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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions. No?

1) Pregunta RGE núm. 4078/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari  Popular,  relativa a protocol
interadministratiu de violència de gènere.

Idò passarem a l’ordre del dia d’avui, consistent en la
presentació de dues preguntes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 4078, de la Sra. Isabel Llinás
Warthmann, per a les quals solAlicita resposta oral davant la
Comissió d’Assumptes Socials.

Per tal de formular la pregunta té la paraula la Sra. Llinàs
per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores i senyors
diputats; bona tarda, Sra. Consellera. 

El passat dia 28 de desembre, si no vaig equivocada, de
l’any 2009 es va formalitzar ja aquest protocol interinstitucional
de detecció, prevenció i atenció de la violència masclista, i
també en casos d’atacs sexuals, amb l’objectiu de millorar la
coordinació entre institucions i les entitats implicades en la
protecció i l’assistència a dones en situació de risc o víctimes de
violència de gènere, a més d’agressions sexuals. També
estableix unes pautes d’actuació homogènies per a tota la
comunitat autònoma que sempre, pensam, redundaran en
benefici de l’atenció a les víctimes. 

Formen part d’aquest protocol interinstitucional organismes
com Delegació de Govern, Consell General del Poder Judicial,
la comissió provincial de coordinació de la Policia Judicial, la
Conselleria d’Afers Socials que vostè presideix, la Conselleria
de Salut, la d’Educació i la d’Interior, els quatre consells
insulars, l’Ajuntament de Palma, la FELIB i els colAlegis
oficials de Treball Social, de Psicòlegs i d’Advocats. 

Entre d’altres es crea una estructura diferent per tal que es
pugui operar i coordinar des de distintes institucions. En aquest
sentit es crea el centre municipal de recepció, intervenció i
atenció integral a la violència de gènere a l’Ajuntament de
Palma, així com també en els consells insulars, i un centre
suprainsular de recepció, avaluació i seguiment que, en aquest
cas, és una figura que correspon a l’Institut Balear de la Dona.
L’Institut Balear de la Dona ha de vetllar per aquest
compliment, ha de fer un seguiment i una coordinació de totes
aquestes distintes institucions que participen d’una manera o
d’una altra dins aquest protocol, sistematitzar les comunicacions
que rebin els distints centres municipals o insulars, elaborar les
estadístiques, garantir una formació integral als diferents
professionals que hi intervenen, a més d’editar manuals o guies
de recursos.

En aquest sentit, Sra. Consellera, ens agradaria que ens
respongués una sèrie de preguntes: quantes reunions de
seguiment d’implantació s’han fet d’aquest protocol; si han
rebut recursos econòmics de qualque manera els consells
insulars o els ajuntaments, que vostè sap que és una
reivindicació dels consells insulars; si han hagut de fer qualque
modificació a mesura que han vist com funcionava per intentar
millorar qualque buit o qualque mancança que hi hagués pogut
haver; si la rapidesa de les derivacions funciona, l’eficàcia;
quantes dones han estat ateses dins aquest protocol, etc. Ens
agradaria, si és possible, que ens resolgués aquestes qüestions.

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás.

No havíem dit abans que assisteix l’Hble. Sra. Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Sra. Josefina Santiago,
acompanyada del Sr. Antoni Ballester i Munar, assessor de la
conselleria.

Ara sí contesta l’Hble. Sra. Consellera aquesta pregunta per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Efectivament es va
consensuar des de l’Institut Balear de la Dona el protocol que
vostè ha mencionat, que tenia dos antecedents que crec que val
la pena destacar, que era un antecedent de protocols a través
d’un conveni que eren pautes d’actuació enfront de la violència
domèstica habitual, que es deia així i que era de l’any 2002, i
després un protocol de coordinació per als casos de delictes
d’agressió sexual, que eren temes d’agressió sexual, de l’any
2007. 

Efectivament en la data que vostè ha comentat de 28 de
desembre es dóna per conclosa la fase que es podria dir de
consens amb totes les parts afectades, que aquest protocol seria
un protocol de caràcter interadministratiu, de detecció, de
valoració i atenció a les dones víctimes de violència masclista
a la nostra comunitat autònoma, i que a partir d’aquí es posava
en funcionament tota una sèrie de modificacions d’estructura.
El que li puc comentar en aquest moment és que estam en
aquesta fase. El 28 de maig se signa la darrera signatura, que és
la de Delegació de Govern i tot el cos de forces de seguretat,
que eren prou importants, i prèviament el que nosaltres volíem
tenir era el vistiplau del Consell Superior de Política Judicial,
que efectivament posterior a data de desembre del 2009 ens diu
que és un protocol legalment exigible i, per tant, és un protocol
que cap a tota l’administració pública pot tenir la garantia que
ho pot aplicar.

A partir d’aquí, a partir de maig del 2010 es comença a fer
tota una sèrie de reunions amb cada una de les parts implicades,
les administracions implicades en l’aplicació del protocol,
perquè algunes d’elles necessitaven modificació d’estructures.
El que li puc relatar és tota la feina que fins ara s’ha fet, que
com vostè sap és coordinada, que pensam que ha de liderar
l’Institut Balear de la Dona, de fet un tema que s’està discutint
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en la Llei de transferències, al protocol queda bastant clar que
és de caràcter interinsular i per tant s’ho quedaria el Govern de
les Illes Balears a través de l’Institut Balear de la Dona.

Fins aquest moment el que s’ha aconseguit o el que s’ha fet
ha estat nomenar per part de cada institució un representant per
al seguiment i la coordinació del protocol. Pensam que és
fonamental que cada entitat implicada -ajuntaments, en aquest
cas FELIB, Ajuntament de Palma, conselleries, consells
insulars, etc., el cos del Poder Judicial, Delegació de Govern,
etc.- tenguin una persona assignada que serveixi de coordinació.
Després s’ha fet tota una sèrie de reunions per fer un calendari
amb tots els òrgans i institucions que han d’adaptar els seus
protocols propis o bé han de crear noves infraestructures i noves
organitzacions.

S’ha treballat ja en aquest nivell per concretar amb els
representants dels centres insulars i municipal per tal de redactar
i dissenyar els centres amb les noves condicions, és a dir, quines
persones s’hi han de dedicar i que aquestes persones facin un
informe de quines són les modificacions que han de fer dins el
seu propi organigrama per modificar aquestes..., per poder
aplicar el protocol.

Amb Educació s’han fet les reunions per adaptar el Centre
de validació i comunicació i s’ha informat els integrats de tota
la comunitat educativa per fer arribar el protocol, així com
establir les línies de comunicació futures. En Salut s’ha acoblat
a tots els sistemes informàtics per poder facilitar el tema de
denúncies i sobretot el tema de detecció; s’ha donat informació
als metges i s’ha adaptat el sistema a la Llei de protecció de
dades, que en aquests moments no es tenia. S’ha fet tota una
sèrie de treball en xarxa amb diferents sessions informatives
sobre el protocol als professionals d’atenció primària, i d’altres
que fan feina en violència de gènere; s’ha fet a la comarca de
Manacor, a una part de la comarca de Palma i la pròxima serà
a la comarca d’Inca.

S’ha treballat tot el tema que per a nosaltres és important de
la Llei de protecció de dades, perquè efectivament hi haurà unes
dades de caràcter privat que funcionaran entre administracions,
i hem de tenir abans de poder aplicar l’aspecte final del protocol
el tema de protecció de dades.

S’ha creat ja un sistema informàtic per donar cobertura a la
implementació i la coordinació del protocol per part de tots els
que hi intervenen i el que s’ha fet és la publicació del protocol,
que hem duit un exemple per a les persones que ho vulguin
realitzar, i ja s’han començat a fer casos pràctics a cada entitat;
per exemple avui s’ha fet una reunió, per dir-li la darrera, amb
la Conselleria d’Interior perquè l’112, el telèfon 112, que és una
de les eines més utilitzades per les víctimes de violència,
tenguem la garantia d’una acció molt més ràpida en el moment
que telefonin, vull dir que no hagin de fer el protocol
d’emergències o d’urgències habitual sinó que ho puguin fer
d’una forma molt més lleugera. 

Vull dir que en aquest moment estam en fase de crear
l’estructura necessària perquè el protocol sigui d’una immediata
aplicació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Llinás per un temps de cinc minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la resposta, Sra.
Consellera. Vull recordar que d’aquest protocol, quan vostès
arribaren, ja hi havia un esborrany, no tan acabat ni tan treballat
com està avui, però sí que hi havia un esborrany fet perquè ja
s’havia estat fent feina en un protocol d’aquest tipus. Vostè ha
fet referència al paper que té l’Institut Balear de la Dona i vostè
sap de la preocupació personal que tenc amb la intenció que no
voldria que l’Institut Balear de la Dona perdés el paper de
coordinació i de lideratge en les polítiques d’igualtat en aquesta
comunitat autònoma. Li he fet arribar, i a més ho sap, la meva
preocupació personal en aquest sentit. Veig que amb el traspàs
que m’està comentant de competències als consells insulars
aquest paper continuarà essent de l’Institut Balear de la Dona,
cosa que em satisfà, i veig que han estat fent feina.

Han estat fent feina en el que vostè anomena l’estructura, a
crear l’estructura. Em pareix molt bé, però el que veig és que
han fet reunions molt sectorials, no s’ha fet el plenari, que la
constitució del ple amb totes les institucions signatàries del
protocol s’ha de reunir com a mínim dues vegades a l’any. 

També em preocupa o m’agradaria saber la implicació dels
diferents organismes que en formen part, si vostè ha trobat que
tothom té el mateix grau d’implicació o si hi ha...; no importa
em digui qui, però si ha trobat reticències en segons quins
organismes.

M’agradaria saber, si m’ho pot contestar -supòs que no,
perquè ja veig que estan en fase d’estructura-, si un dels drets
que anomena o que reconeix aquest protocol és que les dones
víctimes es poden acollir a la demanda d’habitatge protegit de
forma immediata i preferent, així ho diu, d’aquests habitatges
que té a disposició d’IBAVI, cosa que abans hi era, però ara
se’ls reconeix aquest dret, i si hi ha hagut qualque millora en
aquest sentit.

I, per altra banda, a les pàgines 38, 39 i 40 del protocol
reconeix una sèrie de drets a les dones víctimes, si vostè em pot
garantir que s’estan complint o que està en disposició de
garantir aquests drets a totes les dones i als seus fill i filles
víctimes de violència de gènere en compliment d’aquest
protocol, o si encara estan en fase de fer feina, per dir-ho de
qualque manera, per intentar poder garantir aquests drets a les
dones víctimes.
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Per altra banda un d’aquests drets és poder percebre l’ajuda
de l’article 27 de la llei integral, que ho comentàvem vostè i jo
l’altre dia en el plenari, i sàpiga que sí s’està fent feina; vostè
em va dir que no ho sabia, però sí s’està fent feina perquè ho he
vist a la pàgina web de l’Institut Balear de la Dona i, bé, cosa
que trob que era necessari que ja s’estigués fent feina en això
perquè la llei és de l’any 2004, desembre de 2004, i ara ja sí que
estam a l’any 2010 i jo crec que era necessari que el govern
autonòmic posàs en marxa aquesta línia d’ajudes per a les dones
víctimes.

I res més. Moltes gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Té la paraula, Sra. Consellera, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Disculpi, gràcies. He fet referència al protocol de
coordinació per als casos de delictes d’agressió sexual de l’any
2007, efectivament, que és un dels antecedents d’aquest
protocol; el que passa és que aquest protocol supera (...)
l’agressió sexual, parla de l’agressió masclista en temes
generals, que a vegades no ha de ser només sexual, i té la
voluntat de detecció en Serveis Socials, Sanitat i Educació, de
prevenció i atenció. Vull dir que és... Jo crec que en aquest
moment estam en una fase de consolidar aquesta estructura
perquè aquest protocol efectivament sigui un protocol que sigui
de correcta aplicació. 

Nosaltres sempre hem dit que aquest protocol és viu, vull dir
que nosaltres en aquest moment hem fet aquesta publicació, li
volem donar d’aquí a un any, d’aquí a dos anys, quan estigui en
rodatge, ja un caràcter legal tenint la garantia del Consell
Superior del Poder Judicial, que ens diu que és legalment
exigible perquè sigui decret o una ordre, perquè ara és un
document que hi ha una voluntat política de firmar-lo, i per tant
hi ha d’haver també una voluntat professional d’aplicar-lo, però
pensam que ha de tenir un rang legislatiu. El que passa és que
pensàvem que era massa precipitat, a un protocol que és recent,
donar-li aquesta característica perquè el millor és que rodi, i
rodant amb el temps i quan hi hagi aquesta estructura el podríem
modificar, i després ja aquest decret que sí determinaria
l’obligatorietat de la seva aplicació per part de tothom.

Formació, que vostè em comentava, se n’ha fet; se n’ha fet
a nivell educatiu i sanitari, bàsicament, i en tema de serveis
socials; en tema de serveis socials és un colAlectiu que jo crec
que per la proximitat està més sensibilitzat o perquè detecta
d’una forma molt més ràpida, però s’ha fet formació. 

En temes que vostè diu a veure si tothom s’implica igual, és
difícil mesurar la implicació, el que puc dir és que no hi ha
hagut cap rebuig, vull dir que aquest protocol va ser molt
consensuat prèviament i per tant quan hi va haver la signatura
ja havia estat molt treballat des de l’Institut de la Dona i per tant
ara no tenim cap tipus de resistència, és a dir, s’han nomenat les
persones, no s’ha tardat en el nomenament de les persones, els
calendaris s’estan complint...; per tant, resistències, no n’hi ha.
I a més a més el protocol el que vol superar fins que no sigui

rang de llei és la voluntat professional, que moltes vegades es
coordina perquè hi ha voluntat dels professionals; amb aquest
protocol hem superat aquesta voluntat dels professionals i
comença a ser ja una responsabilitat institucional si no es
compleix; vull dir que si no es compleix per part dels sanitaris,
per dir-li un exemple, és una responsabilitat de la Conselleria de
Salut, que només serà rang obligatori quan sigui un decret o
sigui un reglament. Per tant jo li he de dir que no veig cap tipus
de mala actitud o d’una actitud que sigui boicotejadora d’aquest
protocol per part de cap de les parts, o a mi no em consta.

Quant al que vostè comenta de les lleis, efectivament són
drets, un protocol no pot establir lleis, perdoni, no pot establir
drets a cap de les parts, i els que recull aquest protocol són els
de la llei orgànica de l’any 2004, vull dir que recull la llei del
2004. A través d’un protocol nosaltres no podem votar en el
Parlament i establir drets; per tant això recull tots els drets de les
dones víctimes de violència masclista de la llei orgànica del
2004 i que es van aplicant en els terminis possibles. Vull dir que
un problema que a vegades tenim amb les lleis és que no posen
terminis per aconseguir aquests drets, i es parla que es tendrà
dret a una determinada prestació però no es diu si l’any 2012 o
l’any 2014, vull dir que en la mesura que aquesta llei es
desenvolupa aquí s’està intentant garantir aquest protocol.

I després, en relació amb l’article 27, efectivament ja li vaig
comentar a títol personal quan vostè es va preocupar per
l’article 27: ha estat un objectiu des del principi de la legislació
i hem tengut problemes en el sentit que hi ha una interpretació
que això és competència dels consells insulars amb l’estatut que
tenim. Nosaltres vàrem intentar resoldre-ho d’una forma
jurídica i tenim un document del Consell Consultiu que ens diu
que no són competents en aquest sentit. Primerament vàrem
haver de resoldre un tema administratiu, si això era una
subvenció o era un tema més de caràcter nominatiu, finalment
semblava que era una subvenció, i després vàrem tenir, quan ja
teníem la proposta d’ordre enviada, ens varen dir amb un
informe que efectivament això no és competència nostra, que
això és competència dels consells insulars i no hi ha la seva
recomanació. 

De totes formes l’Institut de la Dona continua treballant en
aquest sentit perquè som de les darreres comunitats autònomes
que crec que en aquest moment no ho estam aplicant, i a més a
més és un cost que no computa en les despeses de la comunitat
autònoma, perquè simplement s’ha de posar un depòsit i després
es reben els mateixos doblers que s’han utilitzat a través de
l’Estat. Per tant no és una falta de voluntat política, sinó de
dificultat en aquest moment amb la legislació que tenim per
posar-ho en marxa.

Jo crec que s’ha de resoldre i que hem d’aconseguir que
abans de final de legislatura aquest tema estigui resolt.
Coincidim amb vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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2) Pregunta RGE núm. 4079/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvencions a l'Institut
Balear de la Dona.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 4079/10, relativa
a subvencions de l’Institut Balear de la Dona, té la paraula
l’Hble. Sra. Isabel Llinás per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Un dels objectius de l’Institut Balear
de la Dona és donar suport a la tasca de les entitats que fan feina
per impulsar programes, actuacions, etcètera, encaminades a
afavorir aquesta igualtat entre homes i dones, no només a
organitzacions perfectament organitzades -i valgui la
redundància- sinó també a associacions de dones, associacions
de dones que fins ara han fet una tasca -pens- de manera
encomiable i no tan sols dins el seu petit àmbit d’actuació, sinó
també en moltes situacions i llocs substituint o ajudant quan
l’administració no arriba per intentar aconseguir aquest objectiu
d’igualtat entre homes i dones.

En aquest sentit, l’Institut Balear de la Dona des del seu inici
tenia una línia de subvencions, l’objectiu principal de la qual era
impulsar les associacions i la participació sociocultural de les
dones, així com també els programes dirigits a fomentar la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Aquestes
convocatòries que han estat presents des de la creació de
l’Institut Balear de la Dona, ara, en aquesta legislatura hi ha
hagut un impasse. 

El juny de l’any 2008 va sortir una ordre de la seva
conselleria, dia 14 de maig, on sortia una base reguladora
d’aquestes subvencions, certàmens i premis en matèria de
polítiques d’igualtat envers les dones, i per una banda regulava
com haurien de ser aquestes convocatòries de subvencions per
part de l’institut i per altra com haurien de ser aquests certàmens
i premis que estaven destinats al foment i a la plena integració
de les dones a tots els àmbits. 

El juliol de l’any 2009 surt una convocatòria, dia 1 de juliol,
amb 200.000 euros, la mateixa quantitat que l’any 2007, si no
record malament, però bé, ja va bé, però què passa l’any 2010?
Vostè quan va venir aquí i ens va explicar el pressupost de la
seva conselleria, vostè també és responsable de l’Institut Balear
de la Dona, no va dir en cap moment que aquesta partida
prevista a capítol 4, la 48.000, que enguany no hi hauria cap
línia de subvencions perquè les associacions de dones poguessin
tenir aquesta petita ajuda, perquè en el fons és una petita ajuda,
i vostè ho sap, perquè cada associació pot rebre entre 3.000 i
7.000 euros com a molt, aproximadament; és una petita ajuda
perquè puguin desenvolupar la seva tasca.

Ens agradaria saber per quin motiu enguany no hi ha hagut
aquesta convocatòria de subvencions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Consellera per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, President. Sra. Llinás, jo crec que la contestació és
òbvia, per problemes pressupostaris. Hi ha hagut una reducció
a tots els capítols del Govern i l’Institut de la Dona no ha quedat
al marge. 

Efectivament, si fins ara la pregunta anterior anava
acompanyada de molta ilAlusió i orgull per part de la conselleria,
de poder haver establert aquest protocol, en el tema de prendre
la decisió política que les subvencions no poguessin sortir, no
és un motiu d’orgull. Vull dir que és un moment en què hem
hagut de prendre decisions, hem hagut de prioritzar altres
serveis davant el tema de subvencions. 

Això va ser explicat en el Consell Social de la Dona, allà on
hi ha representades les entitats, les entitats varen manifestar la
seva preocupació per aquest tema, perquè a través d’aquestes
subvencions se consolidava a poc a poc una xarxa de dones,
moltes d’elles no arribaven ni a una subvenció de 2.000 euros,
vull dir que eren quantitats molt petites. I, efectivament, aquest
motiu s’ha explicat i ens han manifestat la seva preocupació i
hem compartit una mica el tema de la presa de decisions que a
vegades s’ha de fer en política que has d’optar per un servei, per
unes subvencions o per garantir unes prioritats davant unes
altres.

El tema del no creixement que vostè comentava,
efectivament, moltes d’aquestes entitats són de caràcter
municipal o insular, no n’hi havia cap de caràcter interinsular,
i una vegada més tenim el tema que tenim un estatut que dóna
competències directes als consells insulars i en canvi encara
tenim el Govern de les illes que encara té els serveis. Per tant,
no podíem tornar a créixer en temes de subvencions a les
entitats de caràcter municipal o insular, perquè això eren
competències dels consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Llinás per un temps de cinc minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Sra. Consellera, la crisi econòmica és una cosa, però ara que
em digui que la competència és dels consells insulars..., no em
vulgui emblanquinar! El traspàs de competències als consells
insulars encara no s’ha produït, es negocia, en polítiques de
gènere es negocia; i així i tot, el Govern quan estimi oportú pot
treure una línia de subvencions... Sí, Sra. Consellera, miri la
pàgina web de la resta de conselleries, a, per exemple, Comerç,
avui matí teníem la consellera de Comerç aquí, hi ha línies de
subvencions per a municipis. Educació té línia de subvencions
per a les escoletes. A veure!
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S’han de prioritzar altres coses, estic d’acord, clar que sí,
però pens que aquesta prioritat s’ha de pensar, si és més
important prioritzar estudis de 150.000 euros, campanyes
publicitàries de 400.000 euros, ... si no pot treure la quantitat de
200.000 euros, tregui-la de 100.000 o de 80.000, quan el Partit
Popular va arribar al Govern era de 80.000 i la vàrem anar
pujant així com vàrem poder. Redueixi, però almanco els doni
qualque cosa. Les associacions de dones fan una tasca
encomiable, vostè ho sap igual que jo, i no tan sols hi surten
perjudicades elles com a associació, sinó les usuàries, les
beneficiàries d’aquests programes que elles posaven en marxa.
I ja m’hagués agradat que l’Institut Balear de la Dona no baixàs
el pressupost com ho ha fet. L’any 2007 l’Institut Balear de la
Dona tenia un pressupost de 3.600.000 euros, enguany és de
2.900.000. En canvi, capítol 1continua creixent, baixa el capítol
4 i baixa el capítol 6, però el capítol 1, personal, continua
creixent. Li puc dir les quantitats, les duc apuntades perquè fa
feredat la diferència que hi ha entre el que hi havia i el que hi ha
ara, a capítol 1.

Si hem de prioritzar, jo sé que governar no és fàcil, s’han de
prendre decisions i més en la situació econòmica que tenim, ara,
no tirem -amb perdó de l’expressió- tots els ous a la mateixa
canastra, repartim, posem un poquet de seny. Vostè sap la
feinada..., hi ha associacions de dones que no poden sobreviure,
amb aquests 2.500 o 3.000 euros hi fan feina, hi fan activitats
durant tot l’any, vostè ho sap ran bé com jo o millor. No és així,
consellera? A mi em sap greu, però després veus que per fer un
estudi es gasten 150.000 euros o amb l’edició d’un llibre 60.000
i sí, hem de prioritzar, però anem de prioritzar les parts més
febles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

A la contestació de la meva pregunta hi havia dos nivells, un
era contestar la pregunta formulada per vostè inicialment per
escrit perquè la contestàssim aquí oralment, que era el motiu pel
qual l’any 2010 no havien sortit i ja li he dit que era per motiu
de crisi, de reducció dels ingressos, i que efectivament, quan has
de mantenir un seguit de serveis has de prioritzar. Podem estar-
hi d’acord o no, però nosaltres vàrem prendre una determinació
de la qual no ens sentim gens orgullosos, és així. Així com el
protocol va ser fantàstic, aquesta és una decisió que vàrem haver
de prendre de forma dolorosa, per dir-ho d’alguna manera.

L’opció de reduir tampoc no ens pareixia adequada, perquè
efectivament després quin és el criteri..., deixes un 50% fora,
sempre és una decisió complicada i vàrem preferir en aquest cas
prendre la decisió que les subvencions no sortissin, no sortissin
pel motiu de la prioritat, el que vàrem prioritzar en aquell
moment era garantir els serveis que havíem creat. Havíem
consolidat la Casa de Dones, per això puja el capítol 1, perquè
hem consolidat la casa d’acollida de dones; a més, hi ha una
consolidació de funcionaris, això sempre suposa un augment de
capítol 1, perquè es comencen a pagar temes de nivells i altres
partides a què tenen dret els funcionaris fixos i no els interins,
i per això puja el capítol 1.

Després durant l’any 2009 es constitueix el servei
d’acompanyament, l’havíem d’haver mantingut l’any 2010, i a
més a més, es crea el servei de teletraducció. Per tant, havíem
de prendre decisions de quins serveis, subvencions, promoció.
Recordarà vostè que a la meva exposició de la defensa dels
pressuposts que vaig tenir vaig explicar la reducció de tots els
temes de promoció, tot un seguit d’accions. No vàrem parlar de
subvencions perquè sempre quedava la possibilitat de veure si
podíem aconseguir que sortissin perquè era un capítol 4 genèric,
però vàrem haver de defensar aquest tipus de serveis, per
exemple la teletraducció es paga a través de capítol 4 als
ajuntaments i els doblers no varen donar més de si. Per tant,
varen ser decisions posteriors a la presentació dels pressuposts.
Per tant, això era la contestació a la meva pregunta.

I després, li he comentat que les subvencions a entitats
insulars és del consell insular. Això era una explicació, no era
cap excusa per explicar que el 2010 no tenguéssim subvenció.
Simplement dir-li que els consells insulars tenen aquesta
competència, efectivament nosaltres l’estam transferint i aquests
doblers dins les transferències s’hauran de tenir en compte per
passar als consells insulars perquè s’ha fet l’any 2008, es va fer
durant l’any 2007 i l’any 2010. I vostè sap que tot és
computable i les transferències es fan a cinc anys enrera. Tots
entenem que la situació del 2010 és una situació extraordinària,
que es pot redreçar el 2011 o en el 2012, i això no suposa
l’eliminació del tema de foment de l’associacionisme que l’han
de tenir els consells insulars i que aquesta partida s’ha de
reconèixer. No era cap excusa, era una explicació afegida que
els consells insulars tenen la transferència.

Per tant, quan hi hagi el procés de transferència el Govern
no podrà fer línies de subvenció en temes de manteniment de les
associacions que no siguin de caràcter federatiu interinsular,
perquè serà competència de cada un dels consells el foment de
l’associacionisme que ho pot fer via subvenció, via cedint un
casal, pagant factures, ... ja decidirà cada consell quina és la
forma que té de donar suport el món associatiu de les entitats.

Ara hem reduït la partida pressupostària, però és un dels
reptes d’aquesta comunitat autònoma perquè una de les xarxes
més febles en tema associatiu i en tema civil és el de les dones.
En discapacitat tenim una xarxa molt potent, en persones majors
també, en temes d’immigració també. En canvi en tema de
dones és feble i és un dels reptes que segurament com a
comunitat autònoma, independentment de qui ho gestioni, hem
de tenir des dels partits i des de les institucions administratives.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, volem agrair la presència de la Sra.
Consellera i del seu acompanyant, i s’aixeca la sessió.
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