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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor, començam. Reprenem la
Comissió d'Hisenda i abans de començar aquesta
compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports,
demanaria als senyors diputats si hi ha substitucions.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Muchas gracias, presidenta, Antoni Fuster sustituye a
Sebastià Sagreras. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Hola a tothom. Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix
Pep Castells.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, Juanma Gómez substitueix Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Presidenta, Joan Mascaró substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia Martín.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sra. Presidenta, Lina Pons substitueix Pep Melià.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

I Sergio Rodríguez sustituye a Idoia Ribas.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Presidenta, Margalida Durán substitueix Antoni Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Compareixença de la consellera d’Afers Socials i
Esports 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). 

Senyors i senyores diputades començam i l’ordre del dia
consisteix en la compareixença de la consellera d'Afers Socials
i Esports, per tal d'explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l'any 2022, escrit RGE núm. 12118/21. 

Assisteix a la sessió la consellera d'Afers Socials i Esports,
la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, acompanyada del Sr. Xavier
Bacigalupe, secretari general; del Sr. Josep Mascarell, cap de
premsa; del Sr. Joan Ferrà, cap de gabinet; del Sr. Gregorio
Molina, director general d'Atenció a la Dependència; del Sr.
Juan Manuel Rosa, director general de Planificació,
Equipaments i Formació; de la Sra. Marta Carrió, directora
general d'Infància, Joventut i Famílies; de la Sra. Vallespir,
directora general de Serveis Socials; de la Sra. Laura Celià,
directora general de Cooperació; i del Sr. Carles Gonyalons,
director general d’Esports.

Ja començam la compareixença i per això donem la paraula
a la Sra. Consellera d’Afers Socials i Esports, per fer
l’exposició sense límit de temps.

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

Gràcies, presidenta. Bones tardes a totes i a tots, avui, dins
aquesta setmana, es defensen els pressuposts de la comunitat
autònoma per a l'any 22. No és la primera compareixença i com
vostès ja sabran, el pressupost no financer del Govern és de
5.775 milions, l'any 21 va ser de 4.726 milions, el que ha
suposat una pujada del 9,5%. 

La Conselleria d'Afers Socials i Esports per a l'any 21 va
tenir un pressupost inicial de 244.850.000 euros i per a l'any 22
el pressupost inicial serà de 309 milions, el que suposa una
pujada de 64.208.000 euros. Dic inicial, perquè també hi ha la
previsió d'augmentar en uns 5.400.000 euros dels fons
europeus, que aniran destinats a tecnificació esportiva, que són
fons que també des del Govern d'Espanya han reservat per als
temes de tecnificació esportiva i ja s'ha aprovat. Ens falta la
certificació i fins que no vengui la certificació no s'assignen
pressupostàriament, però ja està aprovat a reunió interterritorial
d'esports. I per tant, sabem que aquesta incorporació es farà
dins els mesos de novembre i desembre, però a càrrec de
pressuposts de l'any 2022. Per tant, hi haurà també aquesta
incorporació amb caràcter segur. 

Per tant, la pujada prevista, sense aquests 5.400.000 euros
de tecnificació (...) prevista en el pressupost lliurat al Parlament
per la Conselleria d'Afers Socials és d’un 26%, molt per
damunt de la pujada de pressuposts del Govern de les Illes
Balears. Els he de dir que d’aquest 26%, podem dir que hi ha
un 13% que són finalistes i un 13% que no són finalistes. Es
podria tenir la temptació de pensar que hem tengut sort, que
aquest any amb l'arribada dels fons finalistes, que ens han
augmentat considerablement aquest pressupost, perquè dels
26% que són finalistes, però també vostès saben, perquè també
es dediquen a la política, que en política la sort és molt escassa. 

Aquests fons finalistes són fruit de moltes hores de treball,
de reunions, de conversacions, de propostes, d'elaboració de
documents, de debats que s'han fet en el conjunt de les
comunitats autònomes amb l'Estat, i també -i ho hem de posar
en valor- la presència d'un govern progressista a l'Estat. De fet,
una de les partides que augmenta més, finalista és a 
dependència, perquè durant aquest any s'han pujat el nivell
acordat i s'ha pujat el nivell mínim. Però nosaltres també hem
fet la feina que havien de fer, el nivell mínim s’ha pujat en
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relació d'una sèrie d'indicadors, per veure com es podia repartir
aquest pressupost total del Govern i dels indicadors, tots els
indicadors que hem tengut, la comunitat autònoma o ha estat
damunt la mitjana, o ha estat per davall o per damunt la
mitjana, però en positiu. Per exemple, el temps d'espera des de
la sol·licitud..., que és un dels indicadors més importants a
l'hora de la redistribució d'aquests doblers, el temps d'espera
des de la sol·licitud a la resolució de prestació, la comunitat
autònoma està en 259 dies, la mitjana de l'Estat espanyol està
en 459 dies.

 Per tant, el Govern d'Espanya ha fet tota una sèrie
d'indicadors perquè les comunitats autònomes millorem el
procés de gestió de l'atenció a la dependència i en relació amb
aquest procés es repartirà aquest nivell acordat. O per exemple,
aquestes llistes d'espera que ells defineixen com la llista que
està en espera des de la valoració fins que hagi rebut la
prestació, la nostra comunitat autònoma és la segona més baixa
de tot l'Estat espanyol. 

Aquesta feina que es va iniciar de reactivació de la
dependència des de l'any 2016, ha fet per exemple, que amb
fons finalistes passem de 27 milions de dependència, a 34
milions, més de 6 milions d'euros. L'indicador que està més
baix en tots aquests indicadors, és que som una de les
comunitats autònomes que més prestacions econòmiques dóna
en relació amb les prestacions tècniques, residències, centres de
dia, teleassistència, servei d'ajuda a domicili. Per això, aquest
any hem volgut assignar una partida pressupostària, la més
important, als serveis, per tant, a les prestacions, pujam en
residències, pujam en centres de dia, pujam a teleassistència,
pujam en servei d'ajuda a domicili, molt més que en nòmines,
a les nòmines vàrem fer una pujada molt important l'any passat,
aquest any, l’any 21, però aquest any apostam per millorar
aquest indicador, perquè si milloram amb aquesta indicador,
suposarà que també rebrem més doblers d'atenció a la
dependència l'any 23.  

Després també aquesta arribada de fons europeus que ja
hem anunciat en diverses ocasions i que és un canvi substancial
de plantejament ideològic i polític per part d'Europa. La
resolució de la crisi de l'any 2008 va ser una no-resolució
d'aquesta crisi, s'ha triat per a una pràctica absolutament
diferent i una de les de les conseqüències més immediates és
que, efectivament, Europa apostat per una important inversió,
en temes de model econòmic en els països membres. 

Importantíssim també que per primera vegada, d'aquests
fons europeus lligats a model econòmic, es considerin els
serveis socials com un element de creació de llocs de feina, de
promocionar un altre model econòmic i, per tant, jo crec que
hem d'estar absolutament satisfets, perquè sempre hem defensat
des de la nostra comunitat autònoma, que un dels temes en què
estava absolutament limitada l'atenció a la dependència per part
del Govern de l'Estat espanyol, era que no es feia un pla
d'equipaments per construir residències per a centres de dia en
el conjunt de les comunitats autònomes. Jo crec que el Govern
d'Espanya ha aprofitat aquesta oportunitat i ha fet una inversió
importantíssima, que també l'ha repartida entre les comunitats
autònomes i nosaltres tenim una pujada important d'aquests
fons finalistes. 

Per capítols la Conselleria d'Afers Socials puja de la
següent manera. El capítol 1 passa de 18.722.000 a 19.125.000,
que correspon íntegrament a la pujada del 2% dels sous dels
funcionaris. Hi ha una pujada de 400.000 euros de diferència.
A capítol 2, passam de 40.308.000 euros, a 53.900.000 euros,
és a dir, uns 13.582.000 euros. Aquesta pujada molt important
podria aparentar que és per a despesa corrent. Vostès saben que
a capítol 2 es paga tota la despesa corrent. En el cas de la
Conselleria d'Afers Socials no és així perquè al capítol 26, dins
el capítol 2 a la partida 26 hi ha la concertació i com vostès
saben la concertació... són considerats serveis públics,
gestionats per entitats del tercer sector, que són derivades als
usuaris en aquestes entitats des de l'administració pública. Per
tant, no pujam en el que és una despesa corrent ordinària, sinó
que estam pujant en serveis directament a les persones, no?

Després hi ha altres pujades també que vostès hauran
destacat dins el capítol 1... del capítol dos, que és lloguer,
pujam en lloguers perquè milloram l'atenció a les persones, la
llum, la pujada de llum que afecta no només les economies
domèstiques, sinó també les administracions públiques i a causa
de la major activitat que hem realitzat en temes de valoració de
discapacitat, valoració de dependència, emancipació, habitatge
per a extutelats, etc., també tenim una pujada molt important en
temes de correu, en postals, en postals, perdoni.

Capítol 4, de 166.583.000 euros hem passat a 191.605.000
euros. És un augment de 25 milions. Com vostès saben el
capítol 4 és tot exterior, per tant va dirigit a entitats del tercer
sector, a consells insulars, a ajuntaments i a famílies. També
dins aquest capítol hi va la partida a les nostres fundacions que
donen directament serveis també a les persones, S’Estel, la
Fundació Estel, l'atenció a la dependència, d'una forma molt
clara, la de l'esport que també genera molta atenció i també la
de l’Institut Balear de la Joventut que no dóna uns serveis
directes, però que també genera tota una sèrie de programes i
activitats directes. I aquí també... hi ha creixement també a
través d'aquests fons propis i aquests fons finalistes.

Capítol 6, passam de 3.072.000 euros a 8.250.000 euros.
Aquesta pujada és una pujada de 5.180.000 euros. Aquí sí que
hi ha incorporats els fons europeus i també hi ha dos projectes
d'inversió dins el capítol 6, dos projectes d'inversió de
contractació de personal: un que ja tenim i que... l'any passat el
vàrem tenir i també es manté aquest any, i un projecte nou que
és projecte d'inversió per poder gestionar aquests fons
europeus, que de fons europeus en necessitam més... més
contractació. Vostès saben que el tema de la massa salarial està
limitada per legislació estatal i per tant ho hem de fer a través
d'aquests projectes d'inversió.

Finalment el capítol 7 és de 16.158.000 a 38.175.000, és
una pujada de 22 milions que respon bàsicament a l'augment
que rebrà el consorci sociosanitari del qual direm que és el
nostre... màxim òrgan d’inversió, de construcció per a la
construcció de tota una sèrie d'equipaments. També aquest
capítol va dirigit a inversions a altres entitats sense ànim de
lucre per a projectes d'inversió.

Per tant, tenim uns pressuposts en aquest conjunt, després
passaré a detallar-los per direccions generals, que nosaltres
pensam que enforteixen els serveis socials, consoliden els
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serveis socials que ja estan posats en marxa, enforteixen els
serveis socials, però permeten la creació de nous programes
que nosaltres pensam que han de créixer o nous programes, són
generadors de feina sostenible i de feines relacionades amb la
cura, que és un dels indicadors en  els quals el conjunt de l'Estat
espanyol té més baixes en relació amb Europa, són solidaris
perquè com continuam augmentant en cooperació, permeten
consolidar i seguir consolidant l'estructura d'esports i, a més a
més, cream equipaments que són necessaris a la nostra
comunitat autònoma. 

Per tant, en general, nosaltres pensam que són uns bons
pressuposts, que encaixen en la línia pactada que va permetre
la constitució d'aquest govern que són els Acords de Bellver i,
a més, pensam que són fruit de l'anàlisi i del coneixement de les
necessitats d'aquesta comunitat autònoma.

Per programes i direccions, perquè vostès tenguin una idea
del que serien les principals característiques de cada direcció,
Secretaria té una pujada d’1.250.000 euros, bàsicament és una
pujada per tot el que els he dit, per l'activitat que generam,
pujam 100.000 euros en temes de correus, que això pot cridar
l'atenció, però és que nosaltres enviam les resolucions encara
per aquesta via a les nostres persones amb dependència,
persones amb discapacitat que de vegades tenen dificultats per
rebre-les per altres vies i, per tant, continuam amb aquesta via
més clàssica. 

També hi ha un augment al capítol, ho hauran vist, d'altres
treballs. Aquí hi ha una partida important perquè volem
millorar els punts d'informació a la ciutadania, i bàsicament
aquestes serien les pujades més importants de Secretaria
General.

Veuran que totes, tant a Secretaria General com a les
direccions generals també hi ha una pujada al capítol 1 que
correspon al 2% de cadascun dels treballadors que fan feina a
cadascuna de les direccions.

Direcció General d'Infància, Joventut i Família, anam per
programes, els programes de mesures judicials, l'increment més
important és a capítol 4, passa de 14.545.000 a 15.431.000, la
pujada més important va a la Fundació Estel, pràcticament
d’11.692.000 a 12.379.000 més 84 de capítol 7, els 11
milions... 12 milions a 12 milions és de capítol 4 i aquí, què ens
permet?, ens permet consolidar tota la feina realitzada ara, hi
ha el pressupost anual de la plantilla de Quatre Pins, el
pressupost anual del nou Fusteret i l'increment d'un nou
psicòleg d’UTASI, aquí en aquests moments ja ens vàrem
trobar l'any 2015 dos psicòlegs, vàrem créixer amb un psicòleg
a la passada legislatura, l'any passat vàrem créixer amb un altre
psicòleg i ara, l'any 2022, volen créixer amb el cinquè psicòleg.
També incorporam nous treballadors, a part de Quatre Pins i al
nou Fusteret, que ha necessitat un increment de professionals
d'educació, també un auxiliar d'infermeria, que en necessitam
un, i la nostra intenció és ampliar també places i, per tant,
haurem de contractar més professionals educatius per a mesures
de convivència. Pensam que és necessari, que és la demanda
que en aquest moment a vegades tenim una resposta que
podem... que té una trajectòria de millora.

I també feim programes d'una millor atenció al que són
mesures de caràcter comunitari que pensam que, sobretot
volem... tenim ja una nova oficina a Eivissa per poder atendre
de forma més adequada els infants que tenen una mesura
judicial, però que poden continuar vivint en les seves llars i una
proposta també perquè al vell Fusteret puguem fer el projecte
arquitectònic, el projecte bàsic per... com s’ha de reconvertir en
un centre de dia.

 En programa de família, passa de 4.797.000 euros a
6.025.000 euros. Aquí podem dir que consolidam tots els
programes, que des de l'anys 2015 vàrem estructurar i han
crescut, els de mediació familiar, els de filioparental, el de
postemergències, el de punts de trobada, el de competències
familiars, també en aquest capítol 2, tot això és de capítol 2 i
també en aquest capítol 2 hi ha els pisos i habitatges propis
d'emancipació. Vostès saben que al programa d'emancipació en
temes d'habitatge hi ha una bona part que és concertació, però
que també gestionam habitatges propis, ho feim a Menorca, ho
feim a Eivissa i ara també ho estam fent a Mallorca. Per tant,
també aquí hi ha un augment per a aquests habitatges.

Després també hi ha el capítol de les subvencions a altres
entitats, mantenim les mateixes subvencions que hem realitzat
any rere any i també en aquest programa de família hi ha les
ajudes econòmiques a menors víctimes de violència domèstica
que podem dir que és un dels serveis que ja s’ha consolidat i
que ja la gent coneix i crec que hem arribat al cent per cent de
tots els menors afectats per aquesta situació de víctimes de
violència masclista.

Què cream dins el programa de família amb aquest
pressupost? Per una banda, nous centres d'habitatge per a
extutelats, volem ampliar a nous centres d’habitatges tutelats
tant de gestió pròpia com concertació, un estaria al 2 a 26 i
l'altre estaria a un altre programa de capítol 2. Per tant,
habitatges per a extutelats. Volem també especialitzar
l'acompanyament per a aquests joves extutelats i farem un
acompanyament de caràcter legal que també molts d'ells
necessiten, i, per tant, també serà una una creació d'un
programa nou dins emancipació.

Hi ha un augment també a capítol 4 de renda d'emancipació,
i vostès com que ja coneixen el Pla d'emancipació, també
cercam noves fórmules que són ajudes econòmiques a famílies
que puguin acollir a aquests menors extutelats.

Després una de les novetats que també tenim és una nova
llista de psicòlegs per reduir l'espera de menors abusats
sexualment, però protegits per la família. Pensam que amb
aquesta llista de psicòlegs, a la qual podrem assignar casos,
més els cinc ja psicòlegs que teníem en plantilla, que teníem
configurats en plantilla, ja donam una resposta clara i positiva
i sobretot bona a aquest programa. En aquests casos hi anirien
els nins o les nines,  especialment nines perquè això també té
un component de gènere, anirien les nines on hi ha hagut
diguem un abús que no és tan impactant, perquè dels abusos
tractam des d'un tocament molt inapropiat a una possible
penetració, per tant, hi ha una graduació també amb la gravetat
d'aquests abusos i per tant també pensam que es pot graduar
d'una forma distinta la solució a aquesta situació.
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Volem posar en valor del Programa de famílies tota la feina,
aquesta feina de manteniment de tots aquests programes que
cada vegada són més demandats, però sobretot el Programa
d'emancipació d’extutelats que ja és un referent a nivell
nacional, per a moltes comunitats autònomes, i crec que podem
estar orgullosos com a comunitat autònoma perquè és dels més
complets que en aquest moment existeixen en el conjunt de
l'Estat espanyol.

Dins Infància i Família hi ha també l'oficina, l’OBIA, és
l'únic que baixa, veuran vostès que ha baixat, passa de
419.000..., baixa, ara no, no..., ara tenc aquí..., sí, de 419.000
euros a 280.000, baixa uns 129.000 euros, però l'experiència
que hem tengut tot aquest any de gestió de l’OBIA és que li
sobrava doblers a capítol 2, perquè tot el que és pagar llum,
pagar electricitat, pagar l'aigua, pagar material, compra de
qualsevol tema, passa per Secretaria General. Per tant, els hem
deixat el que ells poden gestionar directament, hi ha el capítol
1 de la mateixa oficina, i després despeses de treballs, d'altres
treballs que pugui encarregar el defensor o despeses diverses,
però tota la facturació d'aquests tipus de despesa corrent passa
per Secretaria General. 

Vostès poden veure, perquè els arriben semestralment, crec
que és semestralment, les modificacions de crèdit que a final
d'any, durant aquests darrers anys, a l'Oficina del Defensor del
Menor sobraven aquests 100.000 euros, 80.000 euros que es
modificaven i passaven a una direcció. Per tant, el que hem fet
enguany ha estat, jo crec, quadrar els nombres, quadrar la
comptabilitat perquè les factures passen per Secretaria.

Dins aquesta direcció general queden els programes de la
joventut, que passam de  2.670.000 euros a 2.870.000 euros
que és també una pujada d’uns 200.000 euros. Aquí vull
destacar la pujada de 53.000 euros per a entitats de la joventut,
en el capítol 4, hi ha un capítol 4, per tant, hi ha una pujada
d'aquests 53.000 euros per a associacions. Pensam que hem de
revisar una mica el format d'aquestes subvencions. Dins aquesta
partida n’hi ha una que ha estat cabdal per a la integració de
persones, d'infants amb discapacitat en el lleure, que ha estat
aquesta aportació que es fa des de la Direcció General de
Joventut a través de la Conselleria d'Afers Socials de tenir, tots
aquells infants que tenen més d'un 75% de discapacitat, un
monitor permanentment a les escoles d'estiu, i això es paga a
través d'aquesta subvenció. Després també hi ha la partida més
important, és cap a la Fundació IB Jove que puja a 111.000
euros a la transferència de capital perquè són uns doblers que
necessita l'IB Jove per poder ampliar la reforma d'Alcúdia.
Aquí encara falten els doblers que ens han d'incorporar de
l'impost de turisme sostenible. Per suposat hi ha garantida tota
la feina que fa IB Jove, especialment el Carnet Jove. D'aquí
vull ressaltar que hem augmentat la partida d'autoocupació, que
ha tengut moltíssim d'èxit aquest concepte, de fet ens han donat
un premi des d'Europa per la iniciativa que s'ha tengut amb
aquesta ocupació, augmentam, ho doblam, tenien 30.000 euros
i passam a 60.000 euros. I per suposat, Art Jove.  

La Direcció General d'Atenció a la Dependència que és la
direcció que gestiona la partida més important de la direcció
general de la Conselleria d'Afers Socials. Tenim el Programa
d'atenció a la discapacitat, vostès veuran que té un augment
molt reduït, però és un augment que ara els explicaré que no és

real, passa de 20.196.000 euros a 20.533.000 euros. Els deia
que pot parèixer una petita pujada, però s'ha de tenir en compte
que el conveni singular amb el Projecte Home, que supera els
3 milions, l’hem llevat de la Direcció General de Dependència
i l’hem posat a Serveis Socials perquè consideram que és molt
més propi que estigui a Serveis Socials que a la Direcció
d'Atenció a la Dependència, perquè aquestes persones no són
ni persones amb discapacitat ni persones amb dependència són
persones normalment joves que tenen un problema d'addicció
i, per tant, pensàvem que era més un tema de serveis socials.
Per tant, la pujada real d'aquest programa d'atenció a la
discapacitat supera els 3.200.000 euros. 

De fet, en discapacitat la previsió que tenim -i aquí els diré
les xifres concretes que no ho faig a altres direccions perquè
vegin que supera aquests 3 milions- són 40 places per a serveis
ocupacionals de salut mental; 20 places -que són 376.000
euros-, 20 places per a suport d'habitatge, també de salut
mental, que són 336.000 euros; 38 places d'habitatge
supervisat, 10 places per a acompanyament, que són 66.000
euros, i a més un important increment del conveni col·lectiu de
persones amb discapacitat, que supera els 820.000 euros.

Jo crec que uns efectes més immediats que va tenir la
concertació va ser la negociació d'un conveni col·lectiu on es
va pujar el sou progressivament dignificant aquests sous. És
d’aquestes conseqüències positives que a part d'estabilitzar tots
aquests serveis també han de  dignificar, varen dignificar els
sous de tots aquests treballadors. 

A més a més, a part també tenim altres increments
importants com 1.000 sessions per a persones sordocegues,
tenim una concertació amb l’ONCE i 10.000 sessions més
d'atenció primerenca, que suposa un augment 6% de les
sessions per un valor de 398.000 euros. 

Vull dir si fan la suma una mica de tot això veuran que són
més de 3 milions, tot i que en el document de pressuposts, el
que els he explicat, efectivament no hi pot costar.

Després tenim el programa d'atenció a la dependència, que
passem de 56.600.000 euros a 74.909.000, els explicava a
l'inici de la meva intervenció que hem apostat per augmentar
aquesta partida, per donar més serveis, i d'aquesta partida
podrem créixer durant l'any 2022: 198 places residencials, 137
places de centres de dia, 4.500 hores d'increment del servei
d'ajuda a domicili i 4.000 terminals de teleassistència. Creim
que és una aposta clara, 198 places més residencials, n’hem
crescut durant aquest any aproximadament crec que unes 500
més o manco; hem crescut també en centre de dia, aquest any
tornam a apostar pel centre de dia, 130 places més de centre de
dia; 4.500 hores d'increment de servei d'ajuda a domicili; i
4.000 terminals més de teleassistència. 

També dins aquesta atenció a la dependència hem reservat
1 milió d'euros a promoció de l'autonomia per a persones amb
discapacitat física. Pensam que el model que tenim en el centre
Joan Crespí, que tenim una planta dedicada a persones amb
discapacitat física i també la majoria d'elles amb un grau de
dependència o...pràcticament totes són grau de dependència, 1
o 2, més o manco, més o manco, perquè 3..., però amb grau de
dependència 1 o 2 i persones amb discapacitat física, és un
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model que no..., que hem de canviar. És un model a què només
poden accedir persones de Palma, no podem tenir un servei
com a comunitat autònoma que només hi accedeixin persones
de Palma. Per tant, estam dissenyant un model que arribi a tota
la comunitat autònoma i que doni el mateix servei. Segurament,
serà un model de desplaçament al domicili, però no podia ser
seguir mantenint un servei d'aquestes característiques, que
només es poguessin -diguem- beneficiar Palma o, com a molt,
Mallorca. Per tant, tenim aquesta reserva per a aquest any, per
dissenyar -que l’estam pensant ja- aquest servei de promoció
d'autonomia per a persones amb discapacitat física.

Reprendrem..., que la COVID ens ho va impedir o ens ho
ha impedit, la promoció d'autonomia per a persones majors
amb dependència, normalment de grau 1, que aquí també
destinam 400.000 euros; i després, posam ja en marxa aquesta
promoció d'autonomia per a nins de sis a dotze anys, ha de ser
per a nins amb una valoració de dependència.

Com veuen, apostam clarament pels serveis. És un tema que
no serà només dirigit a l'any 2022 però clarament la trajectòria
des de l'any 2015 fins l'any 21 ha estat, també, de creació de
serveis però aquest any clarament apostam per millors i més
prestacions tècniques. 

Veuran també vostès que, a dependència, hi ha una de les
partides més importants és la de Fundació de l'atenció a la
dependència, tant a capítol 4, com a capítol 7. A capítol 4 passa
de 23.620.000 euros a 25.850.000 euros; i a capítol 7, de
50.000 a 630.000 euros. Aquí, aquesta pujada important -
capítol 4, no a capítol 7, perquè és d'inversions- a capítol 4 que
és els doblers que es passen a la fundació per a capítol 1 i
capítol 2, bàsicament, se centra, sobretot, a l'increment de
personal.

Vostès saben que tenim un servei públic, per primera
vegada a la nostra comunitat autònoma des de finals de la
passada legislatura, d'atenció a les persones incapacitades
judicialment que ara, per llei, ja no els podem donar aquest
nom, hem de parlar de persones en curatel·la, no sé exactament
encara el nom que hem d'utilitzar però persones que tenen
aquesta atenció a les seves cures, augmentam en onze tècnics.
De cada vegada tenim més demanda, de cada vegada tenim més
demanda dels jutjats per a aquests serveis, per tant, hem creat
un augment d’onze tècnics.

Reforçam durant sis mesos tot el que és la valoració de
l'atenció a la dependència, amb desset persones més. I aquí
també veuran la consolidació en el capítol de la Fundació de la
pujada del sou dels treballadors.

També augmentam amb un fisioterapeuta i un terapeuta
ocupacional, per a les residències d'Eivissa, i una de les
novetats també que veuran durant l'any 2022 és que la Fundació
de l'atenció a la dependència gestionarà el Consorci APROP,
és a dir, el Consorci APROP s'extingirà i, per tant, les
residències que en aquest moment gestiona el Consorci APROP
passaran a ser gestionades per la Fundació de l'atenció a la
dependència i, per tant, el que hem de fer és reforçar aquesta
gestió amb la contractació de diferents tècnics del recursos
humans i auxiliars administratius.

Finalment, de la Direcció General d'Atenció a la
Dependència hi ha les pensions i prestacions econòmiques que
són, bàsicament, les ajudes econòmiques de dependència que
van dirigides a la família i passam de 46 milions a 50 milions.
Recordem que el bot quantitatiu es va produir l'any passat, en
el pressupost d'enguany encara del 20 al 21, que va passar de
32 a 46 milions i, per tant, aquest any augmentam aquests 4
milions.

A la Direcció General de Serveis Socials, passam de 34
milions a 46.826.000 euros, el més destacable d'aquesta
direcció general, d'aquest pressupost, és la consolidació dels
pressuposts de rendes socials, passam de 20 milions a 30
milions d'euros. A més, vostès veuran en el pressupost del 21
que hi havia una partida que estava en la COVID-19, doncs ara
està en una única partida i passam de 20 milions a 30 milions.

Dir que estam arribant a 4.184 famílies, i el que són els
complements de les pensions no contributives, arribam a 7.557.
Aquí és el que els he comentat per justificar el pressupost de
discapacitat, des de l’atenció de la Direcció de Dependència,
aquí hi ha també els 3.313.000 euros d’aquest conveni singular,
que hi ha també de Projecte Home, que és al capítol 2, i a més
al capítol de concert.

Després també veuran pujades en el capítol 4, que passa de
24 a 40 milions, són més importants, sens dubte, els d'aquesta
renda social però també hi ha un augment en els doblers que no
arriben d'IRPF, que l'any passat eren 4 milions i ara aquest any
són 4.688.000 de capítol 4, i de capítol 6, 686.000, per tant, la
gestió que farem de l'IRPF l'any que ve serà de 5.337.000
euros.

També es mantenen les subvencions a les federacions: la
subvenció d'inclusió, la subvenció de pobresa energètica; i,
com a novetat, també una subvenció d’1 milió d'euros que ens
ve de l'Estat per al bo social per a temes de pobresa energètica.
Mantenim també el conveni d’advocats i també el conveni amb
Menorca per a temes d'immigració.

Aquí també hem reservat més d’un 1,5 milions d'euros per
a programes d'ajudes econòmiques per a col·lectius altament
vulnerables. Volem treballar conjuntament amb l'Institut Balear
de la Dona en temes de prostitució i també en temes
d'immigració, de persones immigrants a la nostra nostra
comunitat que es troben en una situació altament vulnerable.

També mantenim, com no pot ser d'una altra manera, a
través del capítol 2, les oficines de Mallorca i d'Eivissa
d'immigració, i el Casal d'entitats, i també el concert amb
l'atenció social als jutjats. 

En el programa de la Direcció General de Planificació i
Formació la pujada també és molt considerable: de 25.179.000
euros a 49.250.000 euros. Dins el programa de planificació i
ordenació el més important és el capítol 4, que passa d‘11
milions a 15 milions, aquí hi ha el plurianual que va als consells
i, sobretot, aquí hi ha una pujada molt important d’1.800.000
euros, que va als municipis a través dels consells, per tot el que
és el sistema dels serveis comunitaris. I després aquí també hi
ha un dels projectes d'inversió que els he comentat al principi
de la meva intervenció. 
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I dins aquest capítol de programa de planificació i
ordenació hi ha una pujada també bastant important, en el
capítol 6, que és per a la història social unificada que volem fer
els quatre consells i la comunitat autònoma; la història social
unificada que no només sigui per a serveis comunitaris, sinó
que també sigui per a totes les sectorials, aprofitant també uns
doblers d'Europa, que una de les partides d'Europa, dels fons
europeus ens encaixava.

I el programa d'equipaments, que és l'altre programa que té
aquesta direcció, el més important és aquesta pujada de capítol
7 que va destinada al Consorci sociosanitari, que passam de
5.912.000 a 14.682.000, que és per a la construcció de
residències i centres de dia. També hi ha una pujada important
a ajuntaments: de 476.000 euros a 5.870.000 euros, que també
van per als consells insulars i els ajuntaments, per a aquests
fons de Next Generation d'Europa. 

I després, finalment, veuran vostès a capítol 7 una pujada
important, de 6.215.000 euros, que va per a equipaments a
entitats del tercer sector amb un pla, el que deim el Pla 10, vull
dir, farem una subvenció que aniran rebent, diguem, durant deu
anys, i aquí, dins aquest any, hi ha la primera convocatòria.

Això seria Serveis Socials, després també vostès saben que
gestionam cooperació i gestionam esports.

De cooperació nosaltres des de l'any 2015 hem anat pujant
els pressuposts de cooperació, sempre ha estat igual o per
damunt del percentatge dels programes del conjunt del
pressupost de la comunitat autònoma i aquest pic també ha fet
una pujada important, passam de 6.369.000 euros a 6.844.000
euros.

Les coses que es mantenen, els puc dir que es mantenen els
doblers destinats al fons de cooperació dels consells insulars,
la subvenció o el conveni que tenim amb el poble sahrauí, el
comerç, totes les subvencions que van a comerç just, també la
cooperació tècnica,  el conveni que també tenim amb l'agència
de l'Estat i també ens ajustam al pressupost del projecte
europeu del qual nosaltres som col·laboradors i que feim amb
altres països de la Mediterrània.

Les pujades són la convocatòria de cooperació que
augmenta uns 25.000 euros, la coordinadora també que passa
de 25.000 a 35.000 euros, la convocatòria de prospecció que
passa de 50.000 a 100.000 euros, la convocatòria de
postemergències que passa de 500.000 a 600.000 euros i la
convocatòria de sensibilització que passa de 600.000 a 650.000
euros.

Una de les apostes que volem fer clarament a cooperació és
la bilateralitat, vull dir,  cada vegada volem treballar més amb
els governs. La passada legislatura ho vàrem intentar, no vàrem
tenir bons resultats, però la insistència i la pràctica fa que cada
vegada això sigui més present, no?

Sempre hem defensat des de la Conselleria d'Afers Socials
que les entitats han d’intervenir en cooperació, però que també
hi ha d’haver cooperació pública, no?, de la mateixa manera
que hi ha serveis públics en educació, en sanitat, en serveis
socials, doncs també hi ha d’haver cooperació pública. 

Per això, aquest any la bilateralitat també... pujam de
409.000 euros que hem gestionat l’any 2021 a uns 600.000
euros.

I com a novetat de cooperació hi ha una quantitat, crec que
són..., ara no ho record molt bé, però són 15.000 euros, però ho
podem mirar si a vostès els interessa amb més detall, per a un
programa del defensor dels drets humans. Això ho han posat en
marxa altres comunitats autònomes i a vegades, duim...,
sobretot a països sud-americans especialment, també d'altres
continents, però especialment als països sud-americans,
formació o protecció per als defensors humans que alguns
poden estar en perill i fins i tot algun necessita formació, no?,
i per tant, els desplaçam aquí i amb aquests doblers podem fer
una espècie de beca per al seu manteniment.

 Finalment, la Direcció General d'Esports, la Direcció
General d'Esports, sense incorporar aquests 5 milions que els
he comentat, 5.400.000 euros, passam de 20.539.000 euros a
22.169.000 euros.

Vostès saben que hi ha dues grans partides: la direcció
general pròpia i la tecnificació. La partida més important o una
de les partides més importants de la direcció general és el
sector instrumental que va a la Fundació Balear de l'Esport que
passa de 5.723.000 euros a 5.948.000 euros, de capítol 4 i de
capítol 7, es mantenen els 3.936.000 euros.

I després l'altra partida important de la direcció general és
a institucions sense ànim de lucre, que passam de 5.041.000
euros a 5.249.000 euros. Aquí, si a vostès els interessa, els
podem dir que les subvencions que pujam són a esportistes
destacats per més de 100.000 euros,  pensam que aquesta línia
de feina està donant excel·lents resultats i per tant la volem
reforçar, pujam en 80.000 euros la subvenció i exclusió, 35.000
euros a esdeveniments esportius, a 15.000 euros al
desplaçament escolar del campionat d’Espanya i continuam
amb la mateixa quantia tot el que sigui la tecnificació,
continuam també amb el mateix pressupost per a federacions,
per a suport als clubs, per a patrocini, per a desplaçament a la
península, per al trasllat de material d’esport, per a compra de
material esportiu i per a viatges interilles que té una partida
específica.

I després l'altra gran partida de la Direcció General
d'Esports és el Centre de Tecnificació on passam de 3.350.000
euros a 4.542.000 euros que bàsicament veuran que hi ha la
partida al capítol 6 per a l'aulari, que les obres ja estan
adjudicades i ja s'ha firmat l’acta d'inici de l’obra. El farem, el
construirem a través d'un conveni que ja han signat la
Conselleria d'Educació i la Conselleria d'Afers Socials on la
Conselleria d'Educació posa un 48% i nosaltres un 52%.

I després veurem finalment -i acab- un programa anomenat
413G que és per a COVID-19, que és... sobretot la Fundació
Estel i Fundació de Dependència perquè puguin continuïn
podent material fungible o de personal per al tema de COVID
si fos necessari.

Pensam que són molt bons pressuposts, que són uns
pressuposts que s'ajusten a la nostra capacitat de gestió, sempre
ens agradaria tenir més, però també hem de pensar la capacitat
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de gestió i de resposta que tenim, i que responen
necessàriament a les necessitats que hem detectat, que són
moltes, però que ens permeten avançar qualitativament en la
resolució d'aquestes necessitats. 

A partir d'ara estam a la seva disposició per a les preguntes
que puguem aclarir. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Per a la informació...  ara
correspondria aturar durant 45 minuts, però demano si volen
continuar, suposo que volen continuar, tots els portaveus estan
d'acord?... Gràcies.

Abans d'entrar en el torn de preguntes o observacions
demano a la consellera si voldrà contestar globalment o
individualment...

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

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Donem pas, idò, al torn dels
diferents portaveus dels grups parlamentaris. En primer lloc té
la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Marga Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bones tardes,
diputades i diputats, i molt bones tardes, Sra. Consellera, així
com a tot el seu equip que l'acompanya avui horabaixa. 

Bé, li vull agrair les explicacions que ens ha donat. Sí que
és ver que jo sempre li dic el mateix, que a l'hora de..., vostè
intenta donar les seves explicacions, evidentment, però jo és
ver que avui li faré moltes qüestions, li faré moltes preguntes
bàsicament de programes, de serveis, de per què augmenta, de
per què baixa, perquè molta cosa ho he seguit, però encara ens
queda molt més per demanar.

Estam davant uns pressuposts que augmenten -i vostè ho ha
dit-, augmenten més d'un 20% i a més augmenten especialment
a partides que nosaltres consideram importants, com són els
serveis socials o és la dependència que són les partides que
nosaltres creiem que més augmenten i on més s'haurà de veure
aquest augment. Per tant, nosaltres ens n’alegram com no pot
ser d'altra manera.

Deixaré la part final per al tema de les infraestructures, per
tot el que són residències i centres de dia, això ho deixaré per
la part final i si li pareix bé començaria primer per les partides
desglossades.

Començant per la Secretaria General, hem vist que hi ha
una partida que augmenta molt, vostè ha dit que una partida que
comentava eren... que a més a tot el pressupost de la conselleria
era a altres treballs. 

Aquí a la Direcció de Serveis Generals ens trobam una
partida que és d’equips de processos d'informació, que és una
nova partida de nova creació de 517.000 euros, a diferents
direccions generals i a diferents programes hem vist que hi ha
aquesta partida nova d'equips de processos d'informació. Per
això m’agradaria saber a veure quin és el motiu d'aquest
augment.

Quant a la Direcció General d'Infància, Joventut i Família
al programa 313C, mesures judicials i prevenció del delicte, la
Fundació S'Estel -que vostè deia abans- augmenta pràcticament
el mateix que l'any passat, un poc manco que l'any passat, l'any
passat varen ser 670.000 euros i enguany són 637.889.
Nosaltres..., jo aquí havia apuntat a veure si també farien una
inversió en seguretat. Vostè sap que nosaltres hem estat molt
per damunt de tot el que són els no-retorns, fugides i altres.
Nosaltres li ho hem demanat en diferents ocasions i a més aquí
també s'han aprovat diferents propostes, diferents PNL per
augmentar la seguretat en aquests centres, bàsicament a Es
Pinaret, i ens agradaria saber a veure si també hi hauria una
part. He entès que vostè ha dit que hi hauria nova plantilla, que
creixerien amb un psicòleg més i que també ampliarien places.
A mi m'agradaria saber com està l’estat de les obres del nou
Fusteret. M’agradaria saber a veure si ja s'ha fet la demolició
que s'havia de fer d'aquell edifici d'oficines que era per allà
on..., diguem, segons els informes tècnics que vostès tenien, era
el motiu per on sortien els interns d'aquest centre. Ens agradaria
saber a veure com està aquest tema. 

El tema de reconvertir en centre de dia Es Fusteret.
Voldríem saber com està aquest tema, com està aquest estat
d'aquesta conversió. 

Un tema que vostè no ha dit, el programa 313F, protecció
i defensa dels drets dels menors baixa del total del programa i
baixa en 137.000 euros i volem saber per què. Com que també
és un pressupost allà on pugen totes les partides, ens ha
estranyat que baixàs aquest programa. Bé, vostè ens ho
explicarà. Ah, deu ser l’OBIA diu, val, val, d’acord, idò és
l’OBIA.

En el programa 313G, família i unitats de convivència, hi ha
un augment considerable de subministraments i altres, a les
despeses corrents materials. Augmenten en 287.411, també
volíem saber les raons d'aquest augment. 

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals,
torna augmentar 285.000 euros més. És a dir, tenim un augment
de quasi 600.000 euros amb aquestes dues partides i volíem
saber per què. 

Quant als concerts i la prestació del servei, allà on hi ha un
augment de 111.000 euros, voldríem saber en quins programes
específics s'augmentava. Estic parlant de famílies i unitats de
convivència. 

Vostè ha parlat de les ajudes econòmiques a víctimes de
violència de gènere, habitatges per a extutelats,
acompanyament legal per emancipació, etc. Volem saber si és
d'aquí o no. 
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Al programa 323A, protecció i foment de la integració i
foment de la participació social de la joventut, l'Institut Balear
de la Joventut, vostè ho deia bé, passa de 100.000 a 211.000
euros. El motiu d'aquest augment què és, la reforma de La
Victòria, he entès?, però falta encara aportar els doblers de
l'ecotaxa. Tenen previst que aquests doblers arribin i de quines
quantitats estam parlant?, perquè em pareix que la reforma
estava, em pareix que eren devers 1 milió d'euros si no vaig
equivocada, o molt més d 1 milió d'euros. Per tant, no
quadraven aquestes quantitats que vostès relacionàs aquesta
pujada de 111.000 euros amb una reforma que és molt més
quantiosa. 

En canvi, hi ha un zero augment a la partida de
transferències als ajuntaments. I a mi m'estranyava que no
augmentàs res als ajuntaments, però en canvi sí s’augmentàs
aquí. 

La Direcció General d'Atenció a la Dependència, en la part
de discapacitat, al programa 300B, els concerts per a la
prestació de serveis baixa 1.761.000 euros. En canvi, augmenta
2 milions d'euros a famílies i institucions i entitats sense ànim
de lucre. Voldria saber per què es baixen dels concerts i
s'augmenten d'aquesta manera, perquè és que realment al final
el total del programa..., bé, vostè parlava abans que s'havia
llevat el conveni de Projecte Home, això m'ha quedat clar. Però
clar, jo deia amb aquest determinat programa l'atenció de la
discapacitat, just augmentant 337.000 euros i no entenia per
què baixaven tant els concerts per a la prestació de serveis. 

Quant a l'atenció a la dependència, aquí és allà on més
augmenta, aquí ens trobam un augment d’11 milions d'euros
amb els concerts per a la prestació de serveis. Vostè ha
comentat tota una sèrie de programes i de motius, però
nosaltres el que li volíem demanar és  si tenen previst que
s'augmenti l'atenció domiciliària. Ens ha quedat clar que per
part de l'Estat hi ha hagut un augment considerable, si no he
entès malament són 6 milions d'euros, vostè sap que a nivell
estatal nosaltres estam a la cua d'aquest servei, del servei
d'assistència a domicili, sempre ens posen en el semàfor
vermell en aquest servei, i creiem que la gran aposta, ja que
tenim aquest gran augment d’11 milions d'euros en aquest
concert de la prestació, nosaltres volem saber si aquests serveis
d'ajuda a domicili ho farien a través de concerts o a través de
contractació. Vostè moltes vegades ha dit aquí que s'hauria
d'apostar per la contractació dins aquest sector. Per tant, volem
saber si s’apostarà per la contractació o s'apostarà per la
concertació. 

Vostè ha parlat que es posarien en marxa, no sé si ha dit
devers 190 i busques de places residencials en aquesta
legislatura. Jo li deman quines, bé, jo li deman quines, perquè
després parlarem de les... - m'agradaria que abans de 10 minuts,
als 9 minuts per favor m’avisasesin, quan em faltàs un minut,
perquè no em vull deixar la part del consorci, que hi voldria
dedicar almanco dos minuts. 

Quant a les places de residències. Tenim Marratxí, que està
acabat o no està acabat, després li demanaré si ja ho han
entregat, si no ho ha entregat, li demanaré com està, i tenim
Palma, però a mi m'agradaria saber d’aquestes 190 places, a
veure quines són, quines són. 

Quant a la promoció de l'autonomia. Nosaltres ens
n’alegram, vostè ha dit que intentarien fer un programa per a
promoció d'autonomia de 6 als 12 anys quant a la dependència.
Ens n’alegram perquè nosaltres hem presentat diferents vegades
propostes en aquest sentit. També hem presentat tant a
discapacitat com a dependència, hem presentat programes de
Respir per a les famílies, amb esmenes, ho fem cada any. L'any
passat ens varen aprovar una esmena, que crec que va ser a
dependència. Que nosaltres sapiguem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden dos minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perdó? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Dos minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies. Per tant, com que tornarem repetir aquest
programa de Respir perquè és el que ens demanen les famílies,
tant d'una banda com de l'altra, per tant, li volia demanar si ja
ho preveuen o no. 

Quant a... faré una mica de via perquè no em vull deixar el
tema del consorci. Per tant, passaré directament a la part
d’esports. Vostè ens ha explicat que estaven pendents de venir
5 milions d'euros, si no vaig errada. Tenia pensat o tenia previst
que també havien d'arribar a 2.334.000 euros més, a part
d'aquests 5 milios d'euros, per tant, li volia demanar quan tenen
previst que arribi. 

I quant les obres del Centre de Tecnificació, que estan
valorades no sé si ho tenc aquí... amb 1.900.000 euros, em
pareix, volia saber a veure si directament aniran a l'aulari, o on
aniran. 

Als edificis i altres construccions, hi ha un augment d
1.963.000 euros i també voldríem saber com està. 

M'agradaria que, com que cada any li demanam el mateix,
i ja són tres anys seguits, a veure quan tenen previst que estigui
acabat el CTEIB, ens agradaria saber quan vostè considera que
serà una realitat que estigui acabat aquest aulari. 

Quant el consorci, residència de Marratxí, són quasi dos
anys de retard i li volia demanar si ja l'ha entregada la
conselleria, perquè evidentment en funcionament, que nosaltres
sapiguem, no hi està. I a més, pareix ser que tampoc no tenen
clar i encara s'està pensant si al final serà de gestió pública o
serà amb un borsí de places o bé serà de gestió privada. Per
tant, si vostè ja ho sap estarem encantats que ens digui,
almanco volem saber si està entregada o no. 

Quant a la residència de Palma a Son Martorell, també en
dos anys de retard, el 2021, enguany havia d'estar en
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funcionament, per tant, volem saber com estan les obres, en
quin estat estan les obres i quan pensen que estarà acabat. 

Son Dureta, veim que hi ha una partida de 6 milions
d'euros. Què és el que preveuen que estigui acabat dins
enguany...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D'acord. I després li he de dir una cosa, Eivissa, per segon
any no tenim ni una sola plaça de centres de dia ni de
residències. No sabem què passa, però quan miram els
consorcis, les inversions territorialitzades tant de l'any 2021
com a l'any 2022, Eivissa té una partida que és zero. Per tant,
volem saber que hi havia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per tant, volem saber si és que a Eivissa no han de menester
centres o no han de menester residències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Passem el torn de paraula a la portaveu
d'Unidas Podemos, la senyora Cristina Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, ...

(Mal funcionament del so a causa del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau. Sí, no es preocupi, pot tornar començar.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Ara? Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies per la seva paciència, Sra. Mayor. Pot començar de
nou si vol i així quedarà enregistrat.

Gràcies.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Molt bé. Donar la benvinguda a tot l’equip de la Conselleria
de Serveis Socials i hem de donar les gràcies a la consellera per

tota l’explicació detallada que ha donat aquí sobre els
pressuposts. 

I bé, deia que tal i com vàrem dir ja des de la primera
compareixença i a la presentació d'aquests pressuposts ahir a la
Comissió d'Hisenda, que des d'Unides Podem pensem que
aquests pressuposts donen una resposta al repte a què ens
enfrontem ara, que realment és recuperar a poc a poc tota la
crisi provocada..., la crisi sanitària i econòmica provocada per
la COVID. 

La resposta amb aquests pressuposts trobem que és per
protegir les persones i generar ocupació de feina i el repte més
important, que és el que toca ara, que és reforçar i consolidar
tota la protecció social en aquest cas que ens ocupa ara en
aquesta conselleria.

Celebrem en aquest cas que és un 26% més de pressupost
que els pressuposts de l'any anterior. Aniré un poc per direcció
general, tal com vostè ha explicat.

En referència a la Direcció General d'Infància, aquí sí que
li faré un parell de preguntes perquè vostè ha dit que ampliarien
les places per a menors amb mesures judicials, a veure més o
menys quantes places serien? Així com també ha comentat
vostè augment d'habitatges per a joves emancipats i també
acompanyament..., no, perdó, això, quantes places també
s'augmenten per a habitatges de places de joves no emancipats,
i posem en valor el nou servei, el nou programa que vostè ha
comentat d’acompanyament legal per als joves extutelats.
Trobam que és un encert i ho volia posar en valor de
l’explicació que vostè ha donat. 

També posem en valor tots els programes i les mesures que
es fan des de la Direcció General d'Infància en aquest darrer
any i una aposta clara també per a l'any que ve amb la formació
i la sensibilització sobre el maltractament infantil i l'explotació
sexual. Volem posar en valor tota la feina feta i, com he dit
abans, és una aposta clara del Govern perquè s'han ampliat
partides i es mantenen i es consoliden aquests programes i
aquestes mesures.

En referència a la Direcció General de Dependència, primer
de tot, volem destacar la  pujada significativa que representa
des de 2017, per exemple, hi havia un pressupost d'uns 10
milions d'euros i ara el 2022 són més de 20 milions, així que és
una aposta clara en aquest cas per tot el que són les polítiques
de dependència. Això també ho volem posar en valor. També
ens sembla molt interessant i a veure si ens pot explicar un poc
més, perquè lamentablement m'he perdut amb la seva
explicació, el milió aquest que vostè ha dit que està reservat per
a l'autonomia per a les persones amb discapacitat que ens ha
explicat, que evidentment que se centrava si és físicament aquí
a Mallorca i que s'està mirant a veure com pot ser per a tota la
comunitat autònoma. A veure si ens pot detallar una miqueta
més aquest programa.

En referència a Serveis Socials, és conegut per tothom que
la nostra comunitat autònoma és una de les pioneres, en aquest
cas, en el reforç, que s'ha fet a tot totes les prestacions que
tenim al nostre abast, com per exemple pot ser la RESOGA, les
pensions no contributives, totes les mesures que s'han aprovat
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també per a les persones extutelades i evidentment amb aquesta
crisi lamentablement ha estat tot un encert mantenir totes
aquestes ajudes. Això volem posar en valor, igual que els
pressuposts que consoliden i reforcen tota aquesta partida de
doblers. 

Ens sembla molt encertat el milió d'euros que vostè ha dit
també que hi ha per als bons de pobresa energètica, que també
està reservat en aquest cas per donar més reforçament a les
persones i als col·lectius més vulnerables, així com també l’1,5
milió d’euros que també tenen reservat per a col·lectius
altament vulnerables. D'aquí no tinc cap pregunta, simplement
del que vostè ha dit sí que volia ressaltar aquestes xifres perquè
em semblen mesures encertades.

A la Direcció General de Planificació i Equipament, bé, en
aquests dos anys hem vist com es construeixen els centres de
dies i les residències, que ha estat una aposta clara d'aquest
govern i ara amb els fons europeus, tal com vostè ha dit, en
vendran més. Ha dit que en aquest cas també hi ha una pujada
també de doblers que van als consells insulars i a la vegada als
ajuntaments pels sistemes de serveis comunitats en aquest cas.
Des d'Unides Podem entenem que aquesta és la clau, s'ha de
reforçar tot el sistema comunitari ja que és la primera institució
directa on van els ciutadans. M'agradaria si ens pot detallar una
miqueta més exactament per a què són totes aquestes..., bé, què
es reforça concretament?

I finalment, per acabar el meu torn d'intervenció també vull
fer una reflexió referent a Cooperació. En aquest cas, la
setmana passada vàrem tenir ja el Consell de Cooperació on es
varen presentar els pressuposts de cooperació i vàrem estar tots
a bé a posar en valor que cada any s'augmenta la partida i fent
una comparativa molt fàcil dels pressuposts també voldria
destacar, perquè són xifres que xoquen bastant, que per
exemple en el 2003 hi havia un pressupost de 2.300.000, es
varen executar, no varen arribar als 600.000 milions i enguany
ja, o sigui, nosaltres el 2022 aquest govern ha apostat per
6.800.000, més de 800.000. Hi ha una diferència molt clara i
aquí es veu molt clarament quines són les línies, les apostes
clares que té aquest govern.

Pel que fa a Esports no tenim res a dir, ens sembla molt bé,
només lamentar que en aquesta comissió poc es parla d'esports,
però esperem que ara comenci el tràmit parlamentari de la Llei
d'esports hi puguem parlar-ne més. De moment, res més. 

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Juanma Gómez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, vostè ha contestat moltes
coses que tenia jo anotades aquí, tal vegada podem discernir en

segons quins conceptes o partides, les ha incrementades quasi
totes, llevat d’un tema de l’OBIA que no m’ha quedat clar, que
ara li demanaré un detall d’aquesta informació. Per tant, en
principi la nostra valoració, atesa la situació que tenim
d’augment de la pobresa, de la vulnerabilitat de molts de
col·lectius i de les prestacions que eren necessàries i sobretot
a l’àmbit de la dependència i discapacitat, el que és la valoració
i més personal per a la gestió, etc., poca crítica en aquest
aspecte nosaltres li hem de fer, tot i que sí creim que són
millorables alguns àmbits, sobretot perquè té una conselleria
molt diversa en molts d’aspectes.

Em centraré sobretot en els temes més de vulnerabilitat,
d’infància i de joventut, que vostè sap que consideram per les
iniciatives que hem duit en temes de joventut, mentre hi hagi
una direcció general de Joventut i Família i s’hagi transferit tot
l’àmbit de l’oci i el lleure, que és el que s’ha transferit, i la
promoció de l’associacionisme als consells insulars, com
estableix la llei i l’Estatut d’Autonomia, sí que seguim
considerant que la Direcció General d’Infància, Família i
Joventut ha de coordinar i no ha d’esperar la Llei de joventut
per coordinar les polítiques per afavorir l’emancipació i la
promoció de la joventut en tots els seus aspectes de la vida. Per
tant, em cenyiré un poc aquí.

Sí que he vist que hi ha un..., i aniré al capítol d’ingressos
perquè hi ha dues coses que m’han cridat l’atenció. Un, a la
memòria justificativa parla d’un increment del 26%,
evidentment del pressupost global. Vull saber l’aportació de
fons europeus quina partida és, quina partida concreta..., perdó,
partida, quin volum, quin import és i quin percentatge d’aquest
26,2 suposa els fons europeus i quins fons europeus són.

Llavors m’ha sorprès d’ingressos, no m’hi havia fixat altres
anys, tal vegada sí, a través d’una transferència corrent de la
Unió Europea ve a través de la Direcció General de Cooperació
un import de 76.700 euros. No sé si és per a una política de
refugiats o qualque cosa així que va a través de la de
Cooperació, però com que va a la de Cooperacio m’agradaria
que em digués aquest ingrés que ve de la Unió Europea,
d’aquests 76.000 euros quin concepte és i on l’aplica, és a dir,
quin programa o quin objectiu s’assoleix amb aquesta partida
que supòs..., no l’he vista reflectida talment a una despesa, a
una actuació concreta de la direcció general, supòs que està
dins un volum d’altres temes.

Vostè parla de l’alberg de La Victòria, he entès que el
capítol 7 va a l’alberg o al campament? A l’alberg o al
campament, són actuacions de capítol 7, per tant, equipaments
o actuacions d’edificis, és important, jo trob que si és per a
l’alberg ho trob insuficient, llevat que sigui una cosa que s’hagi
hagut de redactar, de reconduir, o si és del campament sembla
que una actuació d’aquest import sí és important.

Després, la Direcció General de Cooperació, parl de la
memòria, llavors aniré direcció general per direcció general
quant a programes, però la Direcció General de Cooperació,
vostè considera que pel volum que executa la Direcció General
de Cooperació, pel nombre de projectes executats el 2021 i, per
tant, el 2022, les memòries que es presenten justificatives dels
projectes sobre aquest volum, té suficients recursos dins l’equip
del personal estatutari per fer-ho, és a dir, dels tècnics de la
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direcció general? Crec que és important, rendiment de comptes,
sobretot el volum que és. Em consta que és complex i que els
recursos sembla que són els mateixos.

Ara sí que vaig amb l’atenció..., vostè ha parlat ja de
l’atenció a la discapacitat, el termini d’atenció, que s’ha reduït
i som un referent, per tant, aquest tema el passaré per sobre.

Centre terapèutic, té prevista la recerca i té pressupostada
qualque partida de capítol 2 per reformular tal volta l’estudi
que ja hi havia sobre el solar disponible, quines actuacions ha
fetes. Supòs que tal vegada no són dins el pressupost com a tal,
però les té com a objectius, la recerca d’un solar, si no li posen
a disposició altres ajuntaments, o un edifici reconvertir-lo, no
ho sé, m’agradaria, sap que nosaltres estam a l’aguait sobre
aquest tema del centre terapèutic perquè ja a una
compareixença en vàrem parlar.

Bot coses que vostè ja ha contestat i faig algunes pauses. Li
he demanat pel pressupost dels fons europeus.

Protecció i foment de la integració de la joventut. M’ha
agradat veure aquesta línia de subvenció per al suport a
educadors de temps lliure, era una, vostè sap que és impossible
que les associacions puguin cercar-se la vida en aquest sentit,
hi havia un col·lectiu fora d’aquestes possibilitats de gaudir del
dret al lleure a l’àmbit de..., a més, inclusiu a la resta dels
projectes de les entitats. Per tant, m’alegra.

Una mancança que tenim, i jo ja li he dit un parell de
vegades, consellera, i esper que amb la Llei de joventut i amb
la Comissió Interdepartamental es pugui fer una
interinstitucional de coordinació perquè hi ha consells de la
joventut que no desenvolupen suficientment les polítiques de
promoció de l’associacionisme i del lleure, per afavorir que les
entitats que desenvolupen projectes en valors i d’educació en
valors no els puguin desenvolupar, i vostè ho sap, i esper que
quan arribi la llei per fer esmenes, puguem garantir aquest.

Servei de Voluntariat Europeu, no es coneix, jo l’encoratjo
que es promocioni el Servei de Voluntariat Europeu, es puguin
incorporar més, jo sé que són indicadors també dins el
programa que perdurarà més envers la demanda que hi pugui
haver i la promoció que se li pugui oferir, ens consta que és poc
conegut i crec que és una actuació que pot ser interessant,
interessant no, i més en el nostre fet també com a la
Mediterrània, tenim un factor important en aquest tema del
Servei de Voluntariat.

Vaig al programa de l’OBIA, li vull comentar, és ver, ha dit
vostè que (...) a secretaria general, despeses corrents, però
concretament la partida que desapareix és la 22706, d’estudis
tècnics, i em sorprèn que sigui la partida que desapareix, com
tal. Sí hi havia aquesta partida en el 2021 i no hi és en el 2022,
jo puc entendre que... m’ha sorprès que li sobri tanta quantia a
l’OBIA, però si vostè ha parlat amb el director si està d’acord
amb aquesta minva de pressupost i si té qualque impacte en la
seva actuació d’estudis, més que res perquè, li dic, 22706 és la
partida que parla d’aquest tipus d’estudis tècnics.

Després la secretaria general, sí, a la partida 626,
concretament, 62.600, de la Direcció i Serveis Generals de la

Conselleria, hi ha una partida important nova d’equips de
processos d’informació, és qualque... de gestió? M’agradaria
que detallés, perquè el volum és important, ja sap vostè que, si
no, nosaltres fem esmenes quan no coneixem i tenim una
oportunitat per evitar fer una esmena i que vostè ens digui que
és necessària per a la gestió o per a la (...) o la polarització de
l’administració, no ho sé. La partida és del programa 313K.

En principi, Cooperació, sí, aquests 15.000 euros que ha
explicat una nova actuació en tema de drets humans, suposa
becar qualcú que vagi cap a països del sud o dur qualcú,
evidentment. Està definida aquesta, és una convocatòria o és un
programa concertat amb qualque entitat, perdó amb qualque
entitat, amb l’AECID o amb qualcú d’una altra administració?
Més que res perquè vostè sap que com més informació tenim
i més precisa respecte d’aquestes actuacions molt millor a
l’hora d’evitar segons quins debats, i aquest, com que és nou i
no el conec m’agradaria que vostè l’explicàs.

L’estudi a lloc, es diu... ara no em surt la paraula, el
mantendrà? No es va poder fer en el 2021 per mor de la
COVID? Les prospeccions, que no em sortia, la té prevista i...
D’acord, volia saber les prospeccions, perquè es va suspendre...

Llavors he vist una, m’ha semblat veure una partida, faré
una cosa, empraré la segona part de la intervenció per
reformular un poquet alguns apunts que tenc aquí i en principi
no li demanaria ara més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer
lloc i a tot l'equip que l'acompanya, gràcies per aquest esforç
didàctic per explicar uns pressuposts que són molt més que uns
pressuposts, jo crec que quan ve el moment que es fa aquesta
proposta és en certa manera l’hora de la veritat i molt
especialment aquí en aquesta cambra els membres de la qual 
que som aquí avui coincidim amb la majoria dels que
participam generalment a la Comissió de Benestar Social de
Drets Humans i d’Esports, tot i que som a una altra comissió,
que és la d’Hisenda i Pressuposts, per parlar de números per
parlar de d'euros, al cap i a la fi. Però, bé, d'això al cap i a la fi
es tracta, és a dir al marge de plantejaments que puguem fer de
consideracions de propostes de bons desitjos,
d’interpel·lacions, etc., el moment de fer els pressuposts de la
comunitat autònoma és quan realment es visualitzen quines són
les prioritats que té el Govern d'aquestes d'aquestes illes. I crec
que en aquest sentit és important fer un esment de tot el procés
que hi ha hagut des que hi ha un govern progressista en
aquestes illes la passada legislatura, com en aquesta on, any
rera any, hem vista incrementada la partida dedicada a serveis
socials en tots els seus àmbits. Evidentment, i atenent les
competències que per suposat té la comunitat autònoma.
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I crec que això és una d'aquestes qüestions que hem de
posar en valor, diríem, perquè hi ha gent que qüestiona si
realment són el Govern de la gent o no ho són, o quines són les
prioritats. I crec que l'exposició que ha fet vostè avui aquí,
defineix, marca quina és la total i absoluta prioritat d’aquesta
comunitat autònoma. I, evidentment, per la part que ens toca és
d’agrair i tot l'esforç que evidentment això comporta i que du
darrera, esforç evidentment que no queda just dins el terreny
polític sinó també que va a nivell tècnic, però molt
especialment, i em consta, amb un treball conjunt tant amb
entitats del tercer sector les quals, a través de diferents
plataformes, poden participar d'una manera activa, i em consta
que han fet propostes, han fet, no vull dir esmenes perquè,
evidentment, no s’ha produït el cas encara, però, bé, sí que amb
una actitud molt cooperativa en aquest sentit amb
l'administració, i receptiva evidentment per part de
l'administració.

I parlam d'entitats del tercer sector com podem parlar a
nivell d’esports amb federacions esportives, que també em
consta que hi ha un treball intens de coordinació i sense cap
dubte que sempre ha de ser el camí, com fins i tot en
cooperació a través de la plataforma d’ONG de les Illes
Balears, on també evidentment aquesta feina conjunta. Crec
que és una qüestió que també l'hem de posar en valor. 

En certa manera, per tant, quan un presenta els pressuposts,
és com la prova del cotó, d'aquell famós anunci, de dir bé, tot
això que hem dit és veritat o no és veritat. És a dir, darrere hi
ha una partida pressupostària? És a dir anam de ver o no hi
anam? I crec que en aquest sentit, és bastant palpable i
demostrable quina és la prioritat. 

També és cert diríem que la incorporació del Fons Next
Generation, evidentment han suposat un increment important,
però per ventura qualcú es pot demanar, si realment aquest
fons, aplicat, a Serveis Socials, responen a aquella reactivació
econòmica darrera, que al cap i a la fi és el que pretenen
aquests fons europeus Next Generation. És a dir, això generarà
feina?, generarà llocs de feina?, quin tipus de llocs de feina? I
evidentment la resposta és afirmativa. Vostè ha fet cinc
pinzellades de totes les inversions que té previstes la seva
conselleria durant aquest exercici econòmic, a les quals hi hem
de sumar les ja ha iniciat en altres exercicis econòmics
anteriors, amb tota una sèrie de noves infraestructures que estan
en construcció, de noves residències, de centres de dia, etc., a
les quals evidentment s’hi sumen totes les que s'hi han pogut
incorporar, tant amb pressupost propi, com evidentment també
amb pressuposts del fons Next Generation, la qual cosa també
suposa una injecció directa a l'economia de les nostres illesm,
que bona falta fa en aquest moment, però molt especialment
que després cohesionaran tot un nombre determinat de llocs de
feina, evidentment de llocs de feina de mà d'obra qualificada,
i crec que això també és una d'aquestes qüestions que s'ha de
posar en valor. I per si qualcú té dubtes, que tal volta aquests
fons no s'haurien d'aplicar a la seva àrea, que a  mi
personalment i des del nostre grup polític, evidentment ens
pareix del tot encertades.

Respecte d’algunes qüestions, perquè ja que parlam molt
més de números, parlam sobretot de política i crec que tendrem
ocasions, crec que fins a tres ocasions, per parlar-ne

detingudament dins el marc del ple d'aquesta institució, parlar
de política, al cap i a la fi és d’allò que parlam, molt més que
númeroros, però i vist que tendrem altres altres ocasions, una
sèrie de qüestions que són concretes. 

Vostè parlava del manteniment d'una sèrie de projectes que
hi ha a l'illa d'Eivissa. A mi em consta que tant a la passada
legislatura com en aquesta s'ha fet un esforç important, a més
transversal de totes les àrees de gestió de la comunitat
autònoma, d’aplicar l'Estatut d'Autonomia. És a dir, que molts
d'anys després de la seva aprovació, encara hi ha qüestions que
estan que estan a l'aire. A la passada legislatura, el seu mateix
departament va poder fer la transferència d'una sèrie de serveis
al Consell de Mallorca en aquest cas, també al Consell de
Menorca, però va quedar pendent tot el tema d'Eivissa, a
Eivissa es dóna una situació on l'Estatut diu una cosa, però la
realitat en diu una altra i la comunitat autònoma segueix
gestionant recursos que ben bé hauria de gestionar el Consell
d'Eivissa. Per tant, la pregunta és si hi ha una intenció,
especialment per part del Consell d'Eivissa, d'assumir aquestes
competències que li corresponen evidentment per Estatut i per
posar ordre en la gestió, perquè és veritat que si les
competències en determinades qüestions Mallorca i Menorca
els té,entenem també que Eivissa les hauria de tenir. 

Després una altra qüestió, que em consta també que les
entitats ho han plantejat, especialment la del tercer sector i que
vostè i la seva conselleria ha estat bastant receptiva, és en
referència a totes aquelles qüestions més de manteniment de les
seves instal·lacions, especialment totes aquelles que tal volta
tenen concert de places, o... És que m'ha semblat que ha dit que
s'havia ampliat i que s'havia iniciat una convocatòria plurianual
per deu anys i que enguany ja hi ha una partida important, que
evidentment una entitat del tercer sector, que presta els seus
serveis dins un espai i que moltes vegades, en determinades
convocatòries o concerts, no es tenen en compte qüestions com
el manteniment o com la inversió de determinades
infraestructures; per tant, no sabia si això és específic per a això
i crec que també era una de les demandes que feia el tercer
sector. 

El mateix evidentment que en una situació sobrevinguda
que s'ha donat en tot el tema de la COVID, clar, moltes vegades
s'han multiplicat per tres les baixes laborals per imperatiu legal
i major evidentment, però per unes circumstàncies on una
persona dóna positiu i per tant, els altres s'han d'aïllar; i això
evidentment també ha provocat un increment important en els
diferents pressuposts, que mereixen aquestes entitats del tercer
sector. I em consta que també és un tema que l'han plantejat i
no sé si ho podem trobar reflectit també en  aquests
pressuposts. 

Sí que tenia unes altres consideracions també, però en certa
manera també ja les ha resolt o ja les han plantejat altres grups
polítics i sobretot vist que tendrem ocasió per continuar-ne
parlant i avaluant fins a l'aprovació definitiva d'aquests
pressuposts, i vist que són les 21.45 i és hora d’anar a sopar,
fins aquí arribaria la meva interenció. 

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

 



1906 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 79 / 17 de novembre de 2021 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares. Pasamos la palabra al
portavoz el Sr. Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera,
por sus explicaciones a usted y todo el equipo que le acompaña.
Yo voy a ser terriblemente breve, porque a mí también me ruge
el estómago. 

Quería hacerle, básicamente, una pregunta y una precisión
y digo que voy a ser muy breve porque, como ustedes bien
saben, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad
de los presupuestos y dentro de esa enmienda a la totalidad de
los presupuestos, creo que la conselleria que usted gestiona es
a la que más enmendaríamos a la totalidad y no porque no sean
importantes y fundamentales los servicios que ustedes prestan,
sino porque estamos completamente en contra de la filosofía
con la que lo hacen. Entonces, ahí surge nuestra profunda
diferencia. 

Por eso sólo le quería hacer una pregunta: si usted puede
decirme cuál es el coste total de las ayudas a la inmigración
ilegal por parte de esta comunidad autónoma. 

Y quería hacerle una precisión, porque usted ha hablado de
un tema que creo que es muy sensible, que son los abusos a
niños y niñas, la aportación de más ayuda psicológica, etc.,
pero ha insistido en ese componente de género. Ahí también
tengo que estar en desacuerdo con usted. Las cifras, depende de
cómo uno las tome, pero por desgracia se abusa tanto o incluso
más de niños que de niñas, otra cosa es el número de denuncias
que llegan a los juzgados, pero se abusa tanto o más de niños
que de niñas. Es además un abuso bastante invisibilizado,
porque nuestra sociedad, sobre todo por las políticas que
ustedes desarrollan, siempre con perspectiva de género, que lo
tienen muy claro, los invisibiliza, a esos niños abusados de sexo
masculino, de la misma manera que se invisibiliza muchas
veces la prostitución masculina, mientras que siempre se hace
mucho hincapié en la prostitución femenina. Yo creo que en
este tipo de problemas no se debe hacer una diferenciación de
sexo. Se debe atacar el problema de raíz y, sobre todo, no
invisibilizar a esas víctimas, que también lo son, de este tipo de
abusos. 

Nada más. 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 seva
portaveu la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, gràcies per ser
aquí, ens tornam trobar després de 24 hores en què vàrem
constatar una realitat sobre les dones i la immigració ahir
horabaixa, a una extraordinària taula rodona. Ens va donar per

pensar i crec que vostè va constatar a més a més el que ja sap
i el tema i una frase amb què em vaig quedar és que “no hi ha
dones vulnerables, sinó dones vulnerabilitzades”. Aquest va ser
un gran aprenentatge i crec que les paraules, com sempre dic,
són importants a l'hora de parlar d'aquestes qüestions i de
qualsevol altra. 

Bé, consellera, nosaltres estam contents que hi hagi una
pujada en els pressuposts. Per a nosaltres són clarament
insuficients, és a dir, és ver, vostè ho reconeix, sempre es
podria fer més i pensam que amb el que està passant, el que ha
passat i el que passarà, encara haurien d'haver pogut gratar
qualque cosa més pel que fa als pressuposts de la seva
conselleria, tan necessària, i parl sobretot de Serveis Socials i
també de Drets Humans. 

D'Esports també, una part que ha quedat una mica, bé que
ha anat fent la seva rutina, ha anat caminant així com anava i
mentre ha pogut, que la pandèmia també ha aturat moltíssimes
coses i que supòs que tendrà més titulars durant l'any 2022.

Dit això, li faré quatre preguntes concretes, el meu torn
d’explicar, de demanar o d'intervenir en aquesta comissió
sempre som de les darreres, així que moltes de les preguntes ja
les podrà contestar i són les mateixes que han formulat molts
dels portaveus que ja m'han precedit, però hi ha coses que
m'han cridat l'atenció i per això els hi vull demanar. 

Ha parlat del Consorci sociosanitari i ha parlat
d'equipaments d'aquest consorci, no sé si podria ser una mica
més concreta i dir-nos exactament què, com i quant s'hi
invertirà.

Consolidació de l'estructura d'atenció a les persones amb
diagnòstic de salut mental, un tema que preocupa molt a aquest
grup parlamentari, perquè estam veient com es disparen els
casos. Nosaltres creiem que si hem d'agafar qualque cosa bona
és que es visibilitza la salut mental a la fi, que era un tema tabú
i ara pareix que ja podem... és l'únic bo que he trobat en tot
això és que almanco en podem parlar sense prejudicis i sense
complexos. Així és que si em pogués concretar exactament
aquesta consolidació d'estructura, com es traduirà?, com es
farà?, i quan es farà també?

Ha parlat de Quatre Pins i del nou Fusteret, ja ho han
demanat també alguns dels diputats i diputades que han parlat
abans que jo, però m'agradaria saber si hi ha unes dates. Ha
parlat d'un pressupost, però m'agradaria saber si hi ha unes
dates perquè tot estigui enllestit.

Ha parlat també de nous treballadors, d’ampliar places per
a mesures de convivència. Quants n'hi ha?, quan
s'incorporaran?, i quan començaran a fer feina? És el que també
m'agradaria saber si ja ens ho pot dir, si no, podran podrem
esperar. 

Ha parlat de programes d'emancipació, la meva pregunta
aniria dirigida en el mateix sentit, quan?, com?, i què?

Ens ha agradat molt el tema de l'increment de psicòlegs per
donar servei a les persones o a la llista de menors abusats,
siguin nins o siguin nines pensam que aquesta és una necessitat
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imperiosa, és molt important que això s'ampliï, però
m'agradaria saber en quants, no si ho ha dit, ha parlat d'un
psicòleg en qualque ocasió, però no sé si quan parlava d'aquests
es referia als psicòlegs dels nins o no. M'agradaria saber quants
de psicòlegs serien necessaris i quants seran els que podran
donar cobertura a aquest servei, més que res perquè si ens ho
diu podem fer una esmena i tal vegada ens l’aprova el Govern
i també podem pujar la seva partida que segur que li fa falta. 

Ens han xocat que l’OBIA baixi en 129.000 euros i a més
coincideix amb el nomenament del nou director. Jo no dic que
tengui res a veure, però vull que vostè em desmenteixi o em
confirmi si hem aprofitat que tenim nou director per abaixar-li
el pressupost, perquè és el primer mal pensament que m'ha
vengut al cap, perquè sempre he pensat que l’OBIA té un
pressupost baix, idò és que vull que..., m'agradaria molt que
m'ho explicàs perquè, és clar, els directors de l’OBIA a vegades
es queixen que tenen, o l'anterior almanco, que tenien un
pressupost limitat, és un observatori, és un organisme
independent, ho sabem, però bé, amb aquestes diagnosis que
fan jo no sé si seria necessari pujar l'increment, bé, 129.000
euros manco, exactament m'agradaria saber el perquè i si
coincideix o té res a veure amb aquest nou nomenament.

Ha parlat també del Servei de promoció a l'autonomia en
persones amb discapacitat física, creiem que progressivament
s'està fent una feina d'ampliació d'aquest servei, cosa que
celebram. També creiem que no és suficient.

I llavors ha parlat també d’APROP, de la discapacitat
psíquica que s'integra, crec que ha dit dins dependència. Això
què significa? És per qüestions d'eficiència?, és per qüestions
de pressupost?, suposa en realitat un increment?, millorarà el
servei o anirà a la baixa? És a dir, per què i com i si és una
bona mesura de cara a aquestes persones que tenen discapacitat
psíquica. 

Per altra banda també, la renda social, ha parlat de més
doblers que s'incrementa en bastants de milions, crec que ha dit
en 10 milions més, però a banda dels doblers, aquesta renda
social ha de tenir més facilitat per arribar, ho vàrem veure ahir,
parlàvem de les persones que no poden tenir compte corrent,
persones que no existeixen pràcticament, que si no tenen tres
anys de feina o el que sigui no poden accedir a aquestes ajudes,
i després una altra cosa, que per demanar cites segons on, com
també vostè sap perfectament, és molt complicat.

Així que demanaria també més eficiència l'administració.
No sé si vostè hi pot fer res o no i si està traduït en alguns dels
pressuposts que avui ens ha contat.

I res més, esperar també que... pel que fa als esports aquest
increment en el seu pressupost es tradueixi en coses concretes
i simplement en aquest apartat fer-li una pregunta: si vostè en
la matèria esportiva té qualque projecte que destaqui damunt
els altres o que s'hagi posat com a objectiu que el 2022 en
matèria esportiva passarà això, més enllà dels doblers que ens
ha dit que destinaria a la Fundació Balear de l'Esport o a les
institucions sense ànim de lucre.

I res més. Gràcies, consellera. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. No havent-hi cap portaveu en
aquest moment a la sala del Grup Parlamentari Mixt, passam la
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Joan
Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, consellera, i benvinguda a
vostè i a tot el seu equip. Crec que la mateixa posada en escena
posa de manifest la rellevància d’aquesta compareixença de
presentació del pressupost, una presentació que al marge dels
nombres que poden semblar més o manco freds, sens dubte ens
diu moltes coses i ens diu moltes coses i ens dóna molta
informació també de l'actualitat, de com està la situació en els
carrers, en les cases, en els centres, en els pavellons, entre els
joves, entre els infants, entre els majors, però per a la confecció
d'un pressupost és bàsic conèixer -com deia- la situació real del
que està passant, i sabem que la conselleria n'és coneixedora.

I pensam que també és important saber d'on venim i no
només del passat més recent amb l'inici de la crisi sanitària que
ens va capgirar en un principi a tots, sinó que també s'han de
tenir en compte les accions d'aquest govern durant aquesta
legislatura i també la trajectòria des de 2015 i també del llegat
que ens vàrem trobar molt poc sembrat, la veritat, de les
legislatures del Partit Popular entre 2011 i 2015. 

Aquesta informació que està molt bé tenir-la per poder-ne
fer una anàlisi i una valoració és important, però a partir d'aquí
s'ha de posar fil a l'agulla per mirar cap endavant i plasmar un
pressupost que posi l'estaló i solucioni els problemes que
puguem tenir.

Feia aquesta introducció perquè pens que podria servir per
a qualsevol conselleria, però que agafa especial rellevància
quan parlam de la Conselleria d'Afers Socials, Drets Humans
i Esports i que ens implica benestar per a dones i homes, reduir
la pobresa, lluitar per la igualtat sense mirar sexe, gènere, edat
o raça, tot des d'unes illes obertes al món enmig de la
Mediterrània.

Idò bé, pel que fa al pressupost de la conselleria crec que hi
podem veure clarament el compromís d'aquest govern en
general i de la conselleria en particular per posar la política al
servei de les persones.

Com ha dit la consellera aquest pressupost augmenta de
cara al pròxim any en un 26%  i que respecte de fa només dos
anys, el 2020 per exemple, ho fa amb un 43%, respecte d'aquest
any que deixam són 64 milions més que ens fan arribar -com ha
dit- a aquests 309 milions que dèiem.

Quant al pressupost, veim importants pujades percentuals
en diferents capítols, per exemple un 33% al capítol 2 que -com
deia- pertany a la concertació i que és important, una
consolidació del capítol 4 amb 191 milions per a famílies,
fundacions, consells i ajuntaments  i una pujada important per
a les inversions en el capítol 6 que hem calculat amb 168% i
passa de... de per exemple 3 milions a 8,2 milions que ens ha
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assenyalat que s'incorporaven també des dels fons europeus i en
projectes d'inversió.

Un altre punt a destacar és el capítol 7 on es doblen aquests
pressuposts de 2022 en un 124%, l'any passat ja es va
augmentar considerablement la partida amb 5 milions i enguany
augmenta en 20 i passa del 16 als 36 milions que es detalla
principalment des del Consorci sociosanitari.

Vostè ens ha anat detallant les diferents direccions generals,
jo he anat apuntant una miqueta el recull que ens ha passat
d’informació, però faré una miqueta de repàs també de les
diferents direccions generals.

A la Secretaria General veim un augment substancial en el
capítol 6 d’1.100.000 euros que augmenta el pressupost de la
direcció amb 800.000 euros que pertanyen a aquest capítol i
que apareixen entre el mig milió d'euros, 517.000 euros per a
equips per a processos d'informació i en despeses d'inversions
de caràcter immaterial per 283.000 euros, crec que ja ho han
demanat, no sé si ha estat la diputada del Partit Popular, he
entès que es referien als sistemes d'informació cap a la
ciutadania i la renovació informàtica, és així? D'acord, entenc
que la Secretaria General també manté els serveis comuns i que
donen suport a totes les direccions generals.

Vostè ha dit abans dels correus, que crec que ha dit que
augmentava en 380.000 euros i que també es mantenen la resta
de serveis com per exemple puguin ser neteja o d'altres serveis
generals.

Quant a la Direcció General d'Infància, Joventut i Família
veim que augmenta en 2 milions d'euros, els diferents
programes també hem vist han anat augmentant. El programa
de mesures judicials i prevenció del delicte, que augmenta en
15.000 euros i que consisteix en un augment de quasi..., 15
milions d'euros, perdó, i que existeix un augment de quasi
900.000  euros a transferències corrents a la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel.

El programa de família i unitats de convivència en dos anys
ha pujat un 52%, i arriba als 6 milions d'euros. Les partides més
destacades les trobam en el capítol 2 i capítol 4, on
s'assenyalaven edificis i altres construccions, entenc que és per
l'augment que ha assenyalat de pisos i habitatges propis. 

Al programa de protecció i defensa dels drets dels menors
veim baixa a la despesa, no ens agrada dir-li despesa, pens que
haurien de ser inversions, especialment en material de
subministrament i altres en 130.000 euros, que és el que baixa
pràcticament aquest programa. Demanava a què es deu aquesta
baixada. 

Vull destacar també que l'any passat parlaven d'obrir Quatre
Pins, enguany el centre ja està en marxa, com Es Fusteret, que
està en un nou emplaçament. Valorar positivament que es pugui
augmentar el nombre de places d'habitatges per a joves i que
augmenti la partida de prestacions econòmiques per a la renda
d'emancipació.

Quant als joves veim positives també les polítiques per
mantenir els serveis dels anuaris, Carnet Jove, l’Art Jove, de

mantenir les instal·lacions així com els campaments juvenils i
la novetat que ens ha dit del monitor permanent.

Bé, la Direcció General de Dependència veim que
augmenta considerablement el pressupost d’aquesta direcció
general que aglutina pràcticament la meitat del pressupost de la
conselleria. És evident que és una prioritat de la conselleria i
del nostre grup parlamentari, que ho fa en un 19%, arriba als
145 milions d'euros. 

Deia al principi sobre la necessitat de conèixer i d’adaptar-
se a la situació actual, aquest n’es un exemple, que veim com
les Illes han augmentat substancialment en pocs anys, podem
dir, els mils de persones en situació de dependència.

Ens ha explicat també sobre l’augment de places
residencials, places a centres de dia, els terminals de
teleassistència, són una bona sortida totes aquestes accions per
a una bona gestió. 

Valoram positivament l'atenció de xarxa de recursos socials
per a persones amb diagnòstic de salut mental i d'atenció
primerenca destinada a infants amb trastorns, que entenem que
han de tenir un augment quant a places i hores d'atenció. Vostè
comentava sobre les places de 40 ocupacionals de salut mental
d'habitatge i d'acompanyament o les sessions per a sordcecs i
atenció primerenca. 

Vull destacar igualment el capítol 4 de la Direcció General
de Planificació i Serveis Socials que dobla els pressuposts de
2021 amb més de 39 milions. Ens ha dit que aquests 30 estan
destinats a la renda social garantida, aquesta també és una fita
d'aquesta comunitat autònoma i d'aquest govern i que se’ns
dubte és una garantia per a les famílies en situació de pobresa,
bé, de pobresa sobrevinguda, que no quedin fora, que puguin
quedar fora de, per exemple, l’ingrés mínim vital. També
volem destacar les polítiques d’aquest govern i  del Govern de
l'Estat en altres actuacions, vostè ha anomenat el bo aquest de
probresa energètica. 

Per altra banda veim que enguany tenien previst
transferències de capital al capítol 7 per un valor de 689.000
euros i que no estava inclòs el 2021. No sé si ha comentat a què
es preveia aquesta nova assignació, pot ser que sigui al
consorci. Pot ser ho ha dit, pot ser em podrà..., m’ho podrà
apuntar a la següent intervenció

LA SRA. PRESIDENTA.

Ha d’anar acabant, Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, ja acab, gràcies. Quant a la Direcció General de
Cooperació hem vist que augmenten les transferències corrents,
principalment a famílies i institucions sense ànim de lucre on es
destinen 3,7 milions d'euros. Ens agradaria saber exactament en
què consisteixen aquestes.

Quant a la Direcció General de Planificació...
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LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Mascaró, li demano, per favor.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

... i Equipaments. D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, en el segon torn...

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Em dóna un minut?

LA SRA. PRESIDENTA.

... si vol podrà...

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Tenc un minut?

LA SRA. PRESIDENTA.

No, és que té..., ha esgotat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

També l’he aturat.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Senzillament era repassar els nous equipaments de
residències, nous centres de dia. Si ens podria detallar quins
podrien ser i, bé, valorar positivament el pressupost, m’hagués
agradat estendre’m un poc més, però ja ho podré fer a la segona
intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Passam la paraula a la consellera
d’Afers Socials i Esports, per tal que respongui a totes les
observacions i preguntes que li ham fet. 

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

Bé, gràcies per totes les intervencions, les valoracions que
s'han fet. Crec que en general tots s'han valorat que estam
davant d’uns pressuposts positius, bons, que sens dubte sempre
es poden incrementar més, però també he dit a la meva
intervenció que hem de tenir una capacitat de gestió adequada
per poder fer tot això. Miraré de contestar totes les preguntes
i si me’n deix qualcuna, doncs, ja en tot cas al torn de rèplica
la podem incorporar.

Contestant a la representant del Partit Popular. Hi ha dos
temes d'informació, un servei d'informació que volem reforçar

i que tenim prevists uns 500.000 euros i després el servei
d'informàtica que també està present a vegades a cada direcció
que també el volem augmentar. Estam davant l'administració
digital i hem de reforçar tots aquests temes i aquí també hi ha
una inversió important de Secretaria General de més de
500.000 euros, però que és al 6, mentre que això d'informació
és al 2, perquè serà un altre servei. 

De mesures judicials, els Quatre Pins ja funciona, Es
Fusteret ja s'ha traslladat ja fa setmanes. Vostè em demana per
l'edifici que..., pel mig edifici que hem d'esbucar, tenim el
projecte bàsic, tenim el projecte d'execució, per uns temes de
seguretat ens vàrem estimar més acabar les obres de Quatre
Pins per després poder fer aquest esbucament. El tenim previst
a finals de novembre o per desembre. Li vull donar dades
perquè el que nosaltres tenim previst, però després a vegades
s'incompleixen perquè l'empresa posa problemes o té
dificultats, però la previsió és aquesta.

També li he de dir que des que hem posat un vigilant de
seguretat al terrat s'ha impedit aquesta sortida d'una forma molt
clara. De fet, des de fa dos anys sobretot baixen tots els
indicadors de fugues, no n'han tenguda cap crec que aquest
darrer any, els no-retorns baixen d'una forma considerable i
això..., els no-retorns no és un problema d'estructura d'edificis
sinó de la bona feina que es fa en aquests moments a Es
Pinaret. Això es deu que hem posat més recursos de personal,
hi ha una atenció més directa, més individualitzada, més
terapèutica i això afavoreix que tots aquests indicadors que ens
alarmaven el 15, el 16 i especialment el 17, baixin ara d'una
forma absolutament considerable. 

Vostè em demana temes de seguretat. Vàrem fer una aposta
per la seguretat incrementat moltíssim les hores. Jo ara si fossin
10 i 15, crec que eren 15.000,  parl de memòria, però molt
durant aquests anys, vàrem canviar totes les càmeres de
seguretat amb un sistema absolutament modern i actualitzat,
però seguim incrementant, ara hem incrementat Quatre Pins,
incrementam, per tant, tot el sistema de seguretat. També hem
incrementat dins aquest any..., és que no teníem un..., teníem Es
Fusteret i també l'hem incrementat per l’horari, també tenim
previsió d'incorporar més càmeres aquest any i a més també
tenim un coordinador precisament de càmeres perquè la veritat
és que ja pràcticament tenim, diguem, tots els angles. Per tant,
sí que hi ha aquest increment de seguretat, però la intervenció
més important sobretot en nombre d’hores la varen fer altres
anys.

Vostè es referia a famílies (...) crec que l’he entesa que era
el capítol 2 que vostè li deia, el capítol 2 va dirigit a serveis,
que ho tenim realitzat, bé, ho pagam a través de capítol 2, el
que fem és una oferta pública per a tots aquells psicòlegs,
sobretot, perquè bàsicament són psicòlegs, que es vulguin
apuntar a aquesta llista, que és una llista on s'incorporen tots
aquests psicòlegs o psicòlegues. I a partir d'aquí nosaltres, que
els demanam tota una sèrie de requisits una sèrie de formacions
etc., fem aquestes llistes públiques i es van assignant als casos
fins a un topall, perquè també tenim un topall, no pressupostari,
sinó també comptable. I per això augmentam, perquè
augmentam en mediació, mantenim mediació filioparental,
postemergències, competències familiars, que l'hem incorporat
també el passat any i aquest altre el mantenim, i aquest any
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també tenim tot el tema d’aquest llistat de psicòlegs que
atendran nins i nines, insistesc nins i nines, Sr. Rodríguez, hi ha
nins abusats, però per cada nin abusat hi ha 80 nines abusades.
I això no ho dic jo, això és tota la bibliografia tècnica que
existeix en aquest món, totes les estadístiques, passa al món
mundial i passa per tot.

Negar que davant l'abús sexual hi ha un component de
gènere és negar l’evidència, i jo crec que podem tenir
ideologia, però l’evidència l’hem de tenir en compte perquè si
no realment no podem transformar la societat. En tot cas, és un
debat que podríem tenir, la violència de gènere i la violència
contra les nines o els abusos als infants és un 10%, i això és a
totes les estadístiques del món, la pateixen els nins i un 90% la
pateixen les nines. 

Difícilment una mare viola un infant, un nin, 18 anys;
desgraciadament, en aquests moments avui vespre hi haurà
pares que violaran les seves nines, això passa i té una
component de gènere, i això és així i negar-ho és negar cercar
una solució. Per tant, hi haurà una borsa per a aquests casos,
que ho he dit, que nosaltres pensam derivar a aquesta borsa els
casos més difícils, perquè tenim especialistes molt bones al
nostre servei. Per tant, els casos més complicats pensam que
han d’anar aquí i els casos que siguin més lleugers han d’anar
a aquesta borsa. Perquè també amb això hi ha graduació, no és
el mateix, i sempre amb aquestes característiques que no siguin
del sistema de protecció, perquè els nins estan protegits a les
seves les seves famílies.

De joventut, i crec que contest diversos parlamentaris, jo
dic un increment de 111.000, crec que és a capítol 7, perquè
aprofitam que es fa la reforma de l’alberg d’Alcúdia amb uns
doblers que encara no s'han incorporat a aquests pressuposts,
que vénen de l'impost del turisme sostenible, i que ascendeix a
1.300.000 o a 1.600.000 euros crec; però, aprofitant que es feia
aquesta reforma, vàrem incorporar la modificació d'altres
estructures que no s'incorporaven a aquest pressupost inicial,
perquè quan vàrem assignar o contractar aquests arquitectes, i
varen estudiar l’edifici i varen veure l’edifici ens varen
assenyalar una sèrie de modificacions que convendria que es
fessin, crec que eren temes de finestres, si no ho record
malament, i, per tant, no eren dins aquest pressupost inicial i,
per tant, l’incorporarem, perquè quan puguem licitar l'obra, que
estan pendents que l’Ajuntament d’Alcúdia ens concedeixi
l’autorització per poder gestionar aquests serveis, que estan
pendents d'aquesta revisió d'aquests convenis. Estam pendents
que s'aprovin en el plenari, quan això succeeixi nosaltres ja ho
tenim tot preparat per poder licitar les obres. I, per tant, aquesta
licitació ja incorporaria aquests 111.000. Per tant, els doblers
de l'impost del turisme sostenible no estan en aquest pressupost.

De dependència, vostè m’ha dit, bé, aquí vostè ha detectat
al programa de discapacitat un tema comptable. Vostè diu:
baixa la partida de concert, realment baixa menys del que
indica, perquè crec que tenim assignats 15 milions, a l’any
2021 hi havia 17 milions, però aquí hi havia la partida de
Projecte Home, per tant baixaria només 1 milió. I el que ens
han assignat per poder treballar tot el que volem treballar, que
és el que jo els he relatat sobretot de servei de salut mental,
etc., ens l’han posat al capítol 4. Però això és un problema
comptable que es resol a partir de l’l de gener demanant una

modificació, perquè vostès saben que el capítol 4 i capítol 2
estan relacionats i, per tant, això de vegades són problemes
comptables d’equiparats o d'equilibrar capítols.

Servei d'ajuda a domicili, augmentam 4.500 hores del servei
d'ajuda a domicili. I efectivament és d'uns serveis que hem de
promocionar, que més hem de promocionar perquè ho hem
puntuat més baix. Li puc dir que des de la conselleria i des de
la Direcció General de Dependència estam facilitant tot el
possible, ens adaptam molt al territori per poder incrementar
aquest servei d'ajuda a domicili. Nosaltres ara per exemple a
Palma ho gestionarem directament a través de la concertació;
Menorca té la intenció de fer-ho a través d’un consorci, però si
fem un concert, s’han de mantenir els convenis.

Per exemple, amb la Mancomunitat del Pla mantenim
convenis.

Amb Eivissa ho contractam perquè és difícil fer-ho a través
dels ajuntaments, per tant ens adaptam molt al territori amb
l’objectiu de poder incrementar aquestes hores.

Vostè demana residències, aquestes residències que han de
créixer. Bé, hi ha les 100 places de la residència de Marratxí,
que ja s'ha acabat, formalment li hem donat ja al Consell de
Mallorca, de fet el Consell de Mallorca ja ha dit públicament
que seran de gestió pública i, de fet, ja fa la contractació dels
treballadors. Ara ja està tota equipada, hem de fer l'aspecte més
mediàtic de donar-los les claus, però formalment va haver-hi
una reunió al consorci per facilitar tota aquesta concentració.
Per tant, hi ha 100 places que nosaltres concertarem amb el
Consell Insular de Mallorca i, per tant, és als pressuposts del
22; 14 a Formentera, que ara s’han acaba les residències i hi ha
problemes d’urbanisme per poder accedir-hi. I després tenim
31 a Mallorca, algunes, la majoria, a Palma, a dues residències
privades que ens han fet propostes de concertació.

Tenim també Ferreries i després tenim unes 15 més a
Mallorca, això fan més o manco aquestes 198 places. Però,
contestant també a la representant de Podemos i a vostè,
l’aposta ha estat molt clara pels serveis de dependència. Miri,
residències a l'any 2015, quan nosaltres vàrem entrar al Govern,
2.047 places; a l’any 21, 2.811, incorporarem aquestes 198.

Centres de dia, 953, actualment 1.814.

Teleassistència, zero aparells, actualment 9.100 aparells.

Ajuda a domicili, 123 usuaris, 1.326, més aquestes 4.500
hores en el que puguem créixer.

Per tant, aquestes residències més o manco li he contestat.

Promoció de l'autonomia, fem a través de 6 a 2 anys, ho
volíem fer inicialment per a menors discapacitats. Els consells
insulars amb raó ens varen dir que això era competència seva
i per tant ho hem gestionat a través de Dependència, els menors
de 0 a 3 anys reben atenció primària, a 6 anys reben atenció
primerenca i a partir de 6 anys podrem atendre des de la
Direcció General de Dependència aquells que tenguin un grau
de dependència. I serà una promoció de l'autonomia personal
menys enfocada a una recuperació clínica, a una rehabilitació
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clínica, que és el que tal vegada estava a atenció primerenca
actualment sinó molt dirigida a la promoció social d'aquests
infants.

Amb Respir és un tema que, bé, tenim places concertades
amb el Consell de Mallorca per temes de respir, però si tenim
una partida d'uns 300.000 euros a capítol 4 de dependència, per
a ajuntaments, per veure si podem créixer en places de respir en
els municipis, que tenguin residències o que tenguin altres
espais per poder créixer en temes de respir.

Després ja vostè demanava per temes d'esport. Ens han de
venir més doblers d’Europa, però ens han de venir més doblers
el 22, 23 i 24, per tant, el que tenim garantit és que dins aquest
any es vendran aquests 100.400.000, després ens vendran crec
que 8.900.000, no ho record ara de memòria per al 23 i el 24.

L’aulari ha començat, els doblers que són sobretot a capítol
7 és de l'aulari, a capítol 6 o a capítol 7 és de l'aulari
bàsicament per a l'aulari. Hi ha els doblers de la previsió de la
despesa nostra, capítol 6 de despesa nostra, i després hi ha
l'altre 50% o el 48% que posa Educació. Quan ho acabarem?
Doncs, el contracte, i és un contracte públic al qual vostès
poden accedir, la previsió és del desembre del 22, però sempre
ens passen coses. Vostè, després el gener del 23 em demanarà
si no està acabat, què ha passat. Doncs jo li contaré el retard
que hi ha hagut amb les empreses, a partir d'ara ja és l'empresa
qui ho ha de gestionar i cregui’m que hi estarem a sobre
perquè, a més, hi tenim el director qui, a més, amb un
arquitecte que hi estarà a sobre, si hi ha la penalització o no, el
director general, si no el director del centre de tecnificació.

Per què no tenim places a Eivissa? Doncs miri, primer li he
de dir que durant aquesta legislatura hem crescut en 104 places,
haurem crescut en 104 places el gener del 21, com si haguéssim
fet una residència de (...), en dues residències bàsicament, a La
Copa i al Reina Sofia. En aquest moment tenim concertades
totes les places que ens han ofert, totes. I si hi ha la possibilitat
que durant aquest any, el 2022, s'autoritzin més places per a
dependència, també les podríem concertar.

Per què no en construïm de pròpies? Perquè no tenim sòl
públic? Jo això ja ho vaig crec que a la passada legislatura, a
qualque pregunta parlamentària que se'm va fer o a qualque
pregunta que em va fer qualque periodista, per què no
construïm a Eivissa? Perquè no ens cedeixen sòl públic. Tenim
una proposta de Sant Josep, que es troba pendent que se’ns
clarifiqui a l'ajuntament quin és el terreny més adequat per
poder fer aquesta residència, perquè tenen una herència que
està lligada a la construcció d'una residència, perquè no en
tenim ni per a centres de dia, crec que només en tenim un, ni
per a residències, així que... Cosa que no ens passa a Menorca
i no ens passa a Mallorca.

Tot i així, però, a través de les residències que hem crescut,
hem crescut 104 places.

E aquest moment, paradoxalment, la millor ràtio que tenim
és a Eivissa, perquè és la població més jove, i com que és la
població més jove, la ràtio que tenim de residències és la més
elevada. A Mallorca i Menorca estan envellint i per tant també
hi hem de dedicar més esforços. Per ràtios es troba millor

Eivissa que Menorca, on fem una inversió molt elevada, per
posar exemple, que no a Eivissa, amb aquestes ràtios. Tot i
així, si hi ha propostes, nosaltres les podem estudiar.

Bé, de Podem, d'acord amb la valoració que han fet tant
Podem, com el representant de MÉS com el representant del
Partit Socialista. Preguntes que vostè m'ha fet.

Nosaltres en aquest moment pràcticament donam sortida o
donam una ràpida cobertura a les demandes de mesures
judicials que ens venen dels jutjats de menors. La que ens
queda una mica, que no ens agrada a nosaltres, que hem
d’esperat massa o que esperin el temps que en aquests moments
esperen és la de convivència. Jo sempre els ho he dit i ho hem
analitzat en aquest parlament, que una de les mesures que creix
és la violència filioparental, per tant aquesta demanda ens creix
i pensam en créixer unes 14 places més. Vull recordar que
nosaltres quan a l'any 2015 estaven mesclades amb les mesures
judicials per a altres tipus de delictes, això ens creava molts de
conflictes; vàrem crear dos pisos per a aquestes mesures amb
8 places, i ara volem créixer fins a 7 o 8 més, i seria
exclusivament per a mesures de convivència. No sé exactament
qui m’ho ha demanat, crec que era Ciutadans, això quin
creixement suposaria de professionals? Uns 7 professionals per
365 dies, 24 hores.

Una altra de les preguntes que vostè em feia era habitatges
per a extutelats. Nosaltres tenim la previsió com a mínim de
créixer 30 places més, com a mínim, més 35 que no 30. I a més
a més, tenim un conveni amb l'IBAVI que ens cedeixin
anualment un nombre de pisos. Segons les característiques del
pis el dedicarem a salut mental o el dedicarem a extutelats, per
tant, podem créixer per sobre d’aquestes 30 places aquest any.

I l’explotació sexual infantil és un tema que ens hi vàrem
posar des de l'any 2015, som l’única comunitat autònoma que
té un protocol específic, hem fet una campanya que ha estat
avalada i elevada pels principals professionals que fan feina, no
només a la nostra comunitat autònoma, sinó a nivell nacional,
en temes d'explotació sexual infantil. I fem tot un programa de
formació, continuam fent un programa de formació que va a les
menors, que va als pares i que va als professionals que han de
detectar amb més rapidesa aquestes situacions.

En relació amb dependència, que també m’ho han demanat
diverses persones, nosaltres en aquests moments tenim una
planta en el centre de Joan Crespí que és de fisioteràpia, hi van
persones, hi van a un nombre molt limitat de persones, i el que
fan és, sobretot, una fisioteràpia de manteniment, no és una
fisioteràpia de rehabilitació perquè això ha de ser Salut, sinó de
manteniment de persones amb dependència. Nosaltres pensam
que no és un model que ha de dur la comunitat autònoma
aquest model, perquè només arriba a un nombre molt limitat de
persones que només solen ser de Palma. En canvi, però,
entenem l’ús beneficiós d'aquest servei, sobretot a les persones
que ho han pogut utilitza, que han pogut beneficiar-se’n. Per
tant, pensam en un programa que sigui molt semblant al que es
feia a aquell espai, però d'atenció domiciliària, perquè d'aquesta
manera ens permet arribar a totes les illes. Per tant, és un
programa de fisioteràpia i també de teràpia ocupacional, ho
miram, que pugui arribar a aquestes persones amb aquest perfil,
que ha de ser un perfil de discapacitat física elevada, amb un
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percentatge de discapacitat elevat, i sobretot dependents.
Perquè és l'única manera que un servei d'aquestes
característiques el puguem estendre a tot el territori.

De serveis socials, el que vostè ha fet de la renda social crec
que som absolutament dels primers que vàrem posar aquesta
renda social amb aquestes característiques, va ser una aposta de
risc, políticament, però que ens han donat la raó, de cada
vegada més els discursos que hi ha des dels sindicats, des dels
sociòlegs, des dels politòlegs, anam cap a una societat en què
no hi haurà llocs de feina per a tothom i, per tant, hem de fer
polítiques que garanteixin rendes als ciutadans, la renda social
i l’Ingrés Mínim Vital clarament van cap aquí.

La planificació de serveis comunitaris és 1.800.000 euros
que aniran destinats als consells perquè després ho derivin als
ajuntaments. Encara ho tancam, però nosaltres volem sobretot
que vagi a finançar personal, tenim una ràtio de treballadors
socials que està bé, que la que marca la Llei de serveis socials,
però no la tenim en educadors i no la tenim en auxiliars
administratius, per tant, reforçaríem auxiliars administratius,
reforçaríem educadors.

I volem també abaixar la ràtio, si és possible dels
treballadors socials, a veure si podem abaixar, especialment, a
zones que la nostra mateixa Llei de serveis socials estableix que
es poden definir zones de risc o d’alta intervenció, i aquí també
tal vegada hauríem de perfilar a quins terrenys.

Vostè ha fet referència a la normativa, és la primera que
n’hi ha feta, després també ho han comentat altres
parlamentaris, vull dir -li que nosaltres ens vàrem comprometre
a fer una llei de joventut, una de lleure, una de cooperació i una
d’esports dins l’any 2021; políticament, dins la conselleria està
fet, la llei de joventut és a punt de dur-se al Consell de Govern,
aquest dilluns crec que no hi va, procurarem que sigui l’altre
dilluns, es troba a punt, és un problema de fer un informe de
visió. La de lleure, també crec que dins el desembre o a
principis de gener podrà estar, ja ha passat per tot el procés, ha
passat pel Consell Econòmic i Social, ha passat tot el procés.
La de cooperació també ha passat per tot el procés, ja ha passat
pel Consell Econòmic i Social, que fa dos dies ens varen enviar
l'informe. I la d’esports, vostè sap que es troba en exposició
pública i passarà també per aquest procés de trametre-la al
Consell Econòmic i Social i després l’informe. Per tant, entre
desembre i gener segur que passarà Joventut, Lleure i
Cooperació i a partir de febrer serà Esports, va ser el
compromís. 

El compromís que assumim per a l'any 22 és la Llei de
persones majors, volem una llei de persones majors a la nostra
comunitat autònoma, i pensam que ara és el moment d'una de
les demandes que vostès, sobretot els grups de l'oposició, han
demanat que és la llei de..., el Decret llei de prestacions
econòmiques convertir-lo ara en llei. Pensam que ara és el
moment de poder-ho fer, era un decret llei que responia a una
necessitat molt urgent de tenir un document legislatiu per
adaptar-nos a la COVID-19, això ja ha passat i, per tant, crec
que ens trobam en el moment de convertir aquest decret llei de
prestacions econòmiques socials amb una llei de prestacions
econòmiques socials amb tota l'experiència que tenim de la
gestió de la renda social, amb tota l'experiència que tenim de la

gestió d'ajudes econòmiques d'emergència i  extraordinàries,
etc., i sobretot perquè també tenim la Llei de l'ingrés mínim
vital, que ja s'haurà convertit també en llei, que ha passat de
reial decret llei a llei i, per tant, pensam que és el moment. Per
tant de cara al 22, aquests dos compromisos.

El representant de Ciutadans, el Sr. Gómez, m'ha fet una
sèrie de preguntes que algunes ja estan contestades a través de
preguntes d'altres parlamentaris. Vostè em deia dels fons
europeus, jo diria que els fons europeus ..., el 90% d'aquest
13% és de fons europeus. De fet, hi ha la inversió prevista en
els pressuposts repartits entre sobretot Direcció General de
Dependència, però molt més a la Direcció General de
Planificació i alguna a Secretaria, són 22 milions d'euros. 

Vostè també ha dit que hi ha uns doblers d'Europa de
cooperació, nosaltres estam a un projecte europeu, que és un
projecte que treballa sobretot la conca del Mediterrani i des de
Serveis Socials, vull dir, l’ús que es fa de serveis socials. Hi ha
una..., són, no sé si ho record, 180 o 200.000 euros en tres
anys, la partida més important la vàrem gestionar l'any passat,
bé, aquest any, la gestionam aquest any, i ara hi ha una partida
que ens arribarà de fons europeu, a què vostè en feia referència,
que està incorporada en els pressuposts.

Recursos humans suficients? Els recursos humans ..., feim
la feina, treim la feina. Crec que és necessari una secció, feim
les propostes perquè hi hagi una secció, i jo crec que si fossin
molt més àgils amb les substitucions quan es produeixen unes
baixes de vegades aniríem millor. 

És veritat que..., jo si vostè em digués, què ha de triar de la
conselleria amb urgència? Doncs, jo triaria incorporar
Secretaria General, temes d’UGE, el servei jurídic perquè a
vegades aquí es produeix l'embús, no?, i si facilitam que això
s'acceleri, ajudam a moltes direccions generals.

El tema de la Joventut..., després vostè m'ha dit el defensor
de les entitats. La idea no és, bé, es podria donar suport allà si
fos qualque cas extraordinari, però la idea és més que venguin
a formar-se aquí o venguin a estar aquí. No ho farem a través
d'una subvenció, ho farem a través de qualque entitat
segurament, perquè sobretot quan posam programes nous en
marxa anam a propostes que ja han funcionat que després es
poden reconvertir en altres models, però de moment nosaltres
pensam que seria a través d'una entitat.

De Joventut ja li he contestat una mica, no hi ha el
pressupost de l'alberg a través de l'impost de turisme sostenible,
només hi ha una incorporació per incrementar.

Centre terapèutic. Centre terapèutic per a menors vaig tenir
una..., vostè em va fer una pregunta parlamentària fa crec que
dues setmanes o tres, no hi ha cap novetat, no és un centre
terapèutic lligat a mesures judicials, és un centre terapèutic per
a menors de la nostra comunitat autònoma d’entre 12 i 14 anys,
que això es discuteix, i que afecta Salut i que ens afecta a
nosaltres com a responsables de menors. Nosaltres teníem un
espai que l’havíem expropiat i amb la modificació del Pla
hidrològic de la passada legislatura no es pot aprofitar aquest
espai perquè és altament inundable. Què feim allà en aquest
moment? L’utilitzam per fer tallers en temes de jardineria i
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temes d'agricultura. Estam cercant un espai. No tenim
pressupost per a aquest, ja li ho dic, no tenim pressupost perquè
si finalment trobam l'espai entre que fas el projecte bàsic, el
projecte executiu, l'any 2022 no fa falta que facis, posis un
pressupost important per a equipament. 

La subvenció ..., que vostè feia referència al lleure per
al·lots amb discapacitat, de menors amb una discapacitat
superior, crec que ha estat un avantatge i li he de dir que la
subvenció pràcticament és el cent per cent del sou del monitor. 

L’OBIA, que és un tema que veig que els preocupa, que ho
ha comentat també la Sra. Durán, la representant d'El Pi, el
representant de Ciutadans. Mirin, si vostès es queden tranquils
i li volen llevar 80 o 90.000 euros a Secretaria General i posar-
los a capítol 2, no hi ha cap problema, però a nivell pràctic no
resolen res. Seguretat, neteja, llum, aigua, tot el del capítol 2 es
fa des de Secretaria General. Vull dir, no és perquè hi ha un
nou director, és prou espavilat per haver-se adonat, i no es
redueix. 

És veritat que hem reduït el que comenta el Sr. Gómez
d'aquesta partida a què vostè ha fet referència, però tenim 25 i
80.000 euros a treballs i despeses diverses que, per tant, vostè
sap que capítol 2 està lligat, que a vegades posar 2204, 2203,
és més una planificació comptable que una realitat, està lligat.
Per tant, què fa l’OBIA normalment amb aquest capítol 2?
Almanco ho ha fet fins a l'any 19, perquè el 20 no ho va poder
fer i el 21 tampoc, fa sobretot jornades i contractació d'estudis.
Pensam que amb aquests 80.000 i 25.000 de moment en té
suficient,  almanco això el que hem fet fins ara. Si necessita un
increment es fa una modificació i es fa. Vull dir que no hi ha
cap problema.

Crec que també li he contestat la diferència entre informació
i informàtica.

MÉS, Sr. Ensenyat, coincidim amb les seves reflexions, a
l'illa d'Eivissa cregui'm que per part nostra facilitarem tot el que
sigui la transferència, però jo li he de dir, no som optimistes, a
1 de gener del 22 no es produirà i no sé si a l de gener del 23 es
podrà produir. Crec que nosaltres som molt honestos, nosaltres,
des de la Conselleria d'Afers Socials, donam euro per euro de
la gestió de la residència, hem estat honestos perquè haguéssim
pogut aturar la gestió de les residències des de l'any 2016,
2017, que es creix, però no ha estat així, hem crescut en
personal, en millores i tal; per tant, quan el Consell Insular
d'Eivissa ho vulgui nosaltres estarem absolutament disponibles
per fer-ho així.

Després també vostè fa referència a aquest pla 10. Aquest
pla 10, que nosaltres li deim Pla 10, és una convocatòria de
subvenció, que serà de 32 milions d'euros perquè les entitats
puguin sol·licitar o fer una proposta de construcció
d'equipaments o pagaments d'equipaments, que tal vegada ells
fan en aquest moment, tot dirigit a dependència i salut mental,
per a residències, centres de dia, centres ocupacionals i els tipus
d'habitatge que estiguin en cartera de dependència. 

Al senyor de VOX, bé, jo els campaments de gènere ja és
una realitat i voler-ho negar me pareix que és negar una
evidència i és..., i, bé, ja és una discussió que em pareix que

vostè ideologia, ideologiza, aquesta situació. Podem tenir
diversitat d'opinió en com enfocar els problemes de la situació
de gènere, de polítiques feministes, del que vostè digui, però
negar que les nines són més abusades que els nins és dur-ho a
un extrem absurd, és dur-ho al màxim estrès, és fer el ridícul
internacionalment perquè això es a tot el món. Tots els tècnics,
tots els psicòlegs, tots els pedagogs, totes els mestres, tots els
metges, tots els pediatres ho constaten. I és una evidència, Sr.
Rodríguez, d’aquesta manera. Què hi ha nins abusats? Per
suposat, mai no s'ha negat, però que fins i tot en això vulguin
ficar aquesta ideologia que vostès neguen amb relació a gènere,
em pareix que, li ho dic clarament, em pareix que és fer, arribar
al ridícul. 

I per suposat, jo no sé de tot això quin cost té..., quins
ciutadans que estan en situació d’irregularitat rebran aquests
doblers. Li ho puc donar per illes, per municipis, per sexe, però
una situació d'immigració il·legal jo no la hi puc donar, ni la
sabré. Nosaltres treballam sobre necessitats, la necessitat de
dependència, la tengui una persona en situació d'irregularitat o
una persona amb un passaport espanyol. Si una persona passa
fam..., nosaltres treballam sobre la necessitat de resoldre
aquesta situació de necessitat, no estam parlant de situacions
d'irregularitat administrativa.

La Llei d'estrangeria, que és una llei una llei d'estrangeria
absolutament, al meu parer, no pròpia del segle XXI i és una
llei molt dura, fins i tot la Llei d'estrangeria, que és del Partit
Popular, reconeix que els drets socials, els drets educatius i els
drets sanitaris han de ser donats a les persones que tenen una
situació d’irregularitat administrativa. La nostra llei de serveis
socials va en aquest sentit també. Per tant, nosaltres treballam
sobre necessitats, no detectam la situació d’irregularitat
administrativa.

No m'ha demanat res pus. No m’ha demanat res de
pressuposts, vostè només ha vengut a parlar del que només
parlen, que és d'immigració i de temes de feminisme.

El Pi. A veure, consorcis sociosanitaris, la primera pregunta
que m'ha fet. Nosaltres tenim previst dins aquests consorcis
sanitaris continuar amb les obres de Son Martorell, iniciar les
obres d'Andratx, iniciar les obres de Sant Llorenç -tot això són
residències-, continuar amb les obres de Maó, iniciar les obres
d'Es Castell, iniciar les obres de Sant Lluís i iniciar les obres
d'Es Migjorn. Això, en residències, més o manco, me’n puc
oblidar de qualcuna.

En centres de dia tenim: continuar les obres de Calvià,
continuar les obres de Porreres, continuar les obres de Cala
d’Or, iniciar la de Son Xigala i acabar les de Sa Indioteria. Més
o manco serien aquests centres de dia. 

Salut mental, amb què ho farem?, amb els concerts. Més o
manco, tot el que li he dit d’habitatge, de centres ocupacionals,
serà a través dels concerts. Quatre Pins i Es Fusteret ja estan
funcionant. Vostè m’ha demanat això de convivència, que li he
contestat també a la representant de Podemos: unes catorze
places i que són set de treballadors. 

Emancipació crec que també ho he contestat. Creixem, com
a mínim, 30 places de pisos d’emancipació però també volem
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especialitzar aquest acompanyament. Creixem també d’una
forma considerable, crec que tenim prevists uns 300.000 euros
per a la renda d’emancipació. I també volem posar en pràctica
aquesta nova modalitat que és ajudar a pagar el lloguer a
famílies que acceptin aquests joves i extutelats que són adults. 

De la UTASI també crec que he contestat. Fem aquest
llistat pels casos,
diguem, menys greus i incorporam el cinquè psicòleg, vull dir
que en dues legislatures n’hem incorporat tres; pensam que amb
això ja tenim la cobertura d'aquesta necessitat. Nins abusats i
nines abusades n'hi haurà sempre, però el que volem és que
aquest procés terapèutic hagi d’esperar el manco possible.

L’OBIA, ja li ho he dit. Si vostès volen fer una esmena i
queden tranquils, facin-la, ja li dic que a efectes pràctics no
servirà per a res.

Discapacitats físics, crec que també l'he explicat, també,
quan he contestat a la representant de Podemos.

APROP, per què? Perquè tenim un informe jurídic que ens
determina que el Consorci APROP no pot continuar sent un
consorci privat, ha de ser un consorci públic. El consorci
públic, vostès saben que té l'inconvenient que la contractació és
molt complicada. Per tant, davant aquesta situació es va
prendre la decisió, conjuntament amb AMADIP, que és l’altra
part del Consorci per al Consell de Mallorca i nosaltres,
d'incorporar dins el mes..., si és possible dins l'any 22 i si no a
1 de gener del 23, com a màxim, el Consorci APROP, que són
dues residències bàsicament, amb diferents mòduls, però dues
residències, a la fundació que té experiència en la gestió de les
residències i que ho sap. 

Això ja s'ha parlat amb els..., s'ha anunciat als sindicats, s'ha
anunciat als treballadors, s'ha anunciat als pares, perquè vostès
saben que el Consorci APROP està treballant amb persones
amb discapacitat intel·lectual greu i amb problemes de
conducta i, en principi, tots hi estam d'acord. Durant aquest any
treballarem aquesta assimilació de consorci a fundació.

Què els ressaltaria, jo, de l'esport? Jo ressaltaria la Llei, que
serà un canvi important, la construcció de l'aulari, i jo crec que
també he de posar en valor l'increment de la partida
d’esportistes, que crec que està donant molt bons resultats.

El representant del Partit Socialista crec que ha fet una
anàlisi de cada una de les partides, fins on ha tengut temps.
Crec que el tema d'informació a informàtica ja ho he
diferenciat. També el d’OBIA, que vostè ha detectat, jo he dit
OBIA però és ver que és Defensa dels Menors i potser això té
confusió.

I vostè fa referència a Dependència, que hi ha una partida
que abans era 50.000 i ara són 600.000 de la fundació de
capítol 6, això ho fa la Fundació d'atenció a la dependència per
a tot el tema de manteniment de les residències i perquè també
hem d’adaptar un lloguer per l'increment de places que he
comentat abans.

Això, més o manco, crec que contesta totes les preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera d'Afers Socials i Esports.
Ara començarem els torns de rèplica dels diferents grups
parlamentaris, per un temps màxim de cinc minuts. En primer
lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Marga Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Consellera, intentaré en
cinc minuts dir tot el que li vull dir.

A veure, de manera telegràfica. El Quatre Pins ja funciona,
des de quan? Quantes places? Quants d’interns hi tenim en
aquest moment? Es Fusteret funciona, des de quan? Quan varen
fer el trasllat? Quantes places? Quantes internes hi tenim en
aquest moment? 

Una altra cosa, quant a la partida de la Direcció General de
Serveis Socials, allà on tenim els serveis socials, hi havia una
partida als consells insulars l'any passat, que no arribava
gairebé als 2 milions d'euros, hi ha hagut una disminució d'1,5
milions; vostè sap que jo li he dit per activa i per passiva, i
encara ho continuaré dient fins a l'any 2023, que nosaltres érem
contraris a llevar la renda mínima d'inserció, perquè crèiem que
les rendes han d'anar vinculades a la inserció de les persones,
ho creim fermament. Per tant, han deixat aquesta partida de
doblers en 420.000 euros. Jo li deman perquè també és una
preocupació que tenen els consells insulars: quins d'aquests
doblers, quina serà la distribució que es faran, d'aquests
419.000 euros, si vostè sap quants aniran al Consell de
Mallorca, quants al Consell d'Eivissa, quants al Consell de
Menorca, i quants aniran a Formentera, i si tenen pensat donar
qualque tipus de subvenció o qualque tipus d'ajuda.

Entenem que no, ja que no tenim la renda mínima
d'inserció, idò per a aquesta subvenció que, per exemple,
segons (...) del Consell de Mallorca, com a substitució de la
renda mínima d'inserció s'ha creat una subvenció, unes ajudes
econòmiques urgents, i es donen cada mes a totes aquelles
persones que havien quedat. Per tant, si ho té en compte o no
ho té en compte.

Quant al consorci. Altres infraestructures que m’han quedat
pendents i que, com es pot imaginar, les hi he de demanar avui.
Residència d'Andratx, veim que han posat una partida de
687.000 euros, si no anam equivocats, de dia 31 de desembre
d'enguany, rebran de l'ajuntament 5,5 milions d'euros, és a dir,
hi ha un conveni, l'ajuntament posarà aquests doblers, però els
posa per endavant i, per tant, els finança amb part de les
estructures que faran a altres bandes. A què es destinaran,
aquests 600.000 euros? Volem saber a què es destinaran, si ja
tenen els projectes, si no tenen el projecte, quan fan comptes
començar les obres, etc.

 Quant a Alaró, hi ha hagut un retard important en el
projecte que ha de fer o que havia de fer el Consell Insular de
Mallorca, vostè sap la bona predisposició del batle, sap que a
més l'ajuntament posarà 500.000 euros, no s'ha pogut encara -si
no vaig errada- signar el conveni amb la conselleria, està
pendent de signar-se, però sí que és ver que creim que s'hauria
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d'haver posat una partida econòmica en aquest pressupost,
perquè el que sí que li agradaria a l'ajuntament seria, una
vegada que es compti amb el projecte, poder licitar. Tot el que
es pugui avançar per després començar les obres, com més
prest millor, doncs molt millor. 

Vostè ha parlat d'Eivissa, jo li deia que ens estranyava que
hi hagués una partida zero per a centres de dia i per a
residències a Eivissa, d’acord? Vostè m'ha parlat de la població
jove i tal, ... d’acord. Llista d'espera a Eivissa a centres de dia
per a gent gran: 13 places; residències de gent gran: 135 places.
Això era fa quatre o cinc mesos. Per tant, sí que és ver que hi
ha una necessitat de places. Vostè ha dit el solar, però nosaltres
creim que hi ha d'haver maneres de posar aquestes places que
fan falta perquè ja fa ..., bé, des d'aquesta legislatura, des de
l'any 2019, no s'ha fet cap obra a Eivissa.

La Fundació APROP. És un tema que li volia comentar un
altre dia però crec que ara que ja ha sortit és important que es
parli. Vostè diu que ha parlat amb els sindicats per absorbir
aquest personal i que aquest personal passi a la fundació, de
quina manera?, què és el que s’ha ofert als sindicats i a aquest
personal?, perquè aquest personal està preocupat, Sra.
Consellera. El personal que està fix des de fa vint anys i que fa
feina allà en aquests dos centres no sap de quina manera ara
passarà a la fundació. No sap si passaran a ser funcionaris
indefinits, que vendria a ser indefinits; no seran funcionaris
amb plaça, evidentment no ho poden ser. Per tant, quina és la
figura?, quedaran com a interins? Aquesta és la seva
preocupació. Per tant,  ja em servirà la seva resposta per
dir-los-ho.

 Vostè sap que nosaltres no hem presentat esmena a la
totalitat a la seva conselleria; sí que ho hem fet als consorcis...
No sé si ja m'he passat o no, estic a punt d'acabar... ah, d’acord,
veia que em mirava i no sabia si ja m’havia passat o no m’havia
passat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden quinze segons.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord. Nosaltres sí que l’hem presentada al consorci,
creim que hi ha una mancança important de places, creim que
tot aquest gran pla de residències que vostès varen presentar
l'any 2017, un pla per fer centres de dia, places residencials
2017-2021... començant que hi havia també moltes places ja
posades de Son Dureta que encara  no s'han ni començat, per
tant, nosaltres per aquest part...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... sí..., a part d’això, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passam el torn de paraula a la
portaveu pel Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, només vull agrair totes
les explicacions, trob que ha explicat detalladament totes les
partides del pressupost, de totes maneres ho acabarem
d'estudiar bé i en el cas que trobem convenient presentar alguna
esmena per millorar aquests pressuposts, així ho farem. 

I simplement vull destacar novament el que ja he dit a la
meva primera intervenció, pensem que són uns bons
pressuposts i que a més serveixen per reforçar tot aquest escut
social que ja es va treballant. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, vaig ràpid, tema de
l’OBIA, el director va dir que no necessitava personal, jo li
vaig fer una pregunta explícita, és un bon gestor dels equips...
dinamitzador d’equips i va considerar que no.

El capítol 2 ha dit vostè que és vinculant, per tant, entenc
que és suficient, si no ja castigarem al secretari general en
aquest sentit, però les jornades, els estudis i els treballs tècnics
són fonamentals, del que ha de fer..., a part de la web que l’ha
de treure d’on està i fer una pàgina web com pertoca, però
necessita la formació, la formació del personal i sobretot del
personal que intervé en infants dins l’àmbit del lleure, és a dir,
fora de l’àmbit... del que són els... la intervenció social,
diguéssim més estàndard, no?, que educadors, etc., és a dir, és
important i ell es va comprometre a fer-ho, ell coneixedor
d’aquest món i crec que aquestes jornades són necessàries. Si
em diu que és suficient, formidable.

Instal·lacions del FISE, no li he fet cap pregunta, vostè sap
com ens preocupen els menors en situació de mesures judicials,
no n’hi he fet perquè l’he visitat i sé Es Fusteret com està, el
trasllat que es va fer, les condicions, algun suggeriment que
vaig fer allà mateix in situ al director gerent d’allà deçà. I dels
Quatre Pins, sí que és ver que no sabia la data exacta, però
sabia que era immediat, que hi havia uns problemes de
conduccions de cablejat i per tant..., però bé, és important que
ens digui la data i que ens digui efectivament si hi han pogut
incorporar la totalitat de les places que estaven previstes,
progressivament o no, perquè entenem que és fonamental el
suport al FISE amb el finançament que pertoqui.

Programa 323A, la partida D78, el capítol 7, hi ha una línia
de subvencions a les entitats locals, corporacions locals en
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matèria d’equipaments juvenils. Entenc que quasi totes van a
casals, van a casals i a equipaments de casals. Jo vull saber si
hi ha objecte perquè hi tenguin cabuda espais per fer acampada
educativa, perquè no n’hi ha, les entitats no tenen espai (...), de
cada vegada és més restringit per qüestió d’ANEI, per qüestió
de medi ambient i vull saber si dins aquesta línia de subvenció
que hi ha hi caben i si no, demanarem una... o suggerirem una
modificació perquè hi càpiguen. Si hi ha un municipi que pugui
donar, oferir un espai i equipar-lo, que sigui per a acampada,
seria fantàstic.

Consell de Joventut, no he identificat la partida, no he
identificat ni la partida ni..., entenc que va al programa de la
direcció general, al 323A, jo no l’he vista ni a la 48, o a la
secretaria general... Crec que va ser l’any passat l’altre que li
vaig fer una pregunta, era nominativa i no l’he localitzada. Si
ens diu on és i quin pressupost té per a la implementació del
Consell de Joventut, en seu i en l’equipament que pertoqui.

El programa d’integració social dels immigrants està com
a objectiu, no l’he identificat tampoc a cap pressupost, per tant,
no conec la partida i no... i el que li vull demanar és si la línia
sempre és donar a tercers, a través de la 46, a municipis, etc.,
o si vostè gestiona algun programa de sensibilització, algun
programa de... sobretot de conscienciació social, de la
diversitat i la interculturalitat més enllà del casal i de les OFIM.

Quant a esports, aquí es va aprovar una proposició no de
llei, hi va haver una compareixença de dones esportives i crec
que ens va traslladar a aquesta comissió d’Afers Socials, Drets
Humans i Esports una qüestió important que era la seguretat i
els itineraris per garantir la seguretat de les dones dins les
instal·lacions esportives. Vull saber si ho té previst al pla del
capítol 7, de vostès, de la fundació o de la direcció general per
adaptar-les.

Quant a l’alberg, que en prenc nota, tenim una regidora
nosaltres allà i ens assabentarem a veure si es pot empènyer un
poc, els ajuntaments tenen molt de volum i és complicat, però
entenc que vostè ha fet, ha pressupostat 111.000 euros
precisament per començar a fer alguna cosa en (...) que no
necessiten una llicència d’obres, o he entès això o..., d’acord,
expliqui-m’ho perquè sap vostè que sobre l’alberg, que també
l’hem visitat, és... és important.

Vull pensar que no posaran cap emperò, jo l’he vista, a
vostè, destinar pressupostàriament altres partides, altres
exercicis pressupostaris de l’ITS a capítol 7 a l’alberg i no l’he
vist aquí. Supòs que no tendrà cap problema perquè li passin
els doblers quan tengui vostè la possibilitat de licitar. No sé si
és una qüestió comptable o no, però és una inquietud que vostè
sap que nosaltres tenim.

En principi, la resta la don per contestada. Vostè és una
consellera que quan li fan preguntes les contesta, tant de bo fos
així tothom, però... Per tant, a la resta de preguntes que he fet
ja en tenc la resposta i li agraesc la seva informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr.  Gómez. Passam el torn de paraula al
portaveu de MÉS per Mallorca el Sr.  Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Passam el torn de paraula al portaveu
de VOX-Actua Baleares el Sr.  Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sra. Santiago, no ponga en
mi boca palabras que yo no he dicho. Yo creo que nunca he
dicho, ni yo ni ningún dirigente de mi partido, que a los
inmigrantes, aunque sean ilegales, se les tenga que negar
cualquier tipo de ayuda humanitaria, por supuesto que no. Es
decir, cuando una persona llega aquí forzando las fronteras de
manera ilegal y llega deshidratada, con hipotermia o le da un
infarto o se rompe una pierna por supuesto que se le ha de
atender sanitariamente, a esas personas, hasta el momento de su
expulsión, porque nosotros lo que proponemos es la expulsión
de esas personas, pero hasta el momento que llegue la
expulsión por supuesto que se les ha de dar un techo y se les ha
dar de comer, si es que yo... Por eso... eso no lo he dicho, ni lo
he dicho ni lo diré, ni lo he dicho ni lo diré. Nosotros somos
partidarios de que se expulse a estas personas que entran
irregularmente en el país, no que no se las atienda mientras
permanezcan en territorio nacional.

Y lo que me extraña, Sra. Santiago, es que usted sea capaz
de darme los datos, como me ha dicho, por sexo, por islas, por
municipios, pero que no sea capaz de dármelos por
nacionalidad, ¿qué es que cuando ustedes otorgan unas ayudas,
esas ayudas que normalmente se realizan mediante una
transferencia o un cheque bancario..., cuando se van a aperturar
esas cuentas esas personas no presentan ningún tipo de
documentación, no presentan un pasaporte, no presentan
absolutamente nada, ustedes abren la puerta de la conselleria y
al primero que llegar le dan? Yo estoy seguro que no. 

Esas ayudas se gestionan o directamente ustedes o a través
de la Cruz Roja, etc., y esas personas se han de identificar
porque me consta cuál es el proceso y además cuando llegan al
banco, que muchos de ellos evidentemente no hablan nuestro
idioma, llegan con una cartita de la Cruz Roja o de cualquier
otra ONG diciéndole al banco que está poco menos que
obligado a aperturar esa cuenta para que esa persona reciba
esas ayudas, o sea, que si usted no puede darme este dato es
simple y puramente porque no quieren darlo, porque no quieren
saberlo o porque no quieren que la sociedad lo conozca. Y esa
es la diferencia de criterios, luego podemos discrepar en
cualquier otra circunstancia, pero usted no me puede dar este
dato porque no me lo quiere dar y no me lo quiere dar porque
ustedes no quieren saberlo o no quieren que se sepa.
Simplemente esto, Sra. Santiago. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr.  Rodríguez. Passam el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi, la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Només per donar les gràcies a la
consellera, mà estesa com sempre a qualsevol millora que
puguem fer d'aquests d'aquests pressuposts que té la seva
conselleria. L'hem escoltada amb atenció, estudiarem totes
aquelles esmenes que puguem fer i sempre amb l’actitud i la
intenció que les coses vagin a millor. Gràcies també al seu
equip per acompanyar -nos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons, no havent-hi cap representant del
Grup Mixt, passam la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Bé, crec que ja s'han donat prou
explicacions per part de la conselleria i per la resta de grups
parlamentaris. Agrair les explicacions de la conselleria
desitjar-los sort a vostè i al seu equip i que segueixin amb la
feina des d'aquest punt de vista progressista de les polítiques
socials. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Passem ara a la contrarèplica
de la consellera d'Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, intentaré contestar tot aquest seguit de preguntes
que s'han tornat formular o a les quals s’ha requerit més
informació.

La part nova de Quatre Pins està funcionant, si no record
malament, des de finals o mitjans d'octubre tot el que és l'accés.
Nosaltres vàrem modificar tot aquest espai que abans era funció
pública i una part és un centre d'internament de menors amb
mesures judicials, però també en vàrem reformar tot l'accés i
per tant l'accés funciona des de mitjans octubre més o manco.
Aquest mes s'ha utilitzat un mòdul dels 32, vull dir un llar s'ha
utilitzat de moment una llar amb vuit persones. A Es Fusteret,
si jo no record malament, ho vàrem fer a finals de juliol o
principis d'agost més o manco que està funcionant.

Els consells insulars, no estam d'acord amb el seu
plantejament i per tant nosaltres no pagarem cap tipus de
subvenció per prestacions econòmiques que serà ... el decret de
prestacions econòmiques, el decret llei de prestacions
econòmiques els permet fer -lo nosaltres subvencionam per a
nous tipus de prestacions que vulguin fer els consells a través
del capítol 32, de la secció 32 on els consells insulars aquest
any pugen uns 40 milions d'euros i que, per tant, són doblers no
finalistes que s’hi poden destinar o al que vulguin destinar-los,
si volen destinar-los a un tipus de prestació econòmica diferent
de la renda social ho poden fer, sense que hagin de rebre
doblers d'aquesta subvenció perquè a més tenen competències.

El Consorci, jo li vull donar les gràcies al municipi
d'Andratx per la seva generositat, per ajudar-nos a seguir
construint residències. L'ajuntament ens prestarà aquests
doblers i nosaltres des de l'any 22 els hi començarem a tornar
i l’any 22 volem firmar el conveni, fer el projecte el concurs
arquitectònic, fer el projecte bàsic i fer el projecte d'execució.

A Alaró encara no tenim el conveni firmat, però sí tenim el
conveni firmat perquè està pendent que el projecte bàsic
s'acabi, després el projecte d'execució de liquidar el conveni, el
projecte d'execució, la liquidació, ... no hi haurà problemes és
un compromís polític, si el conveni es pot firmar tendrem els
doblers per poder-lo executar. No hi ha cap tipus de problemes. 

Vostè a Eivissa parla de 135 places, 135 persones pendents,
135 persones és absolutament raonable. A nosaltres ens en
poden venir en un mes unes 10 o 15 persones, 20 persones,
depèn del mes. És absolutament raonable 135 persones en una
llista d'espera quan estan rebent aquestes persones ajudes
econòmiques o teleassistència o estan a un centre de dia
etcètera. 135 persones, no és gens abusiu. I qualque pic hauran
de tornar a gestionar vostès, no, no, qualque pic que haurem de
tornar a gestionar vostès i veuran ...no, no, és que jo no hi seré
però li recordaré als meus companys que li demanin tot això
amb què vostè és tan exigent en aquest nivell quan ha tengut
molt poca experiència de gestió pública. 

I jo l’animaria, Sra. Durán, animi els seus batles que ens
excedeixin terrenys, vostès tenen batlles a Eivissa 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, per favor ...

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

... animin els seus batles que ens cedeixi els terrenys al consorci
per construir centres de dia residències, que ens encantaria que
hi hagués qualque municipi ..., què passa a Eivissa?, que és
molt car el sol, que ens ajudin, que ens ajudin, no en tenim,
només en tenim un que és el de Sant Llorenç. 

El d’APROP, miri, APROP ha d'anar a mantenir-ne la
mateixa qualitat com a mínim o si no, a mantenir-la. I jo no sé
amb quins treballadors ha parlat vostè, el que jo li puc dir és
que el representant sindical a les dues assemblees o les dues
reunions dels treballadors que varen fer a APROP, ens va donar
l'enhorabona, el representant sindical. Que hi ha dubtes?, que
hi ha pors?, per suposat i ho negociarem i no perdran cap dret,
milloraran en unes coses i amb altres s’estabilitzaran fins que
els treballadors de la fundació tenguin les millores dels
consorcis i les millores de la fundació les negociarem amb ells
tant si és en un any o dos anys. Públicament,  el representant
dels treballadors d'APROP ens va donar l’enhorabona.

Després a Podem, PSOE i MÉS, no contestaré res.

 A Ciudadanos, efectivament el capítol 2 està (...), crec que
105 euros per temes de millora de la pàgina web, per fer temes
de jornada són suficients per l’OBIA. 
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Per la (...) Crec que ja li he contestat.

Un tema que m'ha quedat pendent, vostè es preocupava pel
voluntariat europeu. Tenim contractada una empresa per a tots
aquests temes de sensibilització. I després està molt preocupat
pel tema de lleure, però vostè sap que el tema del lleure són
competències ja transferides als consells insulars i per tant és
des d'allà on s'ha de millorar tot aquest tema. 

El Consell Social de la Joventut està a la seva partida de la
Direcció General i ara i crec que són 90.000 euros que hi estan
destinats més o manco.

I després el que vostè diu de tot el tema de sensibilització
en relació amb l'esport, mantenint els pressuposts de Valors
esport, que creim que és també important i els protocols i tots
aquests protocols per als temes de violència, d'assetjament, etc. 

Crec que ... no sé si hi ha algun altre tema, però més o
manco. Ah!, sí, a vostè li preocupen els 111.000 euros són per
incorporar quan ens incorporin els pressuposts de l’impost
sobre turisme sostenible, per què no és al pressupost?, perquè
no ho tenim licitat. Si ho tenguéssim licitat ja ho tendríem
incorporat com un plurianual, però com que no està licitat no
el tenim incorporat, però no tenc cap dubte que aquest
compromís polític es mantendrà. I estam pendents de
l’ajuntament, de la cessió de la gestió d’aquest equipament.

Sr. Rodríguez, a vegades les paraules ens traeixen, jo no li
he dit que no li pogués passar la nacionalitat, és vostè que a la
seva associació d'idees ha confós nacionalitat en situació
d'irregularitat administrativa. Jo el que li he dit és que no li puc
passar les persones que estan en situació de situació
administrativa irregular perquè no coneixem aquestes dades,
...la nacionalitat, clar, però és que senegalès no significa estar
en situació irregular administrativa, per tant la nacionalitat sí,
però la situació de legalitat administrativa no. A vostè l'ha traït
el seu inconscient que ha fet una associació entre nacionalitat,
i si són determinades encara més, i situació d'irregularitat
administrativa. 

I estic segura que vostès, tanta sort que a un sediento le
darán de beber, perquè si fins i tot dubtassin d’això, estaríem
en una situació d’infrahumanitat.

Per tant, vostès i nosaltres estam absolutament amb unes
diferències ideològiques que aquests pressuposts són clarament
l'execució d'aquesta diferenciació.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Acabat el debat, com no pot ser
d'una altra manera, vull donar les gràcies a la consellera d'Afers
Socials i Esports, al seu equip i, sent l’hora que és, a tot el
personal del Parlament, als lletrats, neteja, uixers, a tots els
diputats i diputades.

I reprendrem l’activitat demà a les 9.00 hores amb una nova
compareixença. Bona nit a tothom.
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