enguany, estan
diversificades en diferents seccions de diferents conselleries i
diferents programes, però vostè lidera la coordinació o lidera
almanco la projecció i la informació que ens pugui donar als
grups parlamentaris sobre la distribució que hi ha en aquesta
secció. Jo vull pensar que la resta de consellers i conselleres
ens esmentaran aquest fraccionament de programes, però
concretament entenc jo que aquests 4 milions d’euros he entès
que s’havien pressupostats ... estan a la seva conselleria en
diferents eixos i ens agradaria si està dins el programa 316A, a
drets i diversitats, o si els hi té ja ... és important que ens
expliqui això i amb quines mesures, perquè crec que és
fonamental, perquè entenc també que a dret i diversitats hi ha
tots els acords o totes les línies establertes al consell LGTBI
autonòmic de les Illes..., i sigui el Consell LGTBI de les Illes
Balears, en compliment de la Llei 8/2016, però crec que és
important que especifiqui aquesta distribució perquè entre
altres coses veim que tota l’acció s’està fent per tercers o per
les corporacions locals o pel teixit associatiu i no veig...

Jo crec que vostè ha d’explicar quines mesures concretes
des del Govern farà, si farà campanyes de sensibilització, si
farà tema de..., a part del monòlit, si farà altres programes
propis des de la transversalitat del llenguatge LGTBI, des de la
diversitat en l’explicació, etc., perquè crec que és important. És
una direcció general de Coordinació que té un programa
específic en drets i diversitat i per a nosaltres, com vostè sap
ben bé, és una qüestió fonamental, els drets i la igualtat del
col·lectiu LGTBI i acabar amb la discriminació que encara avui
en dia lamentablement es fa.

Pensi vostè també que en aquest parlament la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans ha aprovat per majoria,
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més que qualificades, no per unanimitat lamentablement,
moltíssimes proposicions no de llei que impliquen, que ordenen
al Govern o que insten el Govern a actuacions molt concretes
i quan li dic un parell, és un parell mallorquí, són més de dues,
en temes transversals, en tema de cooperació al
desenvolupament, en tema d’actuacions concretes a municipis
amb manco població, etc. Crec que és important visualitzar si
aquestes proposicions no de llei, que de la darrera fa un mes,
però anteriors en fa sis i set mesos, les té contemplades com a
eixos d’actuació d’aquest programa, insistesc 316.

Llavors, és veritat que vostè no ha esmentat un tema de
modernització de l’administració pública, ja ha vist que els
diferents grups parlamentaris ens hem interessat i ens hem
preocupat entre altres coses..., bé, no hi havia molt detall, eh?,
tal vegada crec que és important que vostè parli d’això perquè
té un eix que és el finançament a través de Next Generation EU
que vostè aquí té una partida on el Govern va demanar partida
sobre aquesta actuació.

I li diré a més a més que concretament que el Parlament va
rebre a la seu d’unes jornades on es parlava de digitalització
també de l’administració a part de l’àmbit de la salut i entenem
que si a l’àmbit de la salut, del Servei públic de salut,
començarà aquesta modernització i digitalització, que és una
passa més a modernitzar, el Govern de manera transversal, les
administracions també ho faran.

A l’únic que la inst és que tengui en compte que quan
nosaltres avancem en modernització no hem d’anar molt enfora
de la necessària -diguéssim- formació, capacitació i
instrumentalització de la ciutadania que ha d’emprar i ha d’anar
cap a aquesta administració. I crec que això mereix un pla
d’actuació i que el Govern el dugui i l’expliqui, si no és aquí en
compareixença de pressuposts a qualque moment vostès,
perquè crec que la modernització és un tema essencial i vostè
la té a una direcció general.

Envers el tema de comunicació, vostè ja sap la nostra
inquietud, ha manejat diferents qüestions. Vostè ha dit que
l’any passat va haver d’augmentar, es va sobrepassar en
pressupost de..., em sembla que han estat 800.000 euros a la
partida del capítol 2. D’acord, es pot entendre en el context
molt concret de moltíssima informació que ara ja la ciutadania
més o manco no la necessita, és a dir, pot repetir, però no
necessita aquelles campanyes de tant d’impuls, i vostè ha
incrementat el pressupost de publicitat, per dir-ho d’una
manera, que són més coses que publicitat. Crec que val un
detall perquè parlam d’un capítol 2, parl de contractes i crec
que és important saber on arribarà aquesta publicitat si no
augmentàs, si en té previstes unes altres a part de les línies
d’ajut perquè les línies d’ajut també s’han pressupostat i s’ha
editat publicitat també enguany, no només en tema de salut, de
prevenció, sinó d’actuacions i de les mesures que el Govern ha
duit a terme per a ajudes de PIME, d’autònoms, d’empreses,
etc. 

No sé si vostè contempla més volum encara a una línia, de
major, de menor incidència de la pandèmia, per dir-ho d’alguna
manera, en els efectes de salut, o és que preveu, tal vegada, que
ha de reforçar aquestes campanyes de prevenció. No ho sé,
però crec que és important que ho detalli. Sap vostè que el

capítol 2 és una qüestió que els grups parlamentaris hi estam a
l’aguait, és normal, és un capítol de despesa corrent i la despesa
corrent, vostè sap, per no dir-li supèrflua li diré corrent, per
tant, perquè no sigui supèrflua per a nosaltres és important que
vostè l’expliqui.

Vull fer una referència important que ens ha agradat molt,
la directora de l’IBDona ho ha esmentat al Patronat, és la
coeducació. Per tant, nosaltres sap perfectament que li donarem
suport a la línia de reforçament, d’augment pressupostari que
pugui tenir l’Institut Balear de la Dona, no tant per combatre la
violència de gènere sinó per prevenir-la en l’àmbit de la
coeducació. Ens pareix molt bé.

La Direcció General de Coordinació. M’alegra veure que un
dels objectius és liderar els compliments o els acords del Pacte
de reactivació. I aprofit per dir-li que sap vostè que per a
nosaltres és el full de ruta únic que ha de tenir el Govern,
especialment perquè estam en la fase de reactivació, en la fase
de recuperació. Per tant, en aquest sentit hem de reconèixer des
del nostre grup parlamentari aquesta línia i que s’especifiqui
molt clar en els objectius d’aquesta direcció general.

Teletreball, un augment del 45%, crec que és molt positiu,
com es fa aquest teletreball? és a dir, l’hem hagut de posar,
implementar sense tenir quasi quasi ni un pla, evidentment,
perquè hem hagut d’agafar els treballadors públics i enviar-los
a casa seva i mentrestant no minvar la resposta de
l’administració en la tramitació. D’acord, però, tenim un pla?
S’ha treballat amb ells aquest pla de permetre el teletreball?
Entre altres coses perquè crec que és important perquè està
vinculat a facilitar o almanco flexibilitzar les diferents
dimensions de la conciliació. Per tant, crec que és important
atès, com vostè sap, que el 85% de les famílies monoparentals
són dones i evidentment els ajudarà bastant aquest tema de
flexibilització.

Per altra banda, el tema de les policies locals, ha manejat
xifres, entenem que el reforç és insuficient, però bé, augmenta,
però és insuficient. Vostè sap la demanda que té només
l’Ajuntament de Palma en seguretat ciutadana i la necessitat
d’aquests efectius. Nosaltres consideram que és insuficient,
però entenem també que no és una qüestió immediata, jo crec
que han de fer una aposta per aquest tema.

Envers el tema de l’Ens Públic de Radiotelevisió, demà
compareix el director, per tant, no és objecte..., podria ser
objecte perquè els transfereix a vostès, però les preguntes les
farem a la comissió pertinent. 

Vostè sap que el nostre grup parlamentari, però
personalment com a diputat el tema de les comunitats balears
a l’exterior vostè ha citat, i m’ha agradat que citi, ho diu la
memòria, la Llei 3/92. Fa dos anys que parlam d’aquesta llei,
m’agradaria que ens digués quin procediment de tramitació té?
Crec que hi havia un cap de departament que estava sobre això, 
veure si arribarà, com la tenen, entre altres coses perquè és una
demanda important d’aquest col·lectiu que els afecta i que els
interessa molt, parlam de trenta anys d’aquesta llei. Entre altres
coses té una oportunitat per reflectir una qüestió que no es
recull als objectius, si les comunitats balears a l’exterior no
tenen un suport i una projecció..., una actuació del Govern per
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afavorir el relleu generacional, per afavorir el lideratge i la
cooperació dels joves a les comunitats balears a l’exterior
tancarem cases, hauran de tancar cases. A un moment donat
diferents governs han projectat actuacions i no han quedat..., i
no s’han continuat i jo crec que s’ha de fer un pacte important
i vostè té, tenim una oportunitat amb aquesta llei que no baixin
aquests objectius. Els joves, els joves, la promoció i el
voluntariat, la cooperació al desenvolupament va fer una
projecció de les comunitats a l’exterior als seus governs locals
importants i per poc pressupost amb una coordinació entre
Conselleria de Presidència i la Direcció General de
Cooperació. Crec que aquest debat té una oportunitat per al
Consell de Comunitats. M’alegra que se li doni la importància
que té un òrgan de participació i de debat com és el Consell de
Comunitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

... -ja acab, presidenta-, i que es tengui en compte que és un
òrgan estatutari reconegut a la llei i per tant convocar-lo.
M’alegra que hagi citat que es farà. 

En el segon torn de rèplica qualque cosa que m’ha quedat
ja li comentaré.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passam el torn de paraula ara a
la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Aina Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera i gràcies a tot
l'equip per ser aquí. Jo crec que seré molt breu perquè tots els
meus companys i companyes que m'han precedit evidentment
han estat molt exhaustius en les seves precisions i crec que
l'exposició també ho ha estat. Per tant, intentaré no repetir
massa..., moltes qüestions no les diré, però no perquè no hi
estigui d'acord o no estigui interessada en la resposta a la
complementarietat,  però bé, per no per no repetir massa les
qüestions.

En qualsevol cas, sobre el tema del Pla de conciliació i
corresponsabilitat, des de MÉS per Mallorca evidentment
creiem que és un pla ambiciós, crec que és molt important i
sempre nosaltres hem fet més incís en la corresponsabilitat que
en la conciliació. A nosaltres quasi ens hagués agradat més un
Pla de corresponsabilitat i conciliació que no a l'inversa,  però
en aquest sentit, no perquè creiem que sinó a vegades caiem en
la caricatura que la conciliació sempre va encaminada cap a les
dones, i nosaltres creiem que en aquests moments allò necessari
és que s’incentivi la corresponsabilitat. Per tant, bé, només dir
això, nosaltres esperam conèixer totes les qüestions de les
activitats i totes les mesures que inclou, vull dir, l'execució en

aquest pressupost de 2022 i evidentment tot el nostre suport
que surti endavant perquè creim que és important.

Passaré a un altre tema. Vostè també ha parlat de la
competència que tenen en el tema de traspàs de competències,
ara s'ha dut l'ordenació turística al Consell de Mallorca i jo li
volia demanar, quan es té previst el traspàs de transports al
Consell Insular de Mallorca?, perquè creiem que també és una,
de qualque manera, una anomalia, una anomalia que en aquests
moments la resta de consells insulars també tenen aquesta
competència i a més en aquest moment que ens trobam, on la
mobilitat és un tema tan important a les nostres illes, la
percepció aquesta de saturació, creim que tota la planificació
i l'execució en temes de mobilitat, com són carreteres i
planificació de transport públic i altres qüestions, s'ha de fer
conjuntament i de forma global per una mateixa institució. Crec
que també és una qüestió que és necessari que hi hagi aquesta
unificació en el sentit de planificació. Per tant, un poc era si hi
havia previsió i si vostè ens podria contestar sobre aquest tema.

Després temes de l’IBDona i plans d'igualtat, a un moment
donat ha dit que, bé, que es fa un... -he entès-, un tercer pla
d'igualtat a l'Administració General, un tercer pla d'igualtat a
l'Administració General. Bé, nosaltres això ho veiem molt
positiu, però també m'agradaria saber si també es fa un
seguiment o una valoració dels plans d'igualtat que no sigui
l'Administració General, com pugui ser sanitat o pugui ser
educació, aquestes dues grans àrees que tots entenem que no
són de l'Administració General, però que també tenen un pes
important i a veure en quina situació es troben i si realment la
seva conselleria fa un seguiment i una valoració de la situació
en aquest sentit.

El que sí nosaltres veiem important en aquest tema, jo crec
que cap dels que hem intervingut en la importància d'aquesta
qüestió, nosaltres sí que veiem important en els temes de
l'IBDona o en els temes relacionats amb la qüestió de la
violència masclista, és la bona coordinació amb els consells
insulars, per evitar duplicitats, sí, ser molt estrictes, perquè
realment els recursos són escassos i, per tant, tenim moltes de
les competències transferides i, per tant, crec que la comunitat
autònoma no ha de caure mai en el que de vegades cau l'Estat,
que reté competències i duplica competències, nosaltres crec
que hem de ser més eficients en aquest sentit.

Dit això, però, el que també volia demanar, per una qüestió
que se m'ha fet arribar abans d'aquesta compareixença, per
altres qüestions, però ara que vostè ha intervingut, és que ha
parlat dels ajuntaments i dels recursos i de les ajudes i
subvencions que es donen als ajuntaments, jo crec que sí que en
aquest moment hi ha molt, però sí que ens han fet arribar,
almanco des de MÉS per Mallorca, que també ens trobam a
molts d’ajuntaments, és la manca de recursos que tenen per
poder accedir a aquestes ajudes, en el sentit que tal vegada se’ls
diu: tendreu una ajuda per a un per un personal ics, per crear...,
però no tenen recursos, perquè crear aquell borsí, per a després
sol·licitar l'ajuda per tenir aquella persona. Per tant, crec que
nosaltres, en lloc de..., pensam que també tal vegada s’haurien
de cercar instruments per possibilitar que algunes qüestions es
poguessin fer mancomunades o centralitzades per illes, o per
consells insulars, en el sentit de facilitar la feina a aquests petits
ajuntaments a l'hora d'accedir a aquests recursos, a aquestes
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subvencions, que se’ls volen fer arribar, però que, de vegades,
per manca... -una regidora nostre ens deia: jo no presentaré la
sol·licitud, perquè si jo he de fer els plecs els he de fer jo i a mi
no em dóna temps a fer-ho-, per tant, en aquesta situació crec
que hi ha molts de regidors que s’hi troben, i jo crec que també
valdria la pena fer aquesta reflexió, intentar resoldre aquestes
qüestions o cercar instruments perquè aquestes situacions es
resolguessin, perquè crec que tots pensam..., vull dir que volem
els resultats i pensam en el mateix.

Després, dit això, quant al que ha dit d'actuacions i
activitats de dones emprenedores, ajudes a dones per a
formació en matèries més masculinitzades, em sembla bé i crec
que està estat molt bé, però crec que també, en el moment que
ens trobam tenim una mancança, ho hem debatut moltes
vegades en aquesta cambra, tenim una mancança de personal
tecnològic a la nostra comunitat autònoma, de personal
informàtic, el que li vulguin dir, però a nivell general, a nivell
de l'empresa privada i a nivell també de l'empresa pública, vull
dir, és que és una demanda generalitzada. Fins que no
s'incorpori aquest 50% de la població, aquest 50% de dones a
aquest camí, evidentment hem fet de vegades propostes
conjuntes i crec que s'han votades per unanimitat, per a,
diguem, incentivar. Hi ha moltes plataformes i, a més, s'hi fa
feina des de la Direcció General de Recerca i Universitat, la
Plataforma 8M de dones científiques, però jo també crec que,
en aquest sentit, s'hauria de fer un esforç per potenciar i
precisament per ajuntar recursos, coordinar aquests recursos
per poder arribar a aquesta major implicació en què des de
nines, des de les nines fins a les adolescents, fins a més adults,
es puguin incorporar a aquest món digital, que les dones es
puguin incorporar a aquest món o tenguin ganes d'incorporar-
s’hi. Evidentment, no és que tenguin les portes tancades, però
sí que hi ha falta, diguem, d’incentius o que no ho troben
atractiu. Però, bé, hem de fer una feina que és important.

Després, bé, jo evidentment el tema del teletreball, no
coincidesc exactament amb el que ha dit el Sr. Gómez en temes
de conciliació, que és important per a la conciliació de les
dones; crec que caiem precisament en aquest apartat que he dit
abans, a mi no m'agrada parlar de plan de conciliació, m’hagués
agradat més parlar de pla de corresponsabilitat, però, bé, dit
això, crec que és important.

I en el tema d'abús de temporalitat, que ha tret el tema el Sr.
Lafuente, a nosaltres també ens agradaria saber com es troba
aquest tema, en quin moment es troba, diguem, aquesta, no sé
si n’he de dir una relació de llocs de feina o llocs de treball amb
abús de temporalitat, no sé quin nom es pot donar a aquest
estudi, crec que és una qüestió amb la qual  tots estam
preocupats i que tots hi estam implicats i que afecta totes les
institucions, i que, per tant, sobretot a nivell de la comunitat
autònoma sí que ens agradaria saber en quin moment ens
trobam.

I, bé, d’altres qüestions, del que ha parlat de policies i
d’accions que es fan per a policia local, com ha dit la meva
companya que m'ha precedit també, la Sra. Sans, evidentment
nosaltres aplaudim precisament que s'afronti la situació
d'insuficiència de policies locals que pateixen els nostres
ajuntaments, la qual cosa ens ha abocat fins i tot a fer una llei
d'agents COVID, vull dir que realment hem arribat molt lluny

per resoldre un tema important per als nostres ajuntaments. Per
tant, tots els recursos, totes les iniciatives que es dediquin a
aquesta qüestió per a nosaltres tendran tot el nostre suport.

I, bé, res més, nosaltres des d'aquí, des de MÉS per
Mallorca, vull dir que, tret d’aquestes qüestions, evidentment
donarem suport a les iniciatives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es el turno ahora del
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene
la palabra el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera, por su
presencia hoy aquí, con su falange macedónica de asesores que
le acompañan.

No ha defraudado usted en absoluto, es decir, no me ha
defraudado en ningún punto, lo ha tocado todo: la Agenda
2030, la LGTBIfobia, la violencia machista, la transversalidad,
la perspectiva de género, inclusivo igualitario. Creo que se ha
dejado el cambio climático, pero como en el batiburrillo de la
Agenda 2030 está todo, pues lo damos por aludido.

Claro, nos viene usted, porque el tema del monolito lo
vamos a dejar para el final, nos viene usted, lógicamente,
sacando pecho de la gran actividad que desarrolla el Instituto
Balear de la Mujer, con 6 millones de euros, con planes
personalizados, un centro de crisis que nos anuncia ahora 24
horas, para víctimas de violencia sexual, el curso este que
subvenciona de especialistas en violencia sexual, prevención en
centros educativos.

Lo de las profesiones masculinizadas no lo acabo de
entender, supongo que algún día me lo explicarán, si, porque yo
pensaba que en este país la mujer tenía acceso a cualquier
profesión en condiciones de igualdad, según la ley, por lo visto
no, se ve que ahora tenemos que obligar a que las mujeres sean
ingenieros, por ejemplo, porque por lo visto hay más hombres
que mujeres en esta profesión, o matemáticos, porque las
tenemos que impeler a desarrollar esas capacidades, porque,
claro, nosotros sabemos mejor que nadie lo que le conviene a
las mujeres, no ellas mismas.

Bueno, lo de la coeducación, que veo que también les
encanta. La educación en principios y valores es algo que la
Constitución reserva a los padres y no al Gobierno, ni a las
instituciones públicas, con lo cual, tampoco entendemos que se
gaste parte de esos 6 millones en toda esta planificación. Pero
cuando uno va, por ejemplo, a ver qué hace el IBDona,
tenemos las actividades de este mes para intentar atajar un
problema cierto, que es la violencia que se ejerce en el ámbito
familiar y, en concreto, contra las mujeres; tenemos un
concierto, una obra de teatro, un minuto de silencio, unas
jornadas de coordinación institucional y unas jornadas de
docencia y familia, todo ello, lógicamente, adornado con un
cartel, que parece el United Colors of Benetton, donde, por
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supuesto, no falta una mujer, con un hiyab, porque todos
sabemos que eso es un símbolo de la más absoluta igualdad,
que las mujeres musulmanas llevan el hiyab con una absoluta
libertad de ponérselo o no ponérselo. A no ser que, por
ejemplo, hayan escuchado la fatua de la principal institución
religiosa del mundo musulmán sunita, que es la universidad
egipcia de Al-Azhar, que dice que el velo es obligatorio y
quienes niegan esto son extremistas y anormales.

Entonces, que con el dinero público, con el dinero de todos
los ciudadanos de Baleares, nosotros no solo nos dediquemos
a plantear su agenda ideológica de género, sino que es que,
además, pongamos como ejemplo de liberación e igualdad a la
mujer, a las pobres mujeres musulmanas sometidas, es, creo,
que ya rebasa todos los géneros.

Pero, bueno, del IBDona podríamos estar hablando aquí
horas y horas y horas, el otro día vi una charla de violencia
obstétrica, supongo que es que los ginecólogos deben ser una
panda de sádicos que sólo buscan atentar contra las mujeres, o
algo por el estilo. O sea, yo no sé hasta dónde van a llegar
ustedes, no han llegado todavía a los límites de la ministra de
Igualdad, he de reconocerlo, todavía no se les ha ocurrido lo de
las matemáticas con perspectiva de género, pero si les dejamos
6 millones y tiempo, seguro que se les ocurre -sí..., ¿se les ha
ocurrido?, ya llegamos tarde, bueno. 

Luego, tenemos el tema de las emergencias. Las
emergencias, todos sabemos cómo está la situación actual de
abandono de las agrupaciones de Protección Civil, de la falta
de material de todo tipo de estos grupos, que esperemos que
con este aumento de las partidas presupuestarias que ustedes
nos han anunciado, empiecen a subsanarlo. Porque, claro, sobre
el tema de la planificación de las posibles emergencias, hoy ya
me ha dejado muy claro el Sr. Yllanes, a través de la nota que
usted le ha pasado, que no existe ningún plan de emergencias
para el gran apagón, ni piensan hacerlo, supongo que ni para
esto ni para nada. O sea, tenemos una Dirección General de
Emergencias que no quiere planificar ninguna emergencia. Está
bien, bueno es saberlo, por lo menos hoy lo han reconocido. 

Sobre la Dirección General de Comunicación. Aquí, muy
sibilinamente, ustedes que no son del todo buenos, pero desde
luego sí son listos, nos ha colado una centralización en esta
Dirección General de Coordinación que usted domina, de todas
las diferentes web, para tener un criterio unificado,
coordinación y centralización. Claro, todo esto, a un año y poco
de las elecciones, evidentemente se garantiza usted que el
rebaño, que a veces las ovejas del rebaño que se les puedan
desmandar de otros partidos, sigan bajo el criterio unificado,
centralizado de esta Dirección General de Comunicación, que
cuenta casi con 3 millones de euros para regar a los medios de
comunicación, de lo cual supongo que les estarán muy
agradecidos, y así lo plasmarán en sus informaciones,
seguramente muy independientes. 

La Abogacía de la comunidad autónoma, cuya función es
asesorar a la acción de gobierno, pues no sé qué decirle, porque
es que o les asesoran muy mal o les imponen ustedes los
criterios de sus resoluciones, porque, teniendo en cuenta que
les están tumbando, uno tras otro, sus decretos, pues... -sí, Sra.

Garrido, sí, Sra. Garrido, y espérese usted que el Constitucional
todavía les tumbará alguno más-...

(Remor de veus)

... yo creo que deberían revisar el tema de la Abogacía de la
comunidad autónoma, no imponerles sus criterios, sino...,
porque yo no dudo de la capacidad de los grandes profesionales
que, sin duda, están en esta institución, pero supongo que
tienen que seguir los criterios que ustedes les dictan y, en base
a eso, elaborar sus informes. Posiblemente si les dieran ustedes
un poco más de libertad, no meterían tanto la pata y los
tribunales no tendrían que tumbar parte de sus leyes, hasta su
propio gobierno ha tenido que recurrir lo de los agentes
COVID, que ya le dijimos que no iban a ninguna parte, y el
propio Gobierno lo ha tenido que hacer.

Y he dejado para el final el tema, que supongo que será, si
es que todavía queda algún periodista despierto a estas horas,
titular de mañana, que es el resumen de todo lo que usted nos
ha venido a vender hoy, el monolito de las víctimas LGTBI...,
y yo pondría Q+, porque no nos tenemos que dejar a ninguna,
del franquismo. A ver, yo, de verdad, teniendo en cuenta el
furor talibán de este Gobierno y de las administraciones que de
él dependen, de tumbar monumentos que ya estaban
completamente descontextualizados con respecto a la Guerra
Civil, el último la Cruz de Son Servera, no entiendo esta -sí, sí,
o sea, además supongo que ustedes lo vieron, allí hubo un gran
alborozo, de hecho, de hecho, el alborozo fue tan grande que
hasta escuchamos alguna expresión, que se podría haber
calificado de homofóbica, porque lo de “a tomar por culo la
cruz”, suena un poco homófobo-, pero, yo, de verdad, o sea,
creo que no estamos en estos momentos, por mucho que nos
hayan llegado fondos europeos Next Generation, y estas cosas
que tanto nos gusta gastar, no estamos para tirar cohetes, creo
que la sociedad balear no está para tirar cohetes, ni estamos
para volver a abrir, una vez más, las heridas de la Guerra Civil.
Si ustedes quieren poner un monolito, pongan una placa en la
plaza del supositorio y ya nos hemos ahorrado el coste del
monolito. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair, Sra.
Consellera, la seva compareixença avui, la seva i la de tot
l’equip que l'acompanya.

Quan ha començat la seva intervenció, vostè crec que s’ha
basat en tres pilars que eren fonamentals, o ha destacat, com el
Pla de conciliació, la inversió a l’EBAP per a la formació dels
nous policies i que aquests 44.000 treballadors tenguin les
condicions laborals o millorin les condicions laborals per al
2022.
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 Jo, en primer lloc, parlarem..., que agafaré un poc l'ordre,
és veritat que li han plantejat moltes preguntes, jo intentaré
també no repetir-me i em fixaré en alguns aspectes en concret.

En el Pla de conciliació, que vostè mateixa ha dit que va
venir a explicar-nos no fa gaire, ahir hi havia els agents de
corresponsabilitat, jo ja en aquell moment ja li vaig comentar
la preocupació que hi havia des dels municipis, perquè no es
carreguessin sobre els serveis socials. Ha sortit publicat ja
aquest pla, o aquesta subvenció, allà on s'aprova aquesta
convocatòria per als ajuntaments, per contractar al cent per cent
aquests agents de corresponsabilitat, com molt bé es parla. Però
la meva pregunta, o el nostre dubte és a l’hora d'elaborar aquest
pla, s'han posat quatre professionals, o perfils professionals,
com poden ser els tècnics superiors l'educació infantil, els
tècnics superior d’animació sociocultural i turística -són
preguntes molt concretes-, els tècnics superiors en ensenyament
i animació socioesportiva i els tècnics superiors en integració
social; ens agradaria saber en base a quins criteris per ventura
s'han pogut triar aquests perfils, perquè hem de tenir en compte
que han de fer una diagnosi per elaborar un pla, que moltes
vegades el solen fer professionals amb estudis superiors i, per
tant, d’aquí és saber aquests tipus de perfils com s'han elaborat. 

I també vull dir, i ja en parlàrem, que la preocupació de
molts d'ajuntaments és que durant aquests mesos, o aquest
darrer any i mig s'ha carregat molt serveis socials, i és vera que
hi ha els agents d'igualtat a molts d'ajuntaments per poder
ajudar, i s’han carregat molt els AODL que ja en el seu moment
n'hem parlat amb el director general, que no ha variat massa el
perfil que s'havia estudiat el 2019 d'un AODL per a després
totes les tasques extres que se’ls han aplicat durant aquest any
i mig, i van molt carregats. Ens trobam que aquí tornam parlar
del suport i la coordinació amb aquests agents d'ocupació. Què
és el que ens preocupa? Que seran dos tècnics superiors, o
d'estudis superiors, com l’AODL en molts casos, i aquests
agents d'igualtat, és que, per ventura, hauran de fer molt
d’ajuda o de suport a aquest agent de corresponsabilitat, i el
que ens preocupa és que tornin anar més carregats. Només li
deman aposta per conèixer els perfils que s'han utilitzat. 

Després, s'ha parlat molt del segon pla estratègic, jo crec
que tots els portaveus que m'han precedit..., LGTBI d’aquest
segon pla estratègic crec que..., creiem que és important fer una
adaptació a la realitat de les discriminacions actuals que es
troben i que pateixen, i crec que és molt important en aquest pla
veure l'avaluació que s’ha de fer dels processos i els resultats,
per veure si són els esperats, perquè avaluar sempre ens costa
i és importantíssim per plantejar el futur.

També ha parlat de la Llei d’accessibilitat, m'agradaria
saber per a quan fa comptes que sigui factible o quan es
presentarà. Suposam que aquesta llei, perquè es varen ja
destinar 130.000 euros a desenvolupar el Pla d'accessibilitat
universal per a aquest any 2021, i supòs que hi haurà d'haver
una adaptació a aquesta Ordre de dia 23 de juliol, que ha fet
prou canvis a aquella ordre anterior que hi havia i ens agradaria
saber quan entrarà al Parlament.

El tema de l'IBDona, també ens ha parlat de totes les
inversions que s'han de fer i de totes les accions que s'han de fer
per a aquests 4.300.000 euros en violència masclista; s'ha parlat

de molts de plans, de dones vulnerables, d'acompanyament, de
formació, de postgraus, etc., però m'agradaria saber o ens
agradaria saber si aquelles línies o accions que es varen crear
a causa de la COVID, és a dir, com, per exemple, el reforç als
serveis d'atenció telefònica, aquells serveis d'atenció per
WhatsApp ,aquells acords que hi havia amb entitats com a
administració de finques, el Col·legi també d'Apotecaris, o fins
i tot aquells increments que hi va haver a les places d'acollida,
si totes aquestes accions es mantenen o..., -perquè han
funcionat, perquè som conscients que han ajudat moltes dones-,
si es mantenen o si s'han vist, ara que ja la COVID o que som
a una nova normalitat, si han desaparegut.

En aquest llistat d'accions de què ha parlat, ha parlat d’una
d’emprenedoria de convenis amb les cambres de comerç,
m’agradaria saber si són convenis que tenen plantejats amb les
cambres de totes les illes, perquè hi ha preocupació a les
cambres, sobretot de Menorca i Eivissa i Formentera, que no
poden aguantar el cost que els suposa continuar fent feina,
perquè han de tenir aquestes ajudes privades baldament
aquestes cambres, siguin públiques. Per tant, ens agradaria
saber si aquests convenis, com dic, seran per a totes les illes.

En el Fons de cooperació local crec que hi va haver un
increment per a les partides del 2021, pensam que és important
que hi hagi increment sempre, perquè els ajuntaments s'han de
fer càrrec en moltes circumstàncies de coses que, a part que no
en tenen la competència, per ventura sí que tiren endavant per
ajudar el ciutadà, i en aquests moments ho hem vist, per tant,
sempre que s'incrementassin aquestes partides a nosaltres també
ens aniria bé.

També agrair o..., crec que també és una demanda que s'ha
parlat a més a la Comissió d'Assumptes Institucionals, en els
temes de policies locals, jo crec que si a cada comissió no en
parlam..., cada dues sí, que sempre hi ha una proposició no de
llei que en parla, pensam que és molt important ajudar els
municipis en el tema de la policia local. Estam sota mínims si
no només de policia local també de Guàrdia Civil i Policia
Nacional, per tant, pensam que és importantíssim destinar
doblers a formar aquests futurs policies.

Quan parla d'estabilització, i també n'han parlat altres
portaveus que m'han precedit, és en el tema de la temporalitat,
m’agradaria en aquest cas fer-li dues preguntes: si té l'esborrany
d'un informe que hagi analitzat la problemàtica de la
temporalitat a l'administració pública de la nostra comunitat,
que sigui una diagnosi real de la situació i de les possibles
propostes de resolució. I si els processos selectius del Govern
que estan en marxa seguiran en marxa, si es poden modificar o
es poden adaptar amb l'estudi que es deu haver fet amb aquest
informe de ponència de l’esborrany del decret de l'Estat el qual
permet... i si pot permetre beneficiar aquestes persones d'abús
de temporalitat, i com pot afectar això els pressuposts.

 Ja per acabar amb el tema d'emergències, també ha parlat
de la importància de la digitalització, un programa per
digitalitzar i per ajudar sobretot en el tema de la policia local,
que en l'administració electrònica és importantíssima tota
aquesta part digitalitzada.
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I no hem parlat, i per això me’n vull assegurar, no n'ha fet
cap comentari, però m'agradaria saber si s'han revisat ja
totalment tots els plans d'emergència pendents que hi havia, i
no entraré a debatre les accions que s'havien de fer, però si tots
estan revisats.

I sobre el tema de la contractació del programa
d'incidències, també pensam que són eines d'aplicacions que
ajudaran o haurien d'ajudar a totes les incidències. I
m’agradaria saber amb aquesta nova contractació, que ha dit
que és de 2.400.000 euros, quines noves aplicacions hi haurà
que puguin -com dic- ajudar en tot el tema de les incidències?

Totalment d'acord amb la publicitat als mitjans, pensam que
ha estat bàsic durant aquest temps perquè els ciutadans
estiguessin informats de les accions que es feien des del Govern
i pensam que també és una manera d'ajudar-los en aquests
temps. 

Per tant, per ara res més, agrair a la consellera les respostes
que tendrem.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. No havent-hi cap portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, passam la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, benvinguda,
consellera, amb tot el seu equip.

Gràcies per les explicacions dels pressuposts per al 2022,
uns pressuposts de la recuperació ja, amb l'esperança que
puguem sortir dins aquest any de la pandèmia, i també per a la
consolidació de l'estat del benestar. Hem passat uns moments
difícils, hem passat els més difícils de tots on hem pogut salvar
vides, primer de tot, i després protegir la població en general,
treballadors, famílies, empreses. I amb açò vull dir que els
pressuposts són realment importants, són molt importants.

M'ha semblat que algun portaveu comentava alguna cosa de
vendre una moto, jo crec que, bé, nosaltres creiem que la moto
al 2015 va quedar molt malmesa, molt, fins i tot li diria que
quasi va quedar sense rodes, i en aquests moments jo crec que,
vostè, Sra. Consellera i tot l'equip de Govern, pot vendre
realment la moto perquè s'ha demostrat com es pot sortir d'una
altra manera d'una crisi i l'important que és enfortir l'estat del
benestar i els serveis públics per donar serveis i protegir les
persones. 

Aquests pressuposts de la recuperació posen el focus en
l’important, en les necessitats reals i també segueixen el full de
ruta per transformar la societat cap a una societat més
igualitària, més justa, més equitativa perquè l'objectiu és fer
feina per a les persones i per aconseguir un futur millor.

Aquestes polítiques d’aquest pressupost del 2022 segueixen
les línies esperades pel Grup Socialista i per açò nosaltres li
donam l'enhorabona. 

Enhorabona també pel Pla de conciliació, és un pla que si
repassam el debat de l'any passat dels pressuposts del 2021, tots
els grups parlamentaris a la comissió d'aquesta conselleria
reclamaven aquest pla, i tothom se'l fa seu, açò és fantàstic,
però també he de dir que la Sra. Cano va ser la primera que va
presentar la proposició no de llei per a aquest pla i, com no pot
ser d'una altra manera, jo li ho agraesc i també agraesc que tots
els grups se sumin a aquest projecte, un projecte que obre nous
drets, consolida els ja existents, que hem fet feina per tenir-los
i també conscients que els drets i la feina de consolidació de
l'estat del benestar no és per a sempre, açò és important tenir-ho
present, perquè hi ha amenaces clares i reals que es pot tornar
enrere en qualsevol moment i creiem important que aquest pla
de conciliació es faci a totes les administracions, és la igualtat,
és caminar cap a la igualtat plena entre homes i dones, perquè
la pandèmia també ha demostrat com la dona encara té un pes
molt important, té un pes on encara es fa càrrec en un
percentatge molt important de les cures i ha de compaginar
l'àmbit laboral, social i l'àmbit familiar.

Per tant, li donam l'enhorabona perquè, a més a més, el 4 de
novembre es va publicar al BOIB la convocatòria per a
subvencions per a les entitats locals destinades a contractar
aquests agents de corresponsabilitat i conciliació per
desenvolupar el pla. Per tant, doble enhorabona i seguir també
amb altres polítiques importants, que també són fruit de
proposicions del Grup Socialista, com és la creació del centre
de la crisi de 24 hores, per oferir una atenció integral a les
víctimes de violència sexual, que també està incorporat a aquest
pressupost.

També suport a les entitats que donen alternatives a les
víctimes d'explotació sexual perquè aquests pressuposts
contemplen la perspectiva de gènere de forma totalment
transversal i a totes les conselleries, no només a la seva.

Reflecteix l’aposta forta pel desenvolupament del pacte
d'Estat contra la violència de gènere i les meses de coordinació
municipal, amb un pressupost també important.

En definitiva, seguim caminant contra la violència de
gènere i posam en valor la tasca ingent de l’IBDona, que és un
orgull tenir aquesta institució per seguir treballant en contra de
les violències sexuals, la violència de gènere i impulsar
diferents línies molt variades a favor de les dones.

També tenim el segon Pla LGTBI, he de dir que és una
llàstima sentir en aquesta cambra qualque llenguatge, que de
vegades fins i tot és molest per a alguns grups, però li he de
donar també l'enhorabona per aquestes línies i pel suport que es
dóna a les persones a favor de la igualtat en els seus drets i
també el suport a les famílies.

També la seva conselleria li he de dir que és una conselleria
que té moltes direccions generals de maquinària interna, cuina,
com es diu, no?, que tal vegada llueixen poc però que són
totalment imprescindibles, són transversals i que, en definitiva
són totalment necessàries perquè pugui funcionar el conjunt del
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Govern, la Direcció General de Coordinació i Relacions amb
el Parlament, l'Advocacia, la Direcció General de l'Advocacia
de la comunitat, imprescindible també per a l’assessorament; jo
aquí li he de dir, vostè ja ho contestarà, però he fet una recerca
per internet a veure... només he posat Tribunal Superior de
Balears i ja surten un munt de notícies: avala el confinamiento,
avala que siga el toque de queda, vull dir que realment s'ha
demostrat que la Direcció de l'Advocacia ha fet una feina bona,
i moltes notícies més que hi ha; la Direcció General de
Comunicació, imprescindible també per donar a conèixer tota
l'acció de govern a la ciutadania; la Direcció General de Funció
Pública, que també li donam l'enhorabona per l’acord al qual
s’ha arribat per l'augment salarial tant dels complements de
retribucions bàsiques com complementàries dels servidors
públics d'aquesta casa, que s'ha fet d'acord amb la mesa de
negociació, cosa que no tothom pot dir, que s'ha negociat
constantment, és un govern que negocia i que s’asseu de
manera constant a les meses de negociació.

I també és important aquesta cuina i aquesta maquinària
interna per aconseguir elevades quotes d’eficiència i d’eficàcia
també, perquè, bé, de vegades sentim aquests discursos que
està tot sobredimensionat, doncs no, s’ha demostrat aquesta
vegada, si alguna vegada s'ha demostrat que és important
l'administració pública ha estat aquesta i, per açò, hem de
seguir consolidant aquesta administració i serveis als ciutadans
i ciutadanes d'aquestes illes.

La Direcció General d’Emergències i Interior, important
també el pressupost per dotar de tecnologies i personal, perquè
el repte és importants, que sí que he sentit que vostè també
esmentava el repte del canvi climàtic, és un repte que el tenim
ja, avui, no és el futur, és ara, i és important tenir tots aquests
serveis amb les tecnologies i el personal adequat també per
donar, sobretot, la resposta immediata.

I també l’alerta primerenca, que ens puguem avançar als
accidents meteorològics extrems.

A l’EBAP li donam l’enhorabona també per aquest augment
de dotació pressupostària, per la formació dels policies locals;
és cert que tots els grups parlamentaris estam preocupats, bé,
hem manifestat la preocupació per les deficiències en el
personal de policia local, però també és cert que aquest govern
ha posat solucions damunt la taula. Hem rebut moltes crítiques,
però s'ha demostrat que són solucions i són solucions també
adaptades a no haver de tornar fer els errors que s'han fet en el
passat, que són els interinatges, el gran percentatge
d’interinatges. Per una banda, hi ha alguns grups que no estan
d'acord amb les solucions que es posen i demanen tornar als
interinatges i, a la vegada, també demanen a veure què passa
amb els interins. Doncs aquest govern ha pres una determinació
clara de no augmentar l’interinatge, (...), però posar solucions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies presidenta, ja vaig acabant. La Direcció General
de Funció Pública i, ja per acabar, que se m'ha acabat el temps,

li demanaria també per la preocupació de la temporalitat, a
veure el grup de coordinació aquest de temporalitat a veure si
ja s'ha reunit, quantes vegades i, bé, quina perspectiva o
calendari de feina tenen per donar solució a aquesta
problemàtica. 

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. Ara per contestar les diferents
preguntes i observacions, passem la paraula a la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Esper haver pres nota de
manera acurada dels plantejaments que m’han fet, si em deix
qualque cosa tenim un altre torn tots, per tant, esper poder
acabar donant resposta.

Sr. Lafuente, vostè començava i demanava una valoració
sobre part del que es va dir compareixença de pressuposts l'any
passat i parlava que la consellera Costa en aquell moment va
dir que la Conselleria de Presidència participaria de la
recuperació del teixit productiu. Jo li dic que si, la Conselleria
de Presidència, així com la resta de conselleries del Govern, la
resta d'institucions d'aquesta comunitat autònoma, ajuntaments,
consells, també els agents socials i econòmics han participat i
participen de la recuperació del teixit productiu, però si anam
una mica al detall, la coordinació del Pla de reactivació la du la
Direcció General de Coordinació, per tant, és una participació
més que bàsica i essencial perquè tot es pugui dur endavant.

I crec que el Pla de conciliació, que n'hem parlat molt avui
i crec que en continuarem parlant, forma part essencial de la
recuperació d'aquest teixit productiu, perquè no hem d'oblidar
que no únicament hem de recuperar el teixit productiu, la
recuperació ha de ser justa i ha d'arribar a tothom, també a les
dones, i amb el Pla de conciliació farem que arribi a les dones.

Demanava també per l’elevat índex de violència de gènere
que hi ha a la nostra comunitat autònoma. Jo crec que el primer
que hem de tenir en compte és que les dones, a la nostra
comunitat autònoma, dones víctimes de violència masclista a la
nostra comunitat autònoma, així com a la resta de comunitats
autònomes de l'Estat, però les de la comunitat autònoma de
Balears tenen una sèrie d’instruments i una sèrie d'eines al seu
abast que saben com arribar-hi, perquè una de les tasques
fonamentals que es fan des de l'IBDona sobretot és la difusió
d'aquestes eines que estan a disposició d'aquestes dones. I crec
que el Servei 24 hores és bàsic i essencial i el Servei
d'Acompanyament a aquestes dones és bàsic i essencial, saben
que en el moment que tenen problemes estaran acompanyades
sempre.

També saben que tenen una eina que és imprescindible per
poder abandonar el teu agressor i és poder sortir de ca teva,
amb els teus fills moltes vegades, però tenir una resposta, poder
tenir una feina i poder tenir una independència econòmica, i
això es fa possible també des de l’IBDona, amb el programa de
SOIBDona. Per tant, hi ha moltes denúncies? Sí, perquè aflora
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la denúncia a la nostra comunitat autònoma, i jo crec que això
és important i és una cosa que hem d'intentar que n'hi hagi
manco de violència masclista, aquest és l'objectiu de les
polítiques que es fan des de l'IBDona, sobretot és aquest, però
també hem de saber que les dones tenen al seu abast aquestes
eines i que saben que les poden emprar i les empren, i això
també crec que és bàsic, que les eines que estan al seu abast les
puguin emprar. I a més també hem de tenir en compte l'elevada
població flotant que té aquesta comunitat autònoma i que
incideix molt, sobretot en els mesos d'estiu, en les denúncies
que es presenten, perquè per presentar una denúncia no
necessites estar empadronat allà on presentes la denúncia, sinó
que la presentes allà on has patit l’agressió masclista.

També demanava quant al programa d’emprenedores, el
programa de la Cambra de Comerç, hi ha hagut una sèrie de
preguntes quant al programa de la Cambra de Comerç i
d’emprenedores. El resultat del programa d'emprenedoria són
del 2020, són 52 emprenedories, gràcies a l'ajuda del Govern,
i en el 2021 estam pendents d'acabar de fer balanç, però s'han
donat d'alta 150 dones com a emprenedores i autònomes. 

El programa, també en resposta a distintes preguntes que
s'han fet, aquest programa que es fa sobretot de dones
emprenedores, es fa amb les tres cambres de comerç, és a dir,
no queda cap cambra exclosa d'aquest programa de suport, i no
es tracta d'una subvenció directa a aquella dona que vol ser
emprenedora, que vol formar una cooperativa o que vol dur la
seva empresa a nivell internacional, que també és part del
suport que se li dóna, sinó que el que fan les cambres en
aquests moments, amb aquest programa, és fer l'assessorament
a aquestes dones, amb els recursos econòmics que tenen, si fos
una partida directa a cada una de les dones, són partides que
són baixes, però que les cambres desenvolupin aquest
programa, primer, ajuda al manteniment i al sosteniment de les
cambres i la seva tasca i el seu acostament a tota l'activitat
econòmica, el teixit econòmic i en aquest cas, a les dones. I,
segon, ajuda en els programes de “mentatge”, amb els
programes d'internalització ajuda aquestes dones.

A més, crec que la Cambra de Mallorca, jo fa pocs dies
parlava amb ells i el que ens manifesten és una gran satisfacció
per com ha anat el programa, sobretot una gran satisfacció
perquè, malgrat hi hagi dones que l'han començat i després no
l’han continuat, sí que han tengut una oportunitat de veure quin
tipus d'empresa podia fer, o per ventura veure que no era el
camí el de l'empresa que elles havien triat. I s'han fet una sèrie
de jornades de bones pràctiques que han estat prou ben
acollides per totes.

Molts de vostès m'han demanat quant a inversió,
digitalització, jo dic que no és competència d'aquesta
conselleria; és a dir que es facin programes de digitalització a
Funció Pública, o de digitalització a Emergències, o dins
l’ISPIB per a policies locals, no vol dir que les competències
de digitalització les tengui la Conselleria de Presidència, són de
la Conselleria de Fons Europeus, perquè es troben dins
modernització. Per tant, jo en aquest cas sí que els traslladaria
al conseller de Fons Europeus, que farà la seva compareixença
aviat, i que els podrà donar una resposta molt més acurada de
la que jo els podria donar avui, em voldria equivocar i no és la
meva intenció. 

I vostè també demanava sobre l'agilitació dels processos
administratius. Crec que hem plantejat, des del Govern s'han
plantejat distintes propostes d'agilitació de processos
administratius, un és el Decret Llei 8, que s'ha tramitat com a
llei en aquest Parlament, o un altre exemple també és el Decret
Llei de fons europeus, que també es tramita en aquest moment
com a projecte de llei en aquest Parlament i que, sobretot, el
que cerquen és l’agilitació dels processos a l'hora de poder
incentivar molt més la recuperació econòmica. 

L'informe de temporalitat que aquest Parlament va demanar
i que molts de vostès també m'han demanat. En aquest moment,
jo els vaig dir, quan vaig contestar una pregunta del Sr.
Lafuente, tenim l'informe de temporalitat elaborat quant als
serveis generals. Estam pendents d’acabar de rebre les dades de
Salut i Educació, esperam poder-ho tenir a finals d'aquest mes,
per poder tenir el global de tot el Govern sobre aquest tema.

I quant a les places, l'informe el veiem i el plantejam molt
dirigit també a l'oferta pública d'ocupació que aquest govern
haurà de fer, abans, si el Reial Decret Llei 14/21 s'aprova, com
pensam, abans de dia 1 de juny de l'any que ve, si no hauria de
ser abans de dia 31 de desembre d'enguany, perquè és el que
està en vigor, després de la publicació al BOE del Reial Decret
Llei de les places afectades per aquest reial decret llei de
temporalitat. Per tant, es fa l'estudi que va demanar el
Parlament, però també molt dirigit a la tasca que li correspon
fer al Govern quant a la reducció de la temporalitat i arribar a
un màxim d'un 8% d'interins en aquesta comunitat autònoma. 

S'incrementa el salari, tant de les retribucions bàsiques, com
complementàries dels treballadors públics de la comunitat
autònoma. S'ha dut a terme, després d'una negociació dins la
Mesa de l'empleat públic de la comunitat autònoma. Igual que
els increments únicament en les retribucions bàsiques del 0,9,
també es va dur a terme dins la Mesa de l'empleat públic de la
comunitat autònoma, mesa que també va decidir que el no
incrementat el 2020 s'incrementaria a dia 1 de gener del 2023.
Amb això què li vull dir? Que hi ha hagut distints acords amb
els sindicats, alguns amb més suport i altres amb manco suport,
de la part sindical, però hi ha hagut distints acords que ens han
dut a aquest punt. Per tant, no es fa un plantejament de
recuperació de les retribucions complementàries de l’any 2020,
ni del 0,9 de l’any 2021. Li podria dir fent-li més voltes, però
li ho dic directament i així ens entenem tots d'una manera
concreta.

 Quant al Pla de conciliació i els 41 milions d'euros que es
faran de despesa amb les distintes conselleries del Govern. Des
de la Direcció General de Coordinació es faran una sèrie de
despeses de manera directa, 2 milions d'euros per a agents de
corresponsabilitat. 

Després hi haurà, crec que... i ara li don els números de
memòria també, aquí em disculparan una mica si m'equivoc,
però dels 4,9 milions d'euros que es gastaran de manera directa
des de la Direcció General de Coordinació, part de la despesa
es farà de manera coordinada amb la Conselleria de Serveis
Socials, perquè les escoletes d'estiu, Pasqua i Nadal es
tramitaran des de Serveis Socials; també amb la Conselleria
d'Educació i Funció Pública, perquè les despeses d'escoletes
matineres, es tramitaran des de la Conselleria d'Educació, però
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les despeses d’escoleta matinera de la concertada es faran des
de la Direcció General de Coordinació. Els agents COVID es
fan... els agents -perdó-, els agents de corresponsabilitat es fan
des de la Direcció General de Coordinació, que són els 2
milions d'euros que han sortit amb la convocatòria.

I després, també en col·laboració amb la Conselleria
d'Educació, hi haurà una partida que no sabem exactament
encara quina serà, però per a acreditacions de treballs
relacionats amb les cures dels nins. I després també hi haurà
una partida que encara no sabem exactament quina serà, per fer
uns plans pilots de cures amb distints ajuntaments. Això són els
4,9 milions d'euros del finançament que vénen del Pla de
conciliació estatal. 

Després des de la Conselleria d'Educació es farà el
finançament d'escoles 0-3 anys. Des de la Conselleria d'Afers
Socials es farà el finançament de conciliació de dependents, de
conciliació de majors i també de residències. Des de la
Conselleria de Treball es farà el finançament d'activitats que
tenguin a veure amb el foment, i això també s'ha de negociar
amb els agents socials, no únicament amb la Conselleria de
Treball, totes aquelles activitats que tenguin a veure amb què
les empreses puguin facilitar que es puguin agafar reduccions
de jornades i es pugui ajudar a les empreses amb aquestes
despeses. També crec que cada conseller en el moment que
comparegui els donarà les quanties exactes en aquest sentit. 

Després m'ha demanat una sèrie de partides concretes, esper
no equivocar-me perquè qui em coneix sap que amb els
números m’acab equivocant molt, per tant, esper no
equivocar-me, si després veiem que li he donat la informació
malament, demà de matí els ho aclarirem, però la partida que
vostè demanava de secretaria general, si no vaig malament és
el conveni que hi ha amb Projecte Home. 

Després la partida que vostè demanava de coordinació, no
he apuntat el número, és tot el tema del Pla de conciliació i
corresponsabilitat, que són els agents de corresponsabilitat i
una sèrie de despeses més derivades d’aquí. 

Les despeses que vostè em plantejava quant a comunicació
són les que li he explicat a la meva intervenció, 2,9 milions
d'euros de publicitat, 0,9 de comunicació i 0,6 per a la web. 

El Fons de cooperació local no s'incrementa, queden les
mateixes quanties. També hi havia un parell de preguntes quant
al Fons de cooperació local, queda amb la mateixa quantia, així
s'ha parlat amb la FELIB, tant el Fons de cooperació com
també la subvenció que es dóna per al sosteniment de la
FELIB, però remarcar que els ajuntaments, en primer lloc, en
aquest moment per poder fer despeses no estan sotmesos a les
regles de despesa que tenien els anys anteriors i, per tant, poden
utilitzar els seus romanents sense cap tipus de problema. I
també remarcar que per part del Govern i els consells insulars
corresponents, els ajuntaments han rebut prou subvencions per
poder sufragar moltíssimes inversions. L’important del Fons de
cooperació local crec que és perquè és per a despesa corrent,
cosa que no reben des d'altres àmbits, aquí sí que és per a
despesa corrent. Per això remarcava jo a la meva intervenció
que és perquè ells prestin els serveis que necessiten, a part del
finançament que reben des de l'Estat, el finançament que reben

des dels consells, els mateix finançament que ells tenen a nivell
de recaptació amb els tributs.

El Fons de Seguretat Pública és el mateix import que els
anys anteriors, els 2,2 milions d'euros i no canvien les bases.
Saben que hem fet una convocatòria extraordinària del Fons de
seguretat, que per poder fer aquesta convocatòria extraordinària
no podíem posar les mateixes bases, per tant, no podíem posar
les mateixes despeses a cobrir amb aquell fons de seguretat
extraordinari i n'hem posat unes altres, però el Fons de
seguretat ordinari manté les mateixes bases que tenia fins ara. 

I quant a la partida d'Emergències que vostè em demanava,
era el que li he explicat també a la meva intervenció, que era la
contractació del programari de gestió d'incidències
d'emergències, que té més de 20 anys i que té un pressupost,
d'acord amb les bases de licitació, de 2.400.000 euros, dels
quals 1.200.000 corresponen a subministrament de nous actius,
maquinària i programari, i 1.179.000 que corresponen al servei
de manteniment i suport durant quatre anys. Per tant, aquest
1.179.000 no ho veurà reflectit així als pressuposts, sinó
únicament el corresponent a l'anualitat del 2022. 

Quant a les qüestions que plantejava la Sra. Sans, vostè
també plantejava, esmentava quant a la interoperativitat entre
totes les administracions, és un tema més de modernització que
no de la nostra conselleria, però vull dir-li que amb el programa
XPO i amb els programes que des de la part d'Interior, de la
Direcció General d'Emergències i Interior, i amb el programa
XPO el que cercam és això: que hi pugui haver una
interoperativitat sobretot de totes les policies locals, no
únicament quant a la gestió dels recursos humans, que també,
sinó quant a la gestió ordinària de les seves tasques. En aquest
moment hi ha 36 ajuntaments que estan adherits a aquest
programa XPO i fem feina perquè la resta d'ajuntaments de les
Illes s’hi puguin adherir, d’aquesta manera podran compartir
moltíssima informació que els servirà a l'hora de desenvolupar
la seva tasca, sobretot la seva tasca quant a seguretat pública
que és el que crec que a tots ens interessa. 

Teletreball, que també s'ha demanat per part de distints
grups. El teletreball, en aquest moment el Decret de teletreball
es troba en tramitació, és al Consell Consultiu, per tant, fem 
passes quant a la seva tramitació.

I vull remarcar una cosa, teletreball no és conciliació, i ho
vull deixar clar no, claríssim, teletreballar és teletreballar no és
fer feina i tenir un nin penjat de la cama o plorant o el que
sigui, això no és teletreballar, teletreballar és poder treballar a
ca teva de manera tranquil·la. I la conciliació, per això hem
aprovat un pla de conciliació, i per això també hem aprovat un
pla de conciliació dels funcionaris de l'administració general
d'aquesta comunitat autònoma, precisament perquè no pensin
i ningú no faci la similitud de teletreballar amb conciliació, no,
teletreballar és com treballar, a ca teva, però com si fossis a
l'oficina, però a ca teva. Tenim un increment d'un 45% de gent
que participa o que ha participat en el teletreball. Ara, quan es
posi en marxa el nou decret, el nou reglament de teletreball,
veurem com funciona, però no ho lligam per a res a la
conciliació, per a res a la conciliació. 
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Amb la reducció del paper, Sra. Sans, nosaltres fem des de
la nostra modesta actuació i el poc que podem, intentam..., jo,
com veuran no he aconseguit reduir paper, gens, però intentam
que es redueixi, però vaja, també és una tasca que correspon a
la Direcció General de Modernització.

I quant a l'Agenda 2030, el que es fa des del Govern, i s'ha
fet així amb el Pla de reactivació i també s'ha fet així amb el
Pla d'inversions que es va aprovar fa un mes i busques, el mes
d'octubre, no ho se ja, perd la noció del temps, però amb el Pla
d'Inversions Estratègiques de les Illes Balears és que aquest pla
d'inversions també anàs lligat als ODS, que anàs lligat a
l'Agenda 2030. I, a més, hem de tenir en compte que són
accions transversals que s’apliquen des de les distintes
conselleries.

Compartim l'agraïment a la tasca de l'Advocacia, que no ha
perdut plets, jo no ho sé,  tots aquests decrets i tots els..., no, no
ha perdut; és a dir, jo crec que la tasca de l’Advocacia durant
aquesta pandèmia ha estat bàsica, ha estat essencial i sobretot
ens ha donat a tots moltíssima seguretat en les distintes accions
que es prenien, que ningú no sabia què havia de fer, que no
eren fàcils, que no eren senzilles, que una vegada que ha passat
tot és molt fàcil pontificar, és molt fàcil dir que s'hagués fet i és
molt fàcil dir si era legal o era il·legal. Era el que s'havia de fer
en aquell moment, i jo crec que això és el primer que hem de
remarcar, era el que s'havia de fer en aquell moment. La
comunitat autònoma va prendre les accions que eren
necessàries per reduir la incidència de la COVID i crec que ho
hem demostrat i ho hem demostrat d'una manera aclaparadora
per sobre de la resta de comunitats autònomes, som la
comunitat autònoma amb manco increment de mortalitat durant
l'any 2020, i jo crec que això ho hem d'agrair a la tasca de totes
les administracions públiques i també en part ho hem d'agrair
a l'Advocacia de la comunitat autònoma.

Quant al traspàs de competències, que també hi ha hagut
una sèrie de preguntes, traspàs de competències de la comunitat
autònoma cap als consells insulars, fins ara ha estat la
Conferència de Presidents qui ha marcat el full de ruta a seguir
quant a aquest traspàs, ens va marcar el full de ruta a seguir
quant a ordenació turística i ens va donar la data límit d’l de
gener del 2022. Crec que hem complit, ens sobrarà una mica de
temps de l’1 de gener de 2022, no gaire, però crec que hem
complit, ara serà la Conferència de Presidents la que marcarà
quin serà el full de ruta a seguir d'aquí endavant. 

I quant als traspassos de l'Estat cap a la comunitat
autònoma, treballam de valent amb la Conselleria de Medi
Ambient pel traspàs de Costes, de la competència en Costes
som una comunitat insular on les costes són importantíssimes,
però estam amb això, treballam amb la Conselleria de Medi
Ambient i Territori per aconseguir que aquest traspàs vengui el
més ràpid possible i adaptat al que preveu l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, perquè vostè sap que des de
l’Estat el que es planteja és aquelles comunitats que ho tenen a
l’Estatut treballar amb la transferència de Costes, i les
comunitats que no ho tenen a l’Estatut, doncs crec que ho
treballen, nosaltres sí que tenim la transferència de la
competència de Costes a l’Estatut i adaptat a l’Estatut és com
hi treballam.

Policies, també s'ha parlat de policies, jo crec que l’esforç
que es fa des de la comunitat autònoma, en general, perquè
l’EBAP pugui tenir aquest increment tan aclaparador de
pressupost enguany, per poder fer front sobretot a les
necessitats de policies locals que hi ha als distints ajuntaments,
a la formació de policies locals, s'ha hagut de fer un esforç per
part de tota la comunitat autònoma. Per tant, ahir agrair aquest
suport i agrair sobretot que en el moment que ho vàrem...
sobretot a Hisenda, que és amb qui parles a l’hora de fer el
pressupost, va ser una cosa que es va entendre des del primer
moment perquè la preocupació quant a la formació de policies
crec que és palesa i és compartida pràcticament per tothom.

Quant a la transversalitat de l'IBDona, treballam en aquest
sentit, treballam en la transversalitat, jo crec que una mostra
d'aquesta transversalitat és el Convivèxit, que el Convivèxit,
una part, el finança la Conselleria d’Educació, una altra el
finança l’IBDona; el SOIBDona és un altre exemple de
transversalitat; els programes de coeducació, que també es fan
amb la Conselleria d'Educació, que també es fan amb la
Universitat de les Illes Balears perquè també es finança el
programa dels tècnics en coeducació i, a més de tot això,
intentam que totes les conselleries apliquin la igualtat entre
homes i dones a totes les polítiques i a totes les actuacions que
es facin. I jo crec que també és més que evident que totes les
conselleries del Govern ho fan d'aquesta manera.

Quant al que plantejava el Sr. Gómez, bé, del Pla de
conciliació vàrem tenir l’oportunitat de parlar-ne molt
detingudament amb la Sra. Guasp el dia que vaig tenir
l’oportunitat de fer la compareixença. Li he explicat abans més
o manco el desglossament, esper haver-me explicat bé, si no,
també tenen a disposició i poden parlar amb la directora
general, Isa Castro, que li donarà totes les informacions que
necessiti d'una manera molt més concreta, però el que és
important és que aquesta comunitat autònoma és l'única
comunitat autònoma d’Espanya que compta amb un Pla de
conciliació i corresponsabilitat que té un pressupost de 157
milions d’euros, i que no és que hi compti i el tengui allà i el
tengui penjat a una web, ni res per l’estil, sinó que l'aplica. I jo
crec que l’important d'aquest Pla de conciliació és que el
tocam, veiem que comença a ser efectiu, que això és el que
necessitam amb totes les polítiques.

Quant al plantejament del segon Pla LGTBI de la comunitat
autònoma, vostè plantejava algunes coses que també són
competències dels consells insulars, saben que a finals de la
passada legislatura es va fer el traspàs als consells insulars.
Enguany ja tenim als quatre consells insulars el Servei
d’Atenció, que era bàsic i que havien de desenvolupar ells, i
que estam molt satisfets, des de la Conselleria de Presidència,
i també els consells insulars, i també totes les entitats LGTBI,
que aquests serveis d'atenció funcionin. I per a nosaltres els
programes de suport a les famílies i de suport que es plantegen
són els més importants.

I després hi ha una sèrie de partides per a convocatòries de
subvencions, també per a entitats i sobretot perquè puguem
veure i puguem, amb les distintes convocatòries que es fan,
amb els estudis que es fan, que puguem veure i puguem dirigir
també arran d'aquests estudis les distintes polítiques que
s’hauran de desenvolupar de futur.
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Per a nosaltres és important i això ho fem en col·laboració
amb la Direcció General d'Emergències i Interior, l'elaboració
del protocol contra les agressions LGTBIfòbiques, és important
aquest protocol contra l’LGTBI fòbia, crec que és un protocol
que el que cerca és coordinar les policies locals i que totes
puguin donar la mateixa resposta i sempre, sempre, sempre,
sempre, amb un respecte més que absolut a les competències,
tant de la Policia Nacional, com de la Guàrdia Civil, com de la
Fiscalia, com dels jutjats, en el moment que es produeixin les
distintes situacions que, per desgràcia, moltes acaben en
agressions, que és el que després pot provocar l'aplicació
d'aquest protocol.

També em plantejava la digitalització, etc., li torn dir el
mateix, és la Conselleria de Fons Europeus.

Quant a comunicació, que també hi ha hagut una sèrie
d'intervencions quant a comunicació, jo he manifestat que
mantenir el pressupost que s'ha gastat enguany és precisament
perquè la recuperació el que requerirà serà que es facin més
accions formatives, més acció d'informació pública. I vostès
agafin totes les campanyes que s'han fet des de la Direcció
General de Comunicació i digui’m quina és una que no ha estat
de servei públic, digui’m-ho, perquè ho han estat totes. Per tant,
la tasca que desenvolupa la Direcció General de Comunicació
és una tasca bàsica i essencial per poder comunicar a la
població de les Illes Balears l'acció de servei públic, crec que
ningú no podrà dir que ha vist un campanya d'autobombo, -jo
n'he vistes a altres institucions i altres moments, moltes
campanyes d'autobombo-, ara no es fa aquest tipus de política,
es fa un tipus de política a nivell de comunicació que l'únic que
cerca és comunicar amb la societat, i la comunicació amb la
societat moltes vegades és, bàsicament, a través de mitjans de
comunicació, per això es planteja aquest pressupost.

Sobre el teletreball crec que ja li he contestat.

Quant a la policia local, crec que també li he contestat.

I quant a les comunitats balears a l'exterior, jo crec que
compartim el criteri, estic totalment d'acord amb el que vostè
plantejava. Enguany es planteja fer el Consell de Comunitats a
Argentina, la intenció és que el Consell de Comunitats pugui
donar el vist-i-plau a la modificació de la llei i, una vegada que
el Consell de Comunitats, que són bàsicament els afectats, li
doni el vist-i-plau, podrem venir a aquest parlament i entrar la
modificació de la llei i es podrà tramitar i, a partir d'aquí, ja
seran els grups parlamentaris qui començaran a fer feina en
aquest sentit. Però compartim la preocupació que vostè
plantejava en el sentit que hem d'intentar que són unes
comunitats que tenen uns lligams culturals de llengua
importantíssims amb aquesta comunitat autònoma i no els
podem deixar perdre.

Quant al que plantejava la Sra. Campomar, del Pla de
conciliació, crec que més o manco ho he dit amb el
plantejament que feia abans, nosaltres pensam que els agents de
corresponsabilitat seran els encarregats o les persones
encarregades d’aterrar el Pla de conciliació que hem aprovat
entre la Mesa de diàleg, les entitats del tercer sector, entitats de
la societat civil, institucions públiques, aterrar-ho a cada
ajuntament, perquè cada ajuntament té distintes o podrà veure

quines necessitats concretes té, i no seran les mateixes a Sant
Lluís que ho puguin ser a Alcúdia. I això és el que haurà de
veure cada ajuntament amb aquests agents i aquests agents
s'hauran d'encarregar d'aterrar aquest Pla de conciliació, crec
que serà una feina molt intensa, però que també ens ajudarà a
poder modular les polítiques de desenvolupament del Pla de
conciliació, perquè el Pla de conciliació no és una foto, sinó
que es podrà moure i s’ha d’adaptar a les necessitats que es
generin a cada moment.

Quant al traspàs de competències és el que plantejava
abans, veurem a la Conferència de Presidents quines són les
pautes que ens dóna.

En el Pla d'igualtat, vostè plantejava el Pla d'igualtat de
serveis generals, que té una dotació concreta de 50.000 euros
i que, a més, té accions que no són quantificables
econòmicament, però que, sobretot, van molt dirigides a la
flexibilitat horària dels treballadors públics, i tant Educació
com Salut fan feina en els seus plans d'igualtat i el que sí farem
des de l'IBDona, de manera conjunta amb la Conselleria de
Treball, és ajudar els agents socials perquè ells puguin
implementar, puguin assessorar per fer els plans d'igualtat a les
empreses, que també hi ha moltíssimes empreses, les empreses
més grosses que tenen obligació de tenir el Pla d'igualtat, els
fan, però ens trobam que empreses petites de 10 treballadors,
15 treballadors, els costa moltíssim i aquí seran tant patronal
com sindicats, en col·laboració amb la Conselleria de Treball,
els que podran acostar-se a les empreses per poder fer aquests
plans d'igualtat.

Quant a la no duplicitat en les accions amb els consells
insulars, per a nosaltres no hi ha cap problema, és a dir,
intentam que no hi hagi cap tipus de duplicitat. De fet, així es
fa amb la coordinació amb els consells insulars, amb les
distintes direccions generals d'Igualtat. 

Vostè també em plantejava que els ajuntaments tenien pocs
recursos quant a igualtat, el pla estatal, el pla de... crec que
incrementarà el doble la partida que es dedicarà a les
administracions locals, per tant, el finançament que tendran per
a igualtat es duplicarà a tots els ajuntaments. Des de l'IBDona
finançam tots aquells ajuntaments que tenen una Mesa de
violència, finançam una persona perquè la pugui coordinar i la
pugui dur endavant. I després el que plantejava també, de
cooperació tècnica, és competència dels consells insulars, de
les conselleries de Cooperació Local dels diferents consells
insulars, són els que tenen encomanada la tasca de cooperació
tècnica, que nosaltres intentam fer també..., ajudar en el que
podem, però sobretot són tasques encomanades als consells
insulars.

Després quant a les beques d'educació, jo no sé si m'he
explicat bé, van dirigides a FP -van dirigides a FP-, a FP és cert
que distintes dones i homes de distintes edats hi poden accedir,
però normalment hi accedeixen adolescents, a l'FP, i va dirigit
a aquelles professions, a aquells FP que estan més
masculinitzats, és a dir, que hi ha molts més homes, però molts
més, que no dones, això vol dir masculinitzat, i també va dirigit
a aquells FP que van dirigits a les cures i als quals pràcticament
no es matricula cap home, això vol dir feminitzats, una espècie
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de Barrio Sésamo, però, perquè ens entenguem, d'aquesta
manera. 

I quant a la temporalitat, el que he plantejat abans,
treballam en aquest informe, esperam... a nosaltres ens
agradaria haver-ho tengut abans, però no únicament depèn de
nosaltres.

Sr. Rodríguez, vostè ha acabat la seva intervenció amb una
de les expressions més homòfobes que he escoltat jo en aquest
parlament, llegeixi el Diari de Sessions i es pot empegueir del
que ha dit directament.

Ja li he explicat què eren les professions masculinitzades, la
coeducació és bàsica i essencial perquè el masclisme
desaparegui de la nostra societat i des de la coeducació
aconseguirem que el masclisme desaparegui, si no hi ha
coeducació i el que hi ha és educació amb aquestes actituds que
vostè planteja el masclisme no desapareixerà mai de la nostra
societat.

Veig que no li han agradat als actes que es plantegen des de
l'IBDona per a dia 25 de novembre. Això sí, esper que vostè
participi en aquesta campanya de xarxes que s'ha posat en
marxa des de l'IBDona i el que planteja és dir no a
l'equidistància que molts d'homes plantegen quant a la violència
de gènere.

Quant a l'abandó que plantejava vostè de Protecció Civil, a
vostè que li agrada tant la llei i saber qui ha de fer una cosa i
una altra, em sap greu comentar-li o dir-li que Protecció Civil
és competència municipal, és competència dels ajuntaments,
que així com la policia local és competència dels ajuntaments,
hi ha una Llei de coordinació que dóna una sèrie de
competències al Govern de les Illes Balears, quant a Protecció
Civil no hi ha res de res, és competència dels ajuntaments.
Malgrat sigui competència dels ajuntaments, aquest govern
continua apostant per la Protecció Civil i per al suport a les
agrupacions de Protecció Civil dels distints ajuntaments.

Quant al Pla d'emergències, el Govern té els plans
d'emergències que la Llei de Protecció Civil estatal li diu que
ha de tenir, per ara encara no ens ha dit que facem un pla
d'emergències d'una gran apagada. Si hi hagués una gran
apagada, que el vicepresident avui ja li ha explicat per què no
hi haurà una gran apagada, però si hi hagués una gran apagada,
com vostè diu, tenim el PLATERBAL, que és el pla de
protecció civil, que és el que tenim activat ara per mor de la
pandèmia, ha estat activat per mor de la pandèmia i que es pot
activar en relació amb altres emergències de protecció civil,
perquè és el pla genèric. 

Així és com funcionen, miri’s la llei i en lloc de pontificar
i venir aquí a fer un parell d’acudits miri-s’ho, sigui una mica
seriós i després plantegi les coses i no plantegi tants d’acudits.

Quant a comunicació ja he contestat i quant a l'Advocacia
també he contestat, no sé on vostè veu aquesta pèrdua de totes
les accions i de tot el que hi ha.

I també sigui una mica seriós i adoni’s que no és el mateix
un recurs que obrir una comissió bilateral per parlar d'acord

amb una llei, d’una llei, perquè no és el mateix, ni s'hi acosta,
perquè, que jo sàpiga, ni durant la passada legislatura ni en el
que duim d'aquesta el Govern no ha interposat, el Govern
central, cap recurs d'inconstitucionalitat contra cap llei d'aquest
govern ni d'aquest parlament. Per tant, una mica de seriositat
també en aquest sentit.

I quant al monòlit em sap greu dir-li-ho, crec que s'ha
comentat aquí per qualque grup, però és un mandat d'aquest
parlament, aquest parlament va aprovar que hi hagués un
monòlit en record de les víctimes de la dictadura i de la
repressió i de la Guerra Civil, de les víctimes LGTBI de la
dictadura i la Guerra Civil, i ho va aprovar el Parlament, li
agradi o no li agradi. A vostè no li agraden moltes coses que
aprova el Parlament, però a nosaltres sí.

Quan als plantejaments o a les qüestions que plantejava la
Sra. Sureda, dels agents de corresponsabilitat, en vàrem parlar
el dia de la compareixença i vostè va manifestar la seva
preocupació quant al fet que aquests agents poguessin penjar de
Serveis Socials. Nosaltres vàrem traslladar aquesta preocupació
al president i als membres de la FELIB, amb els quals ens
vàrem reunir per plantejar aquesta figura i la seva implantació
i que poguessin fer difusió als ajuntaments i, de fet, jo, tant al
president de la FELIB, com el que li vaig dir a vostè, crec que
és un tema suficientment important i transversal com perquè
penjàs directament de batllia; ara, cada ajuntament al final
doncs s'organitzarà com voldrà o podrà, perquè moltes vegades
no és voler, sinó que és poder.

Quant a les titulacions que vostè ens deia, les titulacions que
nosaltres... aquests... els agents de corresponsabilitat es
financen amb el pressupost estatal, que ens dóna directament
quines titulacions hem de demanar, vostè podrà veure que a la
convocatòria diu que si la comissió sectorial modifica aquestes
titulacions ja es podran incloure directament. Per què li han
demanat al Ministeri d’Igualtat que modifiqui aquestes
titulacions? Perquè, així com vostè ho manifestava, nosaltres
entenem que aquí hi haurien de poder anar també titulacions
més especialitzades en l'àmbit de la igualtat i no únicament
titulacions especialitzades en l'àmbit de les cures.

I amb els AODL el que nosaltres volem és que es coordinin
perquè es faci una feina molt millor i així ho vàrem parlar
també amb la FELIB, no que es carregui damunt de l’AODL
que fa una feina magnífica.

 Quant a accessibilitat, la llei és del 2017, el decret ja es
troba en el CES i el Pla d'accessibilitat esperam que estigui a
finals d'aquest any. Per tant, més o manco esper que haguem
pogut complir amb tots els compromisos que ens varen donar.

El manteniment de les accions de l'IBDona, sobretot
aquelles accions que es van posar en funcionament durant la
pandèmia, des de l'IBDona es mantenen totes aquelles que són
competència de l'IBDona, perquè sap que n'hi ha moltes que
són competències dels consells insulars i, pel que jo sé, també
es mantenen, però vaja nosaltres mantenim aquelles que són
competències nostres.
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I quant als convenis de les cambres de comerç que
demanava si era a totes les illes, sí és a totes les illes, es fa a
totes les illes.

Em demanava pel Fons de cooperació, que crec que he
contestat, i per les policies locals. Per l'estabilització, crec que
també he contestat amb el que he contestat a la resta de grups.

I també demanava si mantindríem els processos selectius en
marxa, sí, es mantenen els processos selectius en marxa, no hi
ha res que ens digui que no es puguin mantenir, de fet, es manté
el concurs de trasllat en marxa, més de 1.800 places que surten
a concurs de trasllat, i que és una demanda unànime per part de
tots els sindicats d'aquesta comunitat autònoma, i ja no només
dels sindicats, sinó dels funcionaris, perquè des del 2016 no hi
havia hagut concurs de trasllat. I també es mantenen les
convocatòries que s'havien fet i que són convocatòries que
vénen del 2018, que es varen haver de suspendre per la
pandèmia, i que esperam que dins el primer semestre del 2022
es puguin realitzar totes.

I quant l’estat de la tramitació dels plans de protecció civil,
això també servirà una mica el Sr. Rodríguez, l’INUNBAL,
com vostè sap, es troba pendent que el consell nacional pugui
fer l'informe perquè després ja es pugui aprovar de manera
definitiva i començar a aplicar-se, malgrat en aquest moment,
que tenim activat l’INUNBAL antic, per dir-ho de qualque
manera, o el que es troba en vigor ara, ja han començat a
aplicar processos que es plantegen dins l’INUNBAL nou. Però,
vaja, jo esper que sigui aviat, però, bé, aviat ara no depèn de
nosaltres només, sinó de l’Estat.

Quant a l’INFOBAL, es troba pendent de consensuar la
versió definitiva amb la Conselleria de Medi Ambient, sap que
els mitjans de d'extinció d'incendis són de la Conselleria de
Medi Ambient, per tant s'ha de consensuar amb ells. I esperem
també que puguem tenir, com a mínim, un text per aprovar i
poder i poder treure a exposició pública dins l'any que ve,
abans de l'estiu de l'any que ve segur, però no li vull dir
exactament com.

El METEOBAL està redactat i es pretén incorporar les
dades de tancament de l'any 2021 i començar la tramitació a
finals de gener o a principis de febrer.

En el RABAL ja s'han fet les consultes prèvies, actualment
es troba amb la correcció lingüística per començar els tràmits
d'informació pública, ja que tenim la resolució d'inici signada.

En el Pla d'emergència exterior de Repsol Butà a Maó i
revisió del Pla d'emergències exterior d'Eivissa, la setmana que
ve començam les consultes prèvies i es troba pendent de
signatura únicament.

I les revisions dels plans d'emergències d'Exterior de CLH
a Son Banya, CLH a Menorca i Repsol Butà a Alcúdia es troba
en redacció en aquest moment.

La resta de plans, si no els he enumerat aquí no es toquen.

Quant a la Sra. Carbonero, agrair el suport del Grup
Socialista, com no podia ser d’una altra manera. Vostè

plantejava parlar del Pla de conciliació, nosaltres, ho he dit
abans, estam molt orgullosos de tenir el primer Pla de
conciliació i corresponsabilitat de l'Estat i que, a més, sigui un
pla que s'executa i que s'aplica, i no únicament un pla que
s'aprova.

Quant al suport a les víctimes de violència, l’increment del
Servei 24 hores, sobretot dirigit a les dones més vulnerables, i
l’inici del programa de suport a les dones sordes, també ens fa
sentir una satisfacció important en aquest sentit, perquè podem
arribar a totes les dones, independentment de quina sigui la
seva condició. I aquí per a nosaltres són importantíssims els
centres de crisi que es posaran en marxa..., farem la inversió
dins l'any que ve i el 2023, 21, 22 i 23 és la inversió, i es
posaran en marxa el 2023, de manera conjunta amb els consells
insulars, que són els que tenen una part important de les
competències en aquest sentit que els han estat transferides.

I quant al que plantejava d'Emergències i Canvi Climàtic,
jo crec que és el que li comentava a la Sra. Sureda abans, del
nou Pla INUNBAL, sobretot va molt lligat a la incidència del
canvi climàtic que té en aquestes illes i que és molt més elevada
que a altres indrets de l'Estat, aquí el canvi climàtic, ho hem
pogut comprovar aquesta setmana passada, ho hem pogut
comprovar amb diversos episodis de meteorologia molt
adversa, i que ens pot dur o que ens ha dut moltíssims
problemes i pèrdues materials i personals en moltes ocasions. 

I quant al Grup de Coordinació de Temporalitat, com saben,
des del Govern hem creat un grup de coordinació perquè es
pugui donar la mateixa resposta a la problemàtica de la
temporalitat i a la reducció de la temporalitat, la mateixa
resposta des de totes les administracions públiques, hi
participen els quatre consells insulars, hi participa la FELIB, hi
participa l'Ajuntament de Palma i també hi participa el Govern.
Aquest grup de coordinació s'ha dividit les tasques en dues
seccions, per dir-ho de qualque manera, una, que és la part molt
més jurídica i que fa feina i hi fan feina els representants de
cada una de les institucions amb tota la part més jurídica, i una
altra, que és la part més de funció pública, de gestió de recursos
humans per poder donar aquesta resposta conjunta entre tots.

Els grups jurídic s'ha reunit dues vegades, l'altre grup s'ha
reunit una vegada, i més que res estarem una mica a l'espera de
quin és el resultat de la tramitació com a projecte de llei del
Reial Decret Llei 14/21, perquè, depenent de quina sigui al
final la llei que es publiqui al BOE, doncs haurem de fer les
tasques d'una manera o d'una altra. Però jo crec que l'important
d'aquest grup sobretot és la participació de totes les
administracions públiques i poder donar una resposta
coordinada i igualitària a tots els empleats públics de la
comunitat autònoma, independentment de l'administració a la
qual prestin serveis, perquè d'aquesta manera no es crearan
greuges comparatius entre uns i els altres. Som una comunitat
autònoma petita que té avantatges i té desavantatges moltes
vegades i, en aquest cas, crec que ens dóna la possibilitat o ens
dóna l'avantatge de poder coordinar-nos entre tots.

I crec que no m'he deixat res. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de rèplica, en
primer lloc passam la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias consellera per las
explicaciones.

Rápidamente, me había dejado una cuestión, una pregunta
que era el tema de la carrera profesional de los interinos. Desde
que hubo una jurisprudencia europea que determinaba que los
interinos tenían los mismos derechos que el resto de
trabajadores públicos, pues han ido cayendo distintas
sentencias; creo recordar que la última vez que le comentamos
este tema la postura del Govern era que iba pagando en función
de las sentencias, pero saber si hay algún cambio, porque
entendía que los sindicatos estaban pidiendo la extensión de las
sentencias dictadas en esta materia a casos similares, a ver cuál
era la situación sobre el tema de la recuperación de la
congelación salarial del 20, 21, me ha dicho que hasta el 23,
justo el año electoral, no se va a compensar a los trabajadores
y funcionarios públicos de esta congelación salarial, que es la
única comunidad autónoma, en esto también son los únicos que
lo han hecho.

Alegrarnos de que el EBAP haga un esfuerzo importante en
formación de policías y que lo haga descentralizado. Ya sé que
me dirá que ustedes lo hacen, nosotros diremos que lo venimos
reclamando desde hace tiempo, pero si es una cuestión
importante, lo importante es que se llegue a efectuar esta
formación de policías locales y que tengamos estos
profesionales dando seguridad en nuestras calles.

Una cuestión, el programa de gestión de policía, que lleva
6 o 7 años, 7 años, debe llevar en marcha, me ha dicho que eran
36 municipios los que lo estaban poniendo en funcionamiento;
después de 7 años, y tenemos solamente la mitad de los
municipios de Baleares, cuando la gestión coordinada de la
policía local, ya sé que es de carácter voluntario, respetando el
principio de autonomía municipal la gestión de sus policías
municipales, pero ¿no cree que tenemos un problema de
adhesión de los municipios a este programa de gestión, que sí
que aumenta en seguridad, de reunificación de criterios, de
protocolos, de documentos, de acceso a base, de datos, etc.?
Creo que es pobre el resultado.

Y, bueno, por último, decirle que, en cuanto a la violencia
de género, comprendo perfectamente la explicación que da, que
el número de denuncias es importante, es más elevado que en
otras comunidades y que los medios que tenemos..., caminos
importantes que tienen las afectadas, en este caso, y que
tenemos un problema de población flotante, pero creo que,
como representantes públicos, eso no debería servir de
consuelo, para nada, que tengamos uno de los índices más altos
de violencia de género en Baleares y que deberíamos ver en
qué estamos fallando, en algo se está fallando para que sigamos
encabezando el ranking en violencia de género, cuando
tenemos programas de inversión, etc., y, por tanto, esta cuestión
no me sirve de consuelo.

Y,  por último, pues esperar que esta inversión de los
presupuestos, pues efectivamente sí que cree riqueza y cree
empleo en nuestra comunidad autónoma, que cree una sociedad
en la que la gente pues deje de estar, también, a la cabeza de la
pobreza y de los problemas a que nos ha llevado a la situación
de la COVID, y que salgamos de esa situación pues no
solamente con la administración pública, sino también con la
sociedad civil, que creo que es lo importante, y con los
ciudadanos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Lafuente. Passam el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, presidenta. Bé, gràcies, Sra. Consellera per les
explicacions que ens ha donat i crec que també m'ha respost
totes les qüestions. Només volia fer dos comentaris. 

El primer, que crec que ha quedat patent que som davant
d'una nova conselleria, que, per això, crec que molts hem
demanat sobre la modernització de l'administració, la qual cosa,
bé, és positiu també que hi hagi un poc de consens en aquest
sentit dins els diferents grups parlamentaris.

I després, una qüestió, que vull que quedi clar que quan el
nostre grup demana sobre la implantació del teletreball, per a
res veiem una mesura de conciliació, vull que quedi clar el
nostre posicionament, que no. I sí que pensam, però, que són
models de treball que de cada vegada s'implanten més en altres
espais que, evidentment, com dic no han de suposar una
sobrecàrrega per a aquelles persones que ho desenvolupin i, en
aquest sentit, quedarem a l'espera de veure com acaba aquesta
tramitació del decret que ara es troba al Consell Consultiu.

I res més, simplement, donar -li de nou les gràcies per totes
les explicacions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Sans. És el torn ara del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Consellera, sobre el programa 121B,
que no m'ha quedat molt clar, jo he entès que d'aquesta
secretaria general, del capítol 4, una transferència..., una
convocatòria..., perdoni, una transferència corrent, és saber si
aquest 1.131.206 correspon a una..., -no, no és una nominativa,
evidentment, perquè si no estaria clar-..., al Projecte Home? Un
milió..., a la totalitat? D’acord, és que altres vegades era una
nominativa, llavors supòs que hi havia convocatòria perquè...,
el capítol 4, la 48, via subvenció...?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord, bé, llavors ho miram. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

No entrin en diàleg, per favor. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

És saber si és aquesta o és la convocatòria general que
antigament tenia la secretaria general, que era molt oberta, molt
flexible, i n’hi entraven diferents, per tant, per això li demanava
l’objecte de la convocatòria, si havia canviat o si havia
especificat qualque eix, és el dubte que tenia.

En tema de publicitat, jo volia deixar molt clar que en cap
moment no he parlat ni de frivolitat ni d’autobombo ni de res,
m’ha mirat vostè a mi, no sé...

(Remor de veus i algunes rialles)

... jo el que li he dit és, qualque vegada tal vegada ens ho haurà
semblat i...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... d’acord; el que sí li he dit que el capítol 2, mantenir-lo amb
aquest import, amb una situació diferent que va ser la situació
de l’any passat, on molt del finançament de publicitat va ser del
ministeri, li demanava quins altres àmbits d’actuació i si
considera que és suficient.

El que sí ens preocupa i ens interessa, i vull aprofitar aquí
que hi ha l’equip, és la diversificació d’on ha d’arribar aquesta
publicitat, i li diré perquè. Si el Govern pretén que arribi als
col·lectius vulnerables i als llocs vulnerables, hi ha mitjans de
comunicació que sí tenen una incidència especial a col·lectius
vulnerables i a llocs vulnerables; li parl d’un mitjà concret, que
és Col·lectiu Llatinoamericà, que té dificultats de conèixer el
funcionament de l’administració, les prestacions, etc, i que no
es troba en la igualtat d’oportunitats que d’altres, en aquest
sentit.

Per això sí que ens interessa que tenguin en compte aquest
target, diguéssim, aquesta especificitat que tenen alguns, parl
d’un en concret però sé cert que n’hi ha d’altres. Li parl d’un
que té, per exemple, una expansió important a barris com a Son
Gotleu, La Soledad, etc, on evidentment aquests col·lectius
coneixen informació de l’administració a través d’aquest mitjà
de comunicació.

Quant a..., li volia parlar, que se m’ha oblidat abans, que hi
ha el director d’Emergències aquí i vostè m’ha dit que
Protecció Civil és una qüestió que actua en els ajuntaments,
vostè sap perfectament que no pot renovar de cap de les
maneres la flota de vehicles de Protecció Civil un ajuntament
si no és a través de finançament, no sé si des  d’Emergències,
si des de Cooperació Local, però necessiten. Nosaltres hem
tengut reunions amb regidors, d’un i altre partit, perdoni, d’un
altre consistori de diferent signe polític, és a dir governat per
diferents coalicions, i hem vist les flotes de vehicles de
Protecció Civil. La Protecció Civil -vostès ho saben- fan una
prevenció i de vegades només el desplaçament del vehicle, és
innecessari que es mobilitzin o Emergències o cos de bombers
o policies locals, i la renovació d’aquells que tenen per suportar

els depòsits que han de dur o els materials que han de dur,
necessiten una renovació d’aquesta flota. Nosaltres li farem
propostes d’esmenes encaminades un poc perquè tengui present
aquesta necessitat. 

Crec que..., sí, volia fer una referència al final a les
comunitats balears a l’exterior. M’alegra que se celebri el
Consell de Comunitats, també és vera que ens alegraria molt
més que es pogués celebrar almanco un any sí, un any no, o
d’aquests dos anys que es fa ara la convocatòria, a la comunitat
autònoma, i li diré per què. Es feia coincidir amb el Dia de les
Illes Balears i tenen el dret, igual que qualsevol ciutadà
d’aquesta comunitat autònoma, a celebrar-ho també a la seva
terra. Recuperar convenis, perquè són autèntics ambaixadors,
no només culturals i de la llengua, sinó que permeten, perquè
coneixen l’administració d’allà, quan hi ha intercanvis o quan
hi ha convenis entre universitats, Universitat de Còrdova-
Universitat de les Illes Balears; permeten també la recepció i la
presentació de projectes empresarials de les Illes Balears a les
ciutats d’allà, li parl de l’Uruguai, li parl de Xile, li parl de
Cuba i li parl especialment de Puerto Rico i de l’Argentina.

I crec que li hem de donar una volta en aquest sentit,
l’oportunitat és la llei? Perfecte. La llei ha d’anar acompanyada
evidentment del projecte, no només de subvenció, sinó de la
transversalitat del Govern envers els nostres balears a
l’exterior. Vostès, el Govern, té un potencial important, no
només el Govern, els consells insulars i totes les institucions de
totes les Illes, tenen un potencial important en infraestructura
i de coneixement d’aquests agents que no són agents i
ambaixadors, no només és una qüestió cultural...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

... o de tradició. Per tant, m’alegro que se celebri allà i vull que
aprofiti aquesta oportunitat també per aprofundir sobre aquest
tema.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. No faré intervenció. Reiterar les
gràcies a la consellera i al seu equip per ser aquí.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es el turno ahora del
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sra. Garrido, el Tribunal
Superior de Justicia de las islas Baleares tumbó el certificado
COVID en los grandes eventos y en las bodas; el Tribunal
Supremo tumbó el estado de alarma a la balear, con toque de
queda y limitación de reuniones; y el Tribunal Constitucional
tumbará la ley, la reforma de la Ley de Sanidad, porque todos
los recursos que hemos llevado hasta ahora al Tribunal
Constitucional los hemos ganado, supongo que porque nuestra
directora jurídica, vicesecretaria jurídica, Marta Castro, debe
ser muy buena, pero les hemos tumbado en el estado de alarma,
el segundo estado de alarma, la cogobernanza y el cierre del
Congreso, o sea..., y también les tumbaremos sus ideas, sus
ideas limitadoras de libertad de su reforma de la Ley de
Sanidad Pública de Baleares, ya lo verá.

Pero yo, de lo que quería dejar constancia, porque ha dicho
que usted espera que nosotros no seamos equidistantes con la
violencia de género, no lo somos en absoluto. Nosotros, de lo
que somos equidistantes es de sus ideas sobre la violencia de
género, y lo que no somos es hipócritas; nosotros, por supuesto,
que estamos en contra de la violencia que se ejerza contra la
mujer, absoluta, completa y totalmente, y que las mujeres que
son maltratadas en el ámbito familiar o en cualquier otro, o son
víctimas de agresiones sexuales, tienen que tener toda la ayuda,
todo el apoyo psicológico necesario, todo el apoyo jurídico
necesario y por supuesto que nosotros pensamos que sus
violadores o sus asesinos se deben pudrir en la cárcel: la prisión
permanente revisable, que nosotros pedimos para los delitos
más graves contra la libertad sexual y contra la vida de las
personas.

Pero a mí lo que me gustaría que entendiera es que si
nosotros estamos en contra del IBDona, que nos parece una
especie de agencia de autoempleo, que genera trabajo para
autojustificar su existencia, no es porque estemos en contra de
la igualdad, estamos en contra de la idea que ustedes tienen de
la igualdad, que en el fondo es la idea de la desigualdad.

Ustedes nos quieren estabular en hombres y mujeres, gays,
heterosexuales y buscan una división de la sociedad, que ni es
real, ni existe, ni es necesaria. Porque nosotros, ya lo dije el
otro día, pensamos que la bandera que está justo detrás de
usted, es la que representa a todos, españoles y españolas,
heterosexuales, gays, lesbianas, de género fluido, no binario,
asexuales, bisexuales, blancos, negros, españoles de origen,
españoles de adopción por adquisición legal de la nacionalidad,
esa es la que nos representa a todos, y no necesitamos
inventarnos banderitas de colores, ni dividirnos. Porque,
además, ustedes crean un concepto de que, por ejemplo, si hay
un gay, un homosexual en VOX debe ser un mal gay, porque es
de VOX; si hay un negro en VOX, debe ser una especie de tío
Tom, porque ¿qué hace en VOX?, que somos tan racistas y tan
xenófobos y no sé cuántos fobos, todos los fobos lo somos
nosotros.

Y esa es la diferencia, nosotros creemos en la igualdad,
pero ustedes pasan del feminismo al “hembrismo”, quieren
cambiar el machismo por el “hembrismo”, han roto ustedes la
igualdad ante la ley, yo no soy igual que usted ante la ley, su
palabra vale más que la mía en un juicio, en una denuncia por

violencia de género, yo soy un presunto culpable ante la
denuncia de una mujer, y eso es lo que ustedes han destruido y
eso es contra lo que nosotros estamos, contra la derogación de
la Ley de violencia de género, pero a favor del endurecimiento
de las penas y de la persecución.

Y de emplear estos 6 millones de euros en ayudar realmente
a las mujeres maltratadas, que lo necesitan, porque ya digo, no
quiero sacar otra vez el tema, pero ¿dónde estaba el IBDona,
por ejemplo con el tema de las niñas del IMAS y dónde estaba
el IBDona con otros muchos temas? Como no la vemos nunca
cuando hace falta, pues evidentemente pensamos que 6
millones de euros no se justifican. Esa es toda nuestra idea.

Y luego dígame, si es tan amable, porque yo no la recuerdo,
cuál ha sido esa horrorosa expresión homófoba, que yo he
empleado en esta institución.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Gracias Sr. Rodríguez. No havent-hi portaveus en aquest
moment d’El Pi Proposta per les Illes, ni del Grup Parlamentari
Mixt, passam la paraula la Sra. Carbonero, portaveu del Grup
Socialista.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Només reiterar l'agraïment a
la consellera i a tot l'equip per venir a aquesta compareixença. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Carbonero. En torn de contrarèplica
passem la paraula a la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies Sra. Presidenta. Sr. Lafuente, quant a la
carrera professional dels interins, les extensions de sentència es
paguen i el que intentarem serà poder-les pagar totes amb la
nòmina del mes de desembre. Ho dic, intentarem, i esper que
hi arribem, però dic intentarem pagar-les totes amb la nòmina
del mes de desembre. 

Quant als interins que no han recorregut, vostè sap que
aquesta llei de pressuposts sí que té recollit que els interins que
no varen recórrer, podran cobrar la carrera professional i així
es començarà a fer amb les nòmines que comencin a mesura
que es generin.

Quant a la descentralització dels cursos bàsics de policia
local, jo crec que és essencial aquesta descentralització, poder
acostar el curs, sobretot quan hi ha illes, i sobretot a Eivissa i
Formentera, tenen problemes gravíssims a l'hora de poder
contractar policia, de tenir policies. Per tant, acostar-nos-hi una
mica més, que no hagin de passar una sèrie de mesos a
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Mallorca fent el curs crec que és essencial. I per primera
vegada vàrem signar, ara fa molt poc, un conveni amb tots els
ajuntaments de l'illa d'Eivissa, per primera vegada fer el curs de
manera descentralitzada, el curs de capacitació a l'illa d'Eivissa.
Jo crec que és una bona notícia, hem agafat el camí correcte i
és un camí que crec que compartim entre tots. I jo aquí no es
tracta de... s'ha hagut de fer molta feina per part de molta gent
per poder arribar a aquest punt i hi hem arribat i entre tots ens
hem de donar l'enhorabona.

Quant als distints programes de coordinació de policies
locals. Jo per ventura per intentar també anar molt ràpid en
l’explicació, és molt tard, simplificam una mica: hi ha diversos
programes de coordinació de policies locals, en els quals
participen tots els ajuntaments, tots. Hi haurà distints
programes d'implantació que es faran, com per exemple el de
gestió dels recursos humans, etc., en què hi participaran tots els
ajuntaments.

I una altra cosa és el programa XPO. Aquesta part allà on
jo li dic que hi participen 36 municipis i que es continuarà amb
el programa durant 4 anys més i que es va posar en marxa com
a una prova, per veure com anava; és a dir la prova, el pla pilot,
l’XPO pilot ha aconseguit aglutinar 36 municipis, jo crec que
és una molt bona notícia. Es fa feina per incloure la resta de
municipis de les Illes Balears i serà una eina bàsica per part de
tots els policies locals, per desenvolupar la seva feina.

Però li torn repetir, és a dir hi ha programes en què
participen tots els ajuntaments, en aquest, que és el de posada
en comú d’informació, és a dir que va una mica més enllà de la
pura coordinació, és el que es va posar en marxa com a prova
pilot i, per ser una prova, pilot 16 ajuntaments, jo crec que està
molt bé. I res de 6 anys, si no vaig malament han estat 4, però
em corregiran qui en sap més -em diuen que sí, 4,  han estat 4
la prova pilot que hem fet. Ara, què hem d'aconseguir? Que a
la següent implantació hi participin tots els ajuntaments i quan
dic tots els ajuntaments, dic tots, Palma també. I aquí crec que
tots haurem de fer molta feina perquè també Palma hi participi,
perquè saben que a nivell de policia local, Palma és com un
monstre devora la resta d'ajuntaments, sobretot pel nombre de
l’especialització dels seus policies i el nombre d'efectius, etc.

Quant a les denúncies. És a dir, si ha semblat que em
conformava amb el que li he dit abans, no, per a res; és a dir, el
que hem de fer com a govern, com a societat, és que no hi hagi
violència masclista, que no hi hagi violència contra les dones
pel simple fet de ser dones, pel fet que un senyor considera que
aquella dona és propietat seva, li pot pegar, la pot matar, o la
pot violar. I contra això és contra el que hem de lluitar i crec
que hi lluitam i hi posam tots els nostres sentits. I com a
societat, llevat d'alguns, tothom va en el mateix camí. Que no
sembli que em conform dient que posam mitjans al seu abast i
saben quins mitjans tenen i els empren, no; però també hem de
tenir en compte una cosa i és que el Servei 24 hores que té
l'IBDona ha tengut una ràtio de 3,8 per cada 10.000 cridades.
El servei 016, el telèfon 016 ha tengut una ràtio d’1,6 per cada
10.000 cridades. Duplicam la ràtio, per tant, duplicam la ràtio,
duplicam les denúncies, és pura estadística, però no ens
conformam, per a res, és a dir, l’objectiu seria zero. Tant de
bo!, però entenem que és un objectiu difícil, és molt utòpic,

però per aconseguir-ho hem de ser molt utòpics també en
aquest sentit. Aquest és el nostre objectiu.

I a més, també hi ha tots els serveis que es donen des dels
consells insulars i que sap vostè que tenen la gran part de
competències en assistència a les dones víctimes de violència,
són també dels consells insulars. Per tant, aquí elles faran
moltíssima feina, jo, la setmana passada a la Comissió Sectorial
d'Igualtat, totes les comunitats autònomes vàrem aprovar
l'acreditació de víctima de violència, per poder accedir a les
ajudes com a víctima de violència; és a dir, és una passa
importantíssima a l'hora que les dones coneguin quins són els
recursos i puguin accedir d'una manera ràpida, sense haver de
contar la seva història a 40 persones distintes i haver d’anar a
una assistent social i després a una altra persona i a un advocat,
i a un fiscal i haver d'anar a contar la seva història, directament
perquè quedi acreditada com a víctima de violència de gènere
i poder accedir a les ajudes. Aquí crec que tenim un instrument
nou que tendrem a l'abast de totes les dones de l'Estat, també,
de totes les dones víctimes d'aquesta comunitat autònoma. 

Sr. Gómez, el plantejament que..., el que em demanava de
la partida, jo, li confirmarem demà exactament, però, si no vaig
malament, és la partida per a Projecte Home, la que vostè
demana dins Secretaria General, únicament per a Projecte
Home. Si és nominativa o no, no ho sé, jo, em sap greu, però no
som capaç de contestar-li jo, li contestarem demà el matí, li
contestam, però jo diria que és nominativa i únicament per a
Projecte Home.

Quant a la publicitat, jo el mirava a vostè perquè és a qui
tenc més davant, el Sr. Lafuente i vostè són els que tenc més
davant, però el que feia era una resposta més o manco comuna
a plantejaments que s'havien fet de manera molt semblant. La
publicitat, és a dir, el que nosaltres diem, crec que val més ser
honest i dir-ho des d'un primer moment que no després fer
modificacions de crèdit durant tot l'any, és a dir, jo crec que el
que cal és fer-ho d'aquesta manera, crec que és la manera
adequada de fer-ho, i plantejam el que ens hem gastat enguany
i l'increment de més que hem tengut enguany quant a publicitat,
i directament deim que el posam d’inici a la partida del 2022,
perquè més recuperació econòmica necessitarà més informació
pública. Necessitarem molta informació pública, quant a
COVID encara necessitam que la gent es vacuni, però la
recuperació econòmica també durà això, més informació
pública, jo li deia, i el que es fa des de comunicació és
informació pública. En cap moment no s'ha fet autobombo ni
res per l'estil. Per tant crec que està justificada la partida que es
fa de publicitat.

Protecció Civil, compartim la tasca bàsica que fan les
agrupacions de Protecció Civil en els municipis, essencial, que
moltes vegades impedeixen que s'hagin de traslladar bombers
o que s'hagin de traslladar cossos d'emergència, etc. Però tenim
les competències que tenim amb ells, fem la formació als
membres de Protecció Civil, els ajudam en la mesura de les
possibilitats que tenim també, però vostè diu: els ajuntaments
no poden..., -i jo li contestaré el tema dels cotxes, així també
molt a bote pronto ara mateix-, però amb el tema dels vehicles
les competències són dels ajuntaments. Hi ha una convocatòria
per a adquisició de vehicles elèctrics, que és el MOVES, no sé
si és el II o és el III, no me’n record molt bé, però és una
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convocatòria pública on s'hi pot accedir, on les administracions
públiques hi poden accedir i on es redueix moltíssim el preu
final del que et costarà el vehicle. Però això entra també dins la
planificació de cada un dels ajuntaments, dins la planificació
que es faci des dels distints ajuntaments perquè és competència
seva.

Què hem de fer nosaltres? Donar suport als ajuntaments en
aquest sentit, fer la formació, tenir l’assegurança dels membres
de les agrupacions de Protecció Civil, que això sí que és bàsic
i essencial que puguin tenir una assegurança que pugui
respondre si, per desgràcia, els passàs qualque cosa i ajudar en
el que puguem.

És a dir que ens encantaria poder dir convocatòria per a
vehicles a Protecció Civil? Sí, però no tenim la capacitat
econòmica en aquest moment de poder tenir una partida
econòmica perquè les agrupacions de Protecció Civil, els
ajuntaments puguin..., perquè les agrupacions no hi poden
accedir, no tenen personalitat jurídica, han de ser els
ajuntaments, que els ajuntaments puguin accedir a una
renovació de la flota o a una adquisició de la flota, etc. A mi
m'agradaria, una cosa és el que volem i una altra cosa és el que
podem, i en aquest cas el que volem no quadra tant amb el que
podem fer. 

Quant a les comunitats balears a l'exterior el consell ho ha
demanat ell que ho féssim, ells, que es fes allà, per tant, aquí
hem assumit, per a nosaltres seria més còmode fer-ho aquí,
també li dic, però ells han demanat que es faci el consell a
Argentina i això és el que farem, fer el consell a Argentina. I
sobretot fer el que vostè deia de la seva mà, és a dir, la
modificació de la llei i de quina manera..., jo enumerava
lingüística cultural, però sí que és cert que són uns ambaixadors
a les seves terres que coneixen molt bé la nostra cultura, la
nostra forma de fer feina, les nostres empreses i que ens poden
traslladar allà. Amb això totalment d'acord. 

Sr. Rodríguez, és a dir, si hi ha un discurs equidistant és el
que ha fet vostè avui, jo és que no sé molt bé què més dir-li, és
a dir, vostè i el seu grup és la prova de l’equidistància que tant
de mal fa a la lluita contra la violència masclista. Perquè, com
li deia abans al Sr. Lafuente, a les dones les maten per ser
dones, no és una violència genèrica on a mi em puguin atracar
al carrer i pegar-me i agredir-me i fer-me lesions perquè em
volen atracar al carrer i em volen robar el mòbil o la cartera o
el que sigui, o perquè, simplement, un qui sigui, s'ha tornat boig
i em vol pegar i em fa lesions, a les dones les maten, les
agredeixen, les violen pel fet de ser dones, i fins que no
tenguem això clar la resta no fa falta ni discutir-ho, i això és el
que vostè ha de tenir clar.

Jo li deia: no sigui equidistant, no ho sigui, perquè el seu
discurs és això, és pura equidistància. Plantejar, nosaltres
volem que les dones que pateixen violència..., escolti, no, a les
dones les maten per ser dones, quan assumeixin aquesta
realitat, després podran continuar amb la resta, la resta és
violència, és clar que és violència, la resta és violència, però no
és violència masclista, no és violència que s'exerceix des de fa
segles infinits.

I aquí ningú no pretén canviar el masclisme per
“hembrisme”, crec que ha dit vostè. Si el masclisme té una cosa
és que cerca que l’home estigui per sobre de la dona, la
propietat de la dona, així és com ho sent, el feminisme és tot el
contrari, vol que tots siguem iguals. Esper que vostè sigui un
poc feminista, això és el que necessita, i menys equidistant. 

I amb això, moltíssimes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el debat
volem -per favor, senyors diputats, encara no hem tancat la
sessió-, una vegada acabat el debat, volem agrair, com no pot
ser d'una altra manera, la presència de la Sra. Consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat i la dels seus
acompanyants.

No havent -hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió i
demà la reprenem a les 9.00 del matí.

Moltes gràcies a tots.
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