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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta. Miquel Àngel Coll substitueix Aina
Crespí.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Isabel Llinàs substitueix Pere
Palau.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Bones tardes. Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal d'explicar el
Projecte de llei RGE núm. 13990/09, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2010.

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2010. 

Hi assisteix l’Hble. Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, la Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, a la qual
saludam, acompanyada dels següents alts càrrecs: Sra. Isabel
Nora del Castillo, secretària general; Sr. Andreu Roig Torrens,
director general de Planificació i Formació de Serveis Socials;
Sr. Joan Manuel Rosa González, director general d’Atenció a la
Dependència; Sra. Francesca Vanrell Amengual, directora
general de Menors i Família; Sr. Antoni Bennàssar Moyà,
director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor; Sra. Lila
Thomàs Andreu, directora de l’Institut Balear de la Dona; Sra.
Josep Ramon Balanzat Torres, director general de Cooperació;
Sra. Manuel Cámara Fernández, director general d’Immigració;
Sr. Fernando Galán Guerrero, assessor de la conselleria; Sra.
Magdalena Moreno Frontera, cap de gabinet; i el Sr. Antoni
Ballester Munar, cap de secretaria.

Té la paraula l’Hble. Consellera per fer l’exposició oral.
Quan vulgui.

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

Gràcies, presidenta, i bones tardes a tots i a totes.
Efectivament avui compareixem la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració per defensar els pressuposts de l’any
2010.

Com vostès ja saben la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració es compon de dues seccions, la secció
73, corresponent a l’Institut de la Dona, i la secció 24, que
inclou la Secretaria General, l’Oficina de Defensa del Dret del
Menor, la Direcció General de Menor i Família, la Direcció
d’Immigració, la Direcció de Cooperació, la Direcció d’Atenció
a la Dependència i la Direcció General de Planificació i
Formació.

La secció 73 compta aquest any amb un total de 2.943.588
euros, i la secció 24 el seu total és de 120.763.909 euros, un
total que fa que la conselleria durant l’any 2010 gestionarà
123.707.497 euros. Aquesta quantia suposa una baixada en
relació a l’any 2009, una baixada d’uns 3 milions d’euros.
Aquesta baixada s’ha de situar necessàriament en un escenari
econòmic negatiu per al conjunt de l’economia mundial i, com
no podia ser d’una altra forma, de l’economia de l’Estat
espanyol, i que impacta sobre el creixement econòmic de les
Balears amb una expectativa de davallada de menys 1,5% del
PIB. La contracció econòmica implica també necessàriament,
o a conseqüència d’això, una forta davallada dels ingressos
tributaris; com ja els va explicar el conseller d’Economia els
tributs cedits baixen un 23,99%, els tributs cedits parcialment
baixen menys, 20,56%, i les taxes i altres tributs baixen un
7,2%. El pressupost de la CAIB té en la seva globalitat de
mitjana un 4,9% de baixada.

En aquesta situació els he de dir que la secció 23 baixa un
15%, matisable, perquè després ja els explicaré que hi ha un
servei concret de l’Institut de la Dona, de la secció 23, que
assumeix l’Estat, i per tant és una baixada que no correspon al
15%, però si comparen vostès els pressuposts del 2009 i del
2010 es poden trobar amb aquesta diferència, i la secció 24, la
Conselleria d’Afers Socials, baixa un 2,54.

Jo crec que amb aquesta baixada el Govern expressa la seva
voluntat de donar suport als serveis socials. És la conselleria que
manco ha baixat en el conjunt de tot el Govern, conjuntament o
devora Treball i Formació. Aquesta voluntat de defensar, de
donar suport i de crear una estructura progressivament a la
nostra comunitat autònoma en relació als serveis socials és una
voluntat també expressada o manifestada durant els anys 2008
i 2009, en què aquesta conselleria va tenir un increment, una
pujada d’un 13,3% i d’un 12,8% respectivament, essent també
una de les conselleries que més augmentava. Per tant tenim un
govern que ha defensat al nostre entendre una voluntat clara en
relació als serveis socials, en un moment d’expansió econòmica
amb una pujada important per a la conselleria, i en un moment
de crisi econòmica important és la conselleria que menys baixa
davant altres conselleries que han hagut de baixar fins i tot entre
un 12 i un 15%.
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Tenim, per tant, un repte polític que havíem de valorar i
prioritzar quin era el repartiment d’aquest pressupost que ens
assignava el Govern de 123 milions d’euros, o concretament la
conselleria 120 milions i de secció 73, de l’institut, 2.900.000
euros, quins eren els criteris de priorització a l’assignació
pressupostària. Per tant el que podem des de la conselleria és
que els sectors que s’han prioritzat han estat el de dependència
i el de menors. De dependència, per intentar garantir la
continuïtat del desplegament de la llei d’autonomia personal i
atenció a la dependència, i de menors tots aquells serveis que
teníem ja, que vàrem trobar l’any 2003 i que progressivament
durant aquests tres anys hem anat incorporant, tots els serveis
dirigits a la reforma i a l’atenció a menors en risc.

Un altre dels criteris que hem prioritzat ha estat el
manteniment de serveis i prestacions dirigits a cobrir les
necessitats bàsiques. Un altre dels criteris en relació a les
administracions amb les quals feim feina han estat els
ajuntaments; consideram que els ajuntaments són possiblement,
dins el que seria la gestió administrativa, els més vulnerables, i
per tant tots aquells serveis, aquelles prestacions econòmiques,
convenis que establim amb ells, hem procurat que no es veiessin
afectats per aquesta rebaixada de pressuposts.

I després també un que no podia faltar en aquest sentit ha
estat l’austeritat en la gestió. Hem baixat en capítol 2 el que
hem pogut i hem fet una unificació de consorcis que després ja
els explicaré i una reducció d’alts càrrecs que també explicaré
al llarg d’aquesta exposició.

A continuació, si els pareix, passarem a detallar cada una de
les direccions. Primer, com vàrem fer l’any passat, seran les que
tenen un únic programa, i posteriorment les que en tenen més
d’un. 

En relació a la secció 73, Institut de la Dona, els he comentat
ja que el pressupost total és de 2.943.588 euros. Els he de dir
que aquest any no hem assignat doblers o no hem assignat cap
quantia econòmica als temes coneguts com les polseres perquè
l’Administració de l’Estat s’ha fet càrrec d’aquest tema. Per tant
ara, des de ja el dia 1 d’octubre, totes les dones que tenien la
protecció d’aquest sistema electrònic de protecció que eren les
polseres, han passat a càrrec dels pressuposts estatals. Per tant
aquesta reducció de pràcticament 380.000 euros s’ha de matisar
amb aquest no-servei que es donarà de les polseres, que l’any
passat tenien 250.000 euros.

Seguint els criteris que els he comentat anteriorment,
l’Institut de la Dona mantendrà el servei d’acompanyament de
24 hores per a dones totes soles que han estat maltractades
sexualment o físicament o psicològicament, i que no tenen cap
tipus de possibilitat d’acompanyament, per tant serà un servei
d’acompanyament de caràcter emocional duit per professionals
per un valor de 376.000 euros. Es manté també el servei de
teletraducció a tots els serveis socials per garantir que quan una
dona expressi una situació de malestar, de maltractament o de
vulnerabilitat en general no hi hagi cap inconvenient i que es
pugui expressar en la seva llengua materna, en la seva llengua
d’origen; són 216.000 euros. 

El centre d’informació de les dones es manté. La casa
d’acollida per a dones víctimes de violència masclista també es
manté; vostès veuran en relació al pressupost de l’any passat
que hi ha una nominativa a la Fundació Estel, això és que durant
aquest any la gestió ha passat d’un concurs de caràcter públic a
gestió directa a través de la Fundació Estel, que tenia dins els
seus estatuts i dins els seus objectius tot el tema relacionat amb
família, amb família en risc, i a partir d’aquí vàrem pensar que
es podria gestionar des de la Fundació Estel. Veurem que hi ha
una nominativa de 586.000 euros. També es mantenen les cases
d’acollida a Palma amb un conveni amb l’Ajuntament de Palma
de 66.000 euros, i a Menorca i a Eivissa també les cases
d’acollida per un valor aproximat de 300.000 euros cada una.
L’assistència psicològica als menors també es manté, als menors
víctimes de violència masclista. El punt d’informació jurídica
també es manté. I també es manté el Consell de participació de
la dona amb una quantia de 15.000 euros. 

Es reduiran els pressuposts d’actes de celebració del 25 de
novembre i del 8 de març, es mantendran els actes però es
redueix la quantia que se’ls assignava, i es redueix també el
conveni amb la UIB per a estudi de gènere i la càtedra d’estudis
també de gènere. Insistesc, es mantenen, tant l’escola d’estiu,
l’estudi de gènere, com la càtedra, però es veu reduïda la seva
quantia.

Quins són els que, en aquesta situació de rendibilitzar al
màxim els pressuposts, quins són els que des de l’Institut de la
Dona no es podran realitzar? L’any 2010 no es realitzarà la
mostra de cinema, no es realitzarà el certamen “Dones
fotografien dones”, i tampoc no es realitzarà la colAlaboració
amb la Direcció de Joventut per al certamen de relat cap a dones
joves. Per tant, com vostès veuen, el que hem prioritzat
efectivament són els serveis; tot el tema que va dirigit a la
sensibilització l’hem procurat mantenir, igual que la formació,
però no es podrà fer tota una sèrie de premis i d’actes que són
de caràcter més festiu, que hem valorat que durant l’any 2010
es podrien congelar.

Nosaltres també, independentment de la gestió
pressupostària, pensam que a l’Institut de la Dona hi haurà dos
objectius molt importants, que és l’elaboració de la Llei
d’igualtat d’homes i dones, que confiam que s’aprovi en el
Parlament l’any 2010, que el primer trimestre es dugui al
Govern i s’aprovi en el Consell de Govern, i que sigui una
realitat a la nostra comunitat autònoma per a l’any 2010. I
també firmarem dins el mes de novembre, si és possible, o a
principis de desembre, el protocol contra la violència...,
d’actuació, perdó, el protocol d’actuació administratiu per la
violència masclista, violacions i atacs contra la sexualitat de la
dona, i durant l’any 2010 també serà un any que
desenvoluparem aquest protocol.
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En relació a la secció 24 començarem per la Secretaria
General. Veuran vostès que hi ha una pujada en relació a l’any
2009, passam de 8.312.581 euros a 9.298.198. Això és degut a
diverses coses. Una és perquè pràcticament, com vostès saben,
a la Secretaria General és on s’ajunta tot el capítol 1 de llocs
base de tota la conselleria, i per tant allà hi ha l’increment
d’aquest 0,3 que s’apuja a les nòmines de cada un dels
treballadors. I també detectaran una pujada en el capítol 2, que
passa de 2.343.000 euros a 2.788.000; això és perquè aquí hi
haurà el manteniment del centre Joan Crespí, estarà assignat a
la Secretaria General. Durant l’any 2009 s’ha incorporat tot el
referit a les transferències de l’Institut Social de la Marina, que
a principi del 2009 no estaven en el pressupost i aquest any sí
que ja s’incorporen i es visualitzen a la nostra conselleria; això
bàsicament és la Posada de la Mar, que és un centre per a
pescadors que necessiten allotjament durant uns dies, i tota una
sèrie d’espais que necessita un manteniment en el conjunt de les
illes de la comunitat autònoma.

De la Direcció General d’Immigració el total de la gestió en
els pressuposts del 2010 és de 6.197.273, i mantenim tots els
convenis i tots els serveis que durant aquesta legislatura hem
desenvolupat, i altres que ja vam trobar l’any 2007. Es manté el
conveni amb el Consell Insular de Menorca per un valor de
248.000 euros per al manteniment de la xarxa OFIM i la
mediació de l’habitatge. Es manté el conveni amb Eivissa per un
valor també de 248.000 euros per a la xarxa OFIM, i també tot
un programa de dones immigrants. Es manté el conveni amb
Formentera per un valor de 40.000 euros que possibiliten la
contractació d’una treballadora social conjuntament amb el
Consell de Formentera per als temes d’immigració. I a Mallorca
es manté el conveni amb un valor de 775.000 euros que inclou
el programa Turmeda, el programa Norai, tot el tema d’atenció
a l’habitatge i OFIM. Amb l’Ib-salut es manté el conveni de
mediació professional de caràcter intercultural en els centres
hospitalaris i en els serveis d’atenció de salut i la traducció
simultània, per un valor de 300.000 euros. Es manté també el
conveni amb Palma, amb l’Ajuntament de Palma, per un valor
de 495.000 euros, que també inclou la xarxa OFIM, la mediació
de l’habitatge i mediadors culturals.

En relació a les convocatòries, els he dit ja al principi que
una de les nostres prioritats davant aquesta situació econòmica
eren els ajuntaments. No es redueix la convocatòria dels
ajuntaments, es manté en 1 milió d’euros tal com s’ha assignat
l’any 2009; vull recordar-los que el 2007 n’hi havia 400, l’any
2008 vàrem passar a 800 i l’any 2009 vàrem passar a 1 milió, i
per a l’any 2010 es manté aquest milió d’euros. Amb aquest
milió d’euros els ajuntaments possibiliten la contractació dels
mediadors culturals i de treballadors socials i educadors socials
que fan feina per la comunitat en el municipi. S’han contractat
més de 25 persones a través d’aquests..., perdonin, més de 40
persones, algunes a temps parcial però la majoria a temps total,
en els ajuntaments.

A les entitats també es manté la convocatòria per un valor de
810.000 euros, i amb aquesta convocatòria dirigida a les entitats
es fan sobretot programes d’integració que lideren les
associacions d’immigrants, que per a nosaltres sempre han estat
un element d’integració i de cohesió dels immigrants, sempre
que es facin programes dirigits efectivament a aquesta
integració. També es manté el Casal d’Immigrants per un valor
de 71.000 euros; fa una funció social molt important el Casal

d’Immigrants i a més a més possibilita la cessió d’un espai a
tots els cònsols que són de caràcter itinerant i que faciliten la
gestió de tràmits administratius al colAlectiu de persones i de
ciutadans immigrants de la nostra comunitat autònoma.

Per un altra banda des de la Direcció General d’Immigració
es transfereix a la Conselleria d’Educació 1 milió d’euros per al
pagament dels professors que atenen els nouvinguts i que
necessiten suport i reforç pel tema de l’aprenentatge,
especialment l’aprenentatge del català, i també per valor de
200.000 euros es fa un conveni amb el COFUC perquè es pugui
editar material en català especial per als nouvinguts.

Una altra direcció que he anomenat és la de Cooperació.
Aquí els he de dir que la Direcció de Cooperació experimenta
una baixada, de 16.786.000 euros que vàrem poder gestionar o
que estam gestionant l’any 2009 hem passat a 10.464.000; això
és una baixada que nosaltres hem valorat en aquest moment
necessària perquè hem prioritzat les necessitats que hem
d’afrontar a la nostra comunitat autònoma. Els he de dir que
vàrem convocar el Consell Assessor de Cooperació, el Consell
de Participació de Cooperació, on es va explicar al conjunt
d’entitats i al conjunt d’administracions que participen d’aquest
consell de Participació, i se’ls va explicar i se’ls va argumentar
aquesta baixada. Quina ha estat davant aquesta situació de
reducció dels pressuposts de cooperació la nostra voluntat? , la
nostra voluntat ha estat afectar el manco possible les ONG. En
aquest sentit es mantenen les quatre convocatòries, la
convocatòria general de cooperació per un valor de 4.304.000
euros; la de sensibilització, per un valor de 450.000 euros; la
d’emergències, per valor de 165.000 euros; i la de cooperació,
per un valor de 200.000 euros.

Es mantenen els convenis per a nosaltres més importants i
pràcticament la totalitat dels convenis de cooperació, el que
nosaltres deim el conveni dels sahrauís que aquest parlament té
-vostès ho saben- una disposició especial cap a aquest colAlectiu,
per un valor de 450.000 euros, amb aquesta quantia es finança
o es colAlabora amb el finançament d’un dels projectes més
coneguts a la nostra comunitat en temes de cooperació, com és
“Vacances en pau”, com també és el manteniment dels alAlots
sahrauís que estudien durant l’hivern i tot el suport als
desplaçats del poble sahrauí cap al desert, que també es manté
i es garanteix durant l’any 2010.

Amb la República Dominicana, per un valor de 150.000, es
firma directament amb el Govern i va dirigit a la formació per
a les dones. Amb Cuba es fa per un valor de 450.000 euros un
dels projectes possiblement més consolidats de la nostra
comunitat autònoma, com és el tema de l’elaboració d’unes
farinetes que possibiliten la reducció progressiva d’una anèmia
endèmica a l’illa de Cuba, de ferro, que manca en els menors i
que l’any 2010 crec que se celebraran els 12 anys de
finançament d’aquest programa, i això es firma amb UNICEF
i directament amb el govern cubà es finançarà una
potabilitzadora, unes pastilles de clor que podran potabilitzar
l’aigua de determinats municipis; és un projecte que genera
llocs de feina i que tota la producció es realitza a Cuba.
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Amb El Salvador, també per un valor de 150.000 euros, es
fan tota una sèrie de convenis amb diferents batllies, per a una
planta de tractament de residus. Amb Quito, que també és un
dels països que vostès saben que genera més immigració cap a
la nostra comunitat, es manté un projecte d’educació,
especialment educació per a adults, per intentar progressivament
eradicar l’analfabetisme amb l’OEI.

I també es manté el pla Regions, que és una novetat del
nostre Pla director de cooperació que estableix una cooperació
directa de la nostra comunitat autònoma com a govern a tres
països que també generen immigració cap a la nostra comunitat,
com són Senegal, Marroc i Equador. Es fa per un valor de
450.000 euros i bàsicament va dirigit a la formació per a joves,
especialment en turisme i en agricultura.

Mantenim també el Casal de cooperació, i també la
promoció de Comerç just al conjunt de la nostra comunitat
autònoma.

Finalment, de cooperació, els he de comentar que també es
manté el conveni amb la Universitat de les Illes Balears, que ha
patit una reducció, però es manté, i també es deriven doblers al
transfons de la nostra comunitat, tant al fons de cooperació de
Mallorca, de Menorca i de les Pitiüses, Eivissa i Formentera.

Direcció de Planificació i Formació, per un valor de
6.400.000 euros, ara no tens la xifra exacta, però 6.400.000
aproximadament, la quantia exacta la tenen al document
pressupostari. Es paga el Pla de prestacions bàsiques, com no
podria ser d’una altra manera, es garanteix la renda bàsica
d’inserció, hi ha un apartat per a emergències i es mantenen
determinats convenis amb la UIB, especialment l’observatori,
el centre de documentació i la formació.

Hem valorat que durant aquest any 2010 és important la
formació, perquè hi pot haver persones aturades que aprofitin
aquesta època per formar-se i hem valorat més cursos que no
siguin de càtedra, que no siguin cursos de dos, tres anys, sinó
que siguin cursos que puguin donar una formació específica. Per
tant, de la Direcció de Planificació, s’ha de destacar això, la
garantia del Pla de prestacions bàsica, la renda bàsica, un apartat
per a emergències, el conveni amb la UIB, bàsicament el centre
de documentació, i la formació.

La Direcció de Planificació tendrà una tasca molt important
aquest any, de coordinar la legislació de la conselleria. Des de
cada direcció general es lideraran cadascun dels decret i les lleis
que gestioni cadascuna de les direccions, però la figura de la
Direcció de Planificació i Formació tendrà una tasca de
coordinació, des d’aquí es coordinarà la Llei d’igualtat entre
homes i dones, la Llei de mediació familiar, la Llei de carta de
drets socials, conjuntament amb l’Oficina de Drets del Menor,
el Decret de cartera de serveis socials, que per a nosaltres serà
un decret quasi quasi amb rang de llei, el Decret de
desenvolupament de la Llei de serveis socials, que és el Decret
del Consell de serveis socials, de comitè d’avaluació de les
necessitats i del Consell de Benestar Social, i conjuntament amb
la Direcció de Dependència, es farà el Decret de copagament
d’atenció a la dependència, de procediment i compatibilitat i
d’acreditació de centres. També coordinarem des de la Direcció
d’Atenció a la dependència el Decret d’atenció primerenca que
es desenvoluparà durant l’any 2010, es troba en fase

d’aprovació, però el seu desenvolupament es farà durant el
2010. També tendrà l’assignació aquesta direcció de
Planificació que, com vostès veuen, té una funció més de
coordinació i de planificació, el Pla estratègic de serveis socials
que marca la Llei de serveis socials de la nostra comunitat
autònoma.

L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor mantendrà la
dinàmica que ha generat durant l’any 2008 i l’any 2009. La seva
funció bàsicament és de supervisar serveis, com realitza de
forma permanent, i vetllar per garantir els interessos i els drets
a la nostra comunitat autònoma dels menors. Tot i així, té
prevista la celebració de tres congressos, un congrés estatal
sobre els drets a l’àmbit sanitari, serà el segon, a l’any 2010 es
parlarà de dos temes cabdals nosaltres pensam, un que és
bioètica i el menor i tema de mutilació genital i femenina, donat
que a la nostra comunitat autònoma s’han detectat pràctiques
d’aquestes característiques, i que el director de l’Oficina és al
comitè estatal que fa un seguiment efectivament perquè això no
es produeixi a cap racó de l’Estat espanyol.

Un altre congrés serà el Congrés estatal sobre els drets del
menor davant les noves tecnologies, que ja se n’ha celebrat un,
aquest seria el segon, i aquest versarà sobre la TDT i la
regulació dels continguts per televisió. I confiam que la Llei de
mediació sigui aprovada en el Consell de Govern, i
posteriorment en el Parlament, se celebrarà el tercer Congrés
estatal sobre els drets del menor a la crisi de parella i es parlarà
precisament de la funció de la mediació familiar.

Es mantendrà l’Observatori d’internet, que ens dóna uns
resultats molt notables. Si durant l’any 2009 s’ha estudiat el
tema de les xarxes socials a través de l’observatori d’internet,
confiam que l’any que ve s’acabi un estudi sobre els menors i
els jocs de l’atzar a través d’internet. I començarem un estudi
sobre menors i pornografia a la xarxa, una mica per estudiar
quin és l’ús que fan els menors i sobretot quin és l’ús pervers
que es pot fer d’aquestes noves tecnologies.

Acabarem també durant l’any 2010 un estudi sobre anorèxia
i bulímia.

Es mantendrà també el conveni amb la UIB per al
manteniment de la Xarxa segura.

Direcció General de Menor i Família. Aquí hi ha ja dos
programes, un que és mesures judicials i prevenció del delicte,
i l’altre, que és programes de menors i família. Com els he dit,
nosaltres hem volgut, dins aquesta restricció econòmica i un
desenvolupament de la Llei de dependència, que cada vegada fa
que haguem d’atendre més usuaris, no perdre de vista la
importància de les polítiques dirigides al menor, especialment
els menors amb ris. Per tant, vostès veuran que dins el programa
de mesures judicials i prevenció del delicte hi ha un pressupost
que bàsicament es manté a la fundació, tot i que veuran que en
el conjunt hi ha una baixada de 8.683.000 a 8.156.000, això és
una reducció d’uns 47.000 euros a capítol 2. I veuran que no hi
ha 390.000 en el capítol 6; això és perquè les gestions per a
l’inici de la construcció del centre terapèutic ja s’han realitzat en
el 2009 i en el 2010 aquesta partida no era necessària.
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Per tant, des de la Fundació, que manté el mateix pressupost,
de la Fundació Estel, em refereix, es garanteix amb aquest
pressupost el compliment de mesures judicials en els centres
d’Es Pinaret i Es Fusteret; el programa ALTER, que tan bons
resultats ens dóna; es garanteix la continuïtat dels programes
dels educadors en els instituts, que ha estat valorat amb molt
d’èxit per tots els instituts on s’ha iniciat aquesta pràctica; es
garanteix el programa PILA; es garanteix el programa
d’Integració social dels menors, que són nou places d’un
habitatge integrat a un barri; es garanteix la Unitat d’abusos
sexuals, que funciona per primera vegada a la nostra comunitat
autònoma des del mes d’octubre. Era una unitat que per a
nosaltres era absolutament prioritària, ens trobam en una
situació jo diria que quasi paradoxal, podria donar-se la situació
que un menor abusat, si l’abús era intrafamiliar i el Servei de
protecció de menors del consell valorava que s’havia de retirar
la tutela, sí que es donava una garantia d’una atenció terapèutica
per elaborar i superar aquest abús; però si el delicte, perquè és
un delicte, si l’abús es cometia extrafamiliarment i la família era
considerada com a protectora, els nostres menors a la nostra
comunitat autònoma no tenien cap servei especialitzat per
superar o per elaborar aquesta situació tan traumàtica. A partir
d’ara aquesta unitat d’abusos existeix, és de caràcter
interinsular, depèn de la Direcció General de Menors, i amb els
pressuposts del 2010 l’hem volgut garantir.

Es posarà en funcionament el telèfon d’atenció a la infància.

Bàsicament dir-los això, respecte dels menors amb risc i
mesures judicials no només es mantenen els projectes i
programes que en el 2007 ja s’executaven, sinó que hem pogut
garantir o hem prioritzat, perquè això sí que ha estat una
voluntat política, tots aquells programes que durant la
legislatura s’han posat en funcionament, que han donat bons
resultats i que, segons el nostre entendre, eren necessaris.

Programa de menors i família. Aquí veuran vostès que hi ha
una reducció considerable i dir-los que això respon a dues
quanties: una, d’1.208.468 euros, que això eren doblers que
provenien de Madrid, que eren del programa o del pla de 0 a 3
per a escoletes infantils, que això ja està assumit per la
Conselleria d’Educació a través del finançament de l’Estat.
Pensam que és una forma absolutament de normalització
d’aquest tema que les escoletes infantils estiguin dins l’educació
i no estiguin dins Afers Socials. Això va ser, no és una decisió
que haguem pres per a aquesta conjuntura econòmica, sinó que
és una decisió que ja vàrem prendre l’any 2008, amb les
transferències de les nostres escoletes, de les escoletes que
depenien de la Direcció de Menors i Família a la Conselleria
d’Educació i progressivament hem anat transferint tots aquells
doblers que ens venien de l’Estat, com a escoles assistencials
per a menors, a la Conselleria d’Educació.

I després els he de dir que el bon infància no tendrà
convocatòria pública aquest any. Dins la situació de retall de
projectes i de programes, havíem de valorar quin era en el
marge de cooperació, quins eren els programes que no podríem
fer, i el bon infància vàrem pensar que, sense haver de dir que
no es pot continuar durant l’any 2010, no tendria convocatòria
pública. I pensam que l’elecció d’aquest programa, efectivament
no és capritxosa sinó que respon a una sèrie de criteris de
caràcter, jo diria que bastant raonables i objectius. Primer, que
no hi ha un compromís de plurianualitat amb les famílies, que
una família hagi rebut una quantia de 200 euros l’any 2008 o
2009 no dóna cap garantia que ho pugui fer el 2010.

Després, això s’ha de complementar amb l’esforç per part de
la Conselleria d’Educació d’implementar el Pla de 0 a 3 anys,
i després aquesta ajuda de 200 euros que pot ser important, que
no li llevam la seva importància, no suposa un condicionament
a la família per tenir accés al servei, perquè és una ajuda de 200
euros durant tot l’any. Per tant, pensam que aquests 200 euros
no suposen que la família en depengui per poder tenir o no accés
al servei, en aquest cas d’una escoleta infantil.

Es mantenen els programes d’orientació familiar, es
mantenen dins el programa de Menors i Família: orientació
familiar, programa de violència intrafamiliar, el programa de
mediació, el programa de punt de trobada, el registre de parelles
estables; la targeta nadó; les subvencions a entitats que donen
suport i atenció a joves embarassades; es manté el servei o el
programa, disculpin, el programa de competències parentals, i
també els convenis amb els consells insulars que, per primera
vegada, s’han firmat durant l’any 2009, també es mantenen el
2010 i que possibilita una major presència de tècnics a l’hora de
valorar els maltractaments infantils, especialment l’abús sexual
en els quatre consells de la nostra comunitat autònoma.

Dir-los que també, dins una de les activitats importants
d’aquesta Direcció de Menors i Família i que no consta en els
pressuposts és la signatura del protocol de maltractaments i per
tant és un protocol que unifica la feina de les administracions
competents en aquesta tasca, des d’atenció primària fins que va
al sistema judicial. D’això se’n derivaran dues tasques que farà
la direcció: el manteniment del registre unificat infantil i el
portal de la infància.

També, durant l’any 2010, es posarà en funcionament un pis
d’emancipació d’unes sis places per a menors que hagin estat
tutelats per l’administració pública i no tenguin capacitat o les
seves famílies no puguin acollir-los, suportar la seva
emancipació o que simplement no tenguin xarxa familiar.
També dir-los que de la Direcció de Menors i Família depèn en
aquest moment el que nosaltres deim el programa Mena, que
són els menors no acompanyats que es troben en acolliment
familiar a famílies d’origen de Senegal i de Mali i que no és als
pressuposts perquè és una transferència que va del Govern
autònom de les Illes Canàries a la Fundació directament i que no
suposa cap despesa per a la comunitat autònoma.
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La Direcció General de Menors i Família també,
conjuntament amb l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
liderarà l’aprovació de la Llei de mediació.

I finalment, parlar-los d’una direcció que sí puja a la nostra
conselleria, que és la Direcció d’Atenció a la Dependència. És
la direcció que té una pujada considerable, passa de 65 milions
a 78 milions, és a dir 13 milions més, supera en un 20% la
relació amb l’any anterior. Per tant, dels tres programes de què
consta aquesta Atenció a la Dependència hi ha els costs de
centres assistencials, per un valor de 12.264.000. Es garanteix
l’acabament del centre de dia de Formentera, de la residència de
Sant Antoni d’Eivissa, dels centres de dies iniciats a Mallorca
i se'n podran iniciar dos o tres més i l’inici de la residència de
Palma.

Amb relació al programa de protecció i acció social, aquí
veuran que s’assigna el concert de places de persones amb
discapacitat de tot allò que no està transferit als consells insulars
com és, per exemple, oci. Les places residencials, es fa una
transferència a la Fundació d’Atenció a la Dependència per al
manteniment de les places residencials i per a la valoració i
l’elaboració del PIA. Les places residencials són les de Costa
d'en Blanes, Capdepera, Cas Carboner, Manacor, Montuïri,
Inca, Can Picafort, Santanyí, l’Hospital Militar, Son Güells, els
centres d’atenció de promoció de l’autonomia, els dos centres
que tenim, de Puigpunyent i de Petra, les residències de Can
Blai i Santa Rita i, com els deia, també hem prioritzat els
ajuntaments. 

Hi ha una partida important en aquests pressuposts, superior
als 6 milions d’euros, per conveniar places residencials i de
centres de dia amb els ajuntament, això es fa per primera vegada
a la nostra comunitat autònoma. En aquests moments se signen
els convenis, des d’octubre d’aquest any, i això suposa que els
ajuntaments lliuraran aquesta quantitat de doblers que ara tenien
assignada, o bé a les places residencials o bé al centre de dia, i
una de les condicions del nostre conveni és que vagi destinada
a serveis socials. Per tant, tots els doblers que s’estalvien els
ajuntaments, per concepte de manteniment de centre de dia i de
places residencials, són doblers que han d'anar a serveis socials.
Per tant, és una manera, també, d’incrementar la partida
pressupostària municipal dels serveis socials. També en aquest
programa pressupostari de protecció i acció social hi ha el Pla
vint  i el Pla set i mig. 

Veuran, també, prestacions econòmiques on es garanteix les
ajudes econòmiques per a l’atenció a la dependència. La
transferència al Consorci Aprop per al manteniment de les
places de Son Castelló, que són unes places per a persones amb
discapacitat intelAlectual que tenen afegits problemes de
conducta greu, així com la targeta bàsica, que era un dels
programes que pensàvem que també era prioritari mantenir, en
aquest cas per un valor d’1.840.000 euros. També veuran vostès
hi ha el centre base que en aquests moments funciona en el
Centre Joan Crespí i que l’assignació pressupostària,
bàsicament, correspon a capítol 1. Des de la Direcció d’Atenció
a la Dependència es liderarà tot el desenvolupament del decret
de copagament, procediment i compatibilitat i acreditació i
centres que són decrets que es deriven de l’aplicació de la Llei
de dependència, així com el decret d’atenció primerenca.

I per part meva, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions.
Procedeix ara la suspensió per part dels grups parlamentaris que
així ho solAlicitin, fins a un màxim de quaranta-cinc minuts. 

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta, agrairíem fer un recés de quaranta-cinc
minuts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Quaranta-cinc minuts. Per tant, se suspèn la sessió i es
reprendrà a les 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió, ara correspon el torn d’intervenció dels
grups parlamentaris. El Grup Parlamentari Mixt es dividirà el
temps, intervé en primer lloc el Sr. Mayans, quan vulgui.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrairé la
compareixença de la Sra. Consellera i de tot el seu equip de la
conselleria.

Compartim que en èpoques de dificultat o èpoques de crisi
s’ha d’estalviar o s’han de reduir les despeses supèrflues,
evidentment els premis amb tot el respecte del món, si es
redueixen per un any no crec que passi res, per tant, aquest tema
el compartim, s’ha de prioritzar donar serveis i atendre les
necessitats més urgents a nivell anual de cara evidentment a
l’any 2010.

Feta aquesta primera valoració m’agradaria saber, Sra.
Consellera, quina és l’aportació global que pensa la conselleria
destinar a fer efectiu el desenvolupament total o el que puguem
desenvolupar la Llei de dependència de cara al 2010 i d’aquest
total, d’aquesta suma global, quina és la part que aporta el
Govern central. També relacionat amb aquesta Llei de
dependència si hi ha alguna manera de desglossar aquesta
despesa o aquesta posada en pràctica de la Llei de dependència
per consells insulars. No sé si hi ha alguna manera o si vostè ho
té desglossat al pressupost encara que no estigui reflectit en el
que ens ha presentat, si algun dels seus directors ho té
desglossat per consells insulars, la despesa efectiva a gastar o a
executar entorn a la Llei de dependència.
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Dos temes més també concrets. En èpoques dolentes
evidentment les persones són més sensibles, passen més
dificultats i es poden veure afectades per fenòmens que
habitualment no tenen -addiccions i altres coses, parlam
evidentment de l’alcohol i altres temes més greus. Ha dit que
pensa continuar oferint el mateix nivell de serveis quant a
necessitats importants, m’agradaria saber si perilla a les illes
menors sobretot, el que no és Mallorca, si es continua també -
supòs que sí- oferint el mateix nivell de... en aquest tipus de
dependències o també si té alguna probabilitat d’ampliar aquests
serveis. 

Igualment, parl en l’àmbit pressupostari, també en l’àmbit
d’un colAlectiu important que torn a repetir quan hi ha èpoques
de dificultat són els primers o són els que més sensibles es
mostren que són, a nivell d’atur, els immigrants. Per illes,
m’agradaria saber a l’àmbit pressupostari l’esforç que pensa
destinar a aquest colAlectiu per atendre les seves necessitats
derivades d’aquest nivell de dificultat que passen, sobretot -
sobretot- aquest hivern.

Un tema molt concret -i amb això acab- és el tema del centre
de tercera edat de Formentera, si hi ha alguna novetat en
l’execució del projecte, en la redacció del projecte o si hi ha
alguna conclusió preliminar referent a aquest centre. Ha repetit
en diverses vegades que seria un centre adaptat a la realitat
insular.

Una darrera pregunta també molt concreta, m’agradaria
saber el pressupost que destina la seva conselleria al Servei
d’assistència psicològica per a dones víctimes de la violència de
gènere. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Correspon la intervenció de la
Sra. Suárez, quan vulgui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, gràcies per les seves explicacions i per
la presència del seu equip.

Primer farem una sèrie de consideracions i després li farem
algunes preguntes. Bé, quan estudiàvem el pressupost de la seva
conselleria partíem de dos premisses, una, aquesta de contenció
pressupostària que ve derivada de la situació econòmica i de la
disminució d’ingressos del Govern. Pensam que efectivament
el Govern s’ha vist obligat a fer una priorització de la despesa
en les seves conselleries i això també dins les mateixes
conselleries. Pensam, des d’un punt de vista general, que el
Govern prioritza de manera adequada i després ens referirem en
concret a la priorització que ha plantejat.

La segona premissa de la qual partíem i que d’alguna
manera està recollida en la memòria de la secció 24 és el
problema afegit que té la seva conselleria. És a dir, estam en una
època de crisi, això suposa una situació més vulnerable dels
colAlectius diríem desfavorits, però al temps es produeix una
extensió d’aquests efectes de la crisi sobre persones, sobre el

que podria anomenar-se la població normalitzada o les classes
mitjanes. És clar, això passa en un moment en què al mateix
temps ha de fer front a aquesta situació, vostè i el Govern, amb
una disminució d’ingressos.

Aquest problema afegit, nosaltres pensam que s’intenta
resoldre d’una manera prou satisfactòria dins el pressupost que
ens ha explicat i que també havíem estudiat prèviament. Li
volem deixar clar que ens sembla un encert la priorització que
fa des de la seva conselleria, en primer lloc posant de relleu la
importància de l’aplicació de la dependència, és a dir, el fet que
en un moment de contenció pressupostària la Llei de
dependència o el pressupost assignat a la Llei de dependència
pugi un 20% pensam que és una mesura molt adequada.

Estam també d’acord que es prioritzi tot el tema de menors
amb mesures judicials i que al mateix temps siguin capaços de
mantenir un pressupost que crec que és prou raonable pel que fa
a l’Institut Balear de la Dona i a més el reforçament dels serveis
donats per les institucions locals.

Si foc creient diria que assistim a la multiplicació dels pans
i els peixos, però el que està clar és que el que fan és un esforç
important d’austeritat i de -diria- eficàcia i eficiència
pressupostària. 

Un tema que ha comentat un poc per damunt, però que ens
sembla també que és una línia molt encertada són les iniciatives
que podríem denominar legislatives o de tipus normatiu, en
aquest sentit volem que sàpiga que pensam que és molt
important que es tiri endavant en aquest període parlamentari la
Llei d’igualtat, la Llei de mediació, que són fonamentals i al
temps que es desenvolupi la Llei de serveis socials. Un dels
temes del qual havíem parlat durant l’aprovació de la Llei de
serveis socials és l’aprovació del Decret de carta de serveis, hem
de treballar sobre ell i pensam que ho faran d’una manera
adequada al temps que també es farà tot un desplegament
d’aquesta llei de serveis socials.

També, els protocols que ha esmentat, contra violència de
gènere, en relació amb el maltractament dels menors, pensam
que són iniciatives més de tipus normatiu molt importants.

Ara entraríem ja en el tema de les preguntes i aniré ràpid,
ens inquieta una notícia que vàrem llegir fa uns dies de
l’Associació de directors i gestors de serveis socials en la qual
es feia referència que la Conselleria d’Afers Socials del Govern
balear incomplia la seva responsabilitat com a govern
autonòmic en relació amb el finançament d’aquesta llei. Ens
consta que no és així, però ens agradaria si ens pogués donar
alguna explicació.

En relació amb Eivissa, entenem i agrairíem que ens
corregís si estam equivocats, entenem que dins aquest
pressupost tenim assegurades les noves residències de Sant
Jordi i de Sant Antoni, tenim assegurat el manteniment del
centre de Can Blai i un tema que també ens preocupa és si ens
podria avançar alguna qüestió sobre la possibilitat de
construcció de nous centres de dia que sabem depèn d’un
conveni amb Madrid.
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Una darrera qüestió, també un tema que ens preocupa són
els convenis amb discapacitats, tant pel que fa a l’any 2009 com
per a l’any 2010. 

Amb això deixaríem aquesta primera intervenció i esperam
les seves respostes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, en primer lloc
vull donar la benvinguda a la consellera i als càrrecs que
l’acompanyen. 

Respecte de la seva intervenció i de la compareixença per
explicar el pressupost, poca cosa, perquè la meva intervenció
serà de suport i perquè a més algunes de les consideracions que
volia fer coincideixen amb les que ja ha fet la Sra. Suárez.

En qualsevol cas, sí que volíem dir en primer lloc que ens
sembla satisfactori el que serien els números globals de la
conselleria, entenem que en un context en què totes les
conselleries baixen, que la Conselleria d’Afers Socials tengui
una baixada entorn al 2 i mig per cent, que és la més baixa o
juntament amb una altra conselleria la més baixa de tot el
Govern és una expressió de la voluntat del Govern d’establir
prioritats a l’hora d’afrontar la crisi. Establir prioritats d’una
banda amb els sectors productius, però molt especialment amb
aquelles conselleries o amb aquells departaments que més
directament poden donar resposta a les situacions de dificultat
social o les situacions de desocupació que hi pot haver. 

En aquest sentit entenem aquesta baixada, que és petita en
relació amb les altres, no com una victòria política de partit,
com dic, sinó com una mostra que el Govern ha sabut donar una
resposta de prioritzar políticament algunes coses. La situació és
preocupant, aquestes xifres, 80.000 desocupats que algunes
persones diuen que poden arribar a les 100.000 és inevitable que
signifiquin més feina per als departaments que duen matèries de
serveis socials i més dificultats de serveis socials.

També compartim la filosofia amb la qual s’apliquen
aquests retalls per dir-ho així. Aquesta priorització de mantenir
els serveis essencials, el que passa és que quan es mantenen
serveis essencials per alguna altra banda sempre s’ha de retallar
i també agraïm aquesta sinceritat que ha tengut la consellera a
l’hora d’explicar aquelles coses o que s’haurien de deixar de fer
o que s’hauran de fer de manera més modesta, en aquest sentit,
entre Institut Balear de la Dona com Direcció General
d’Immigració com Menor i Famílies hi ha coses en les quals
s’hauran de fer un esforç.

És evident que el tema que més condiciona aquest
pressupost és el tema de poder atendre les necessitats creades
per la Llei de dependència i també tal com deia la portaveu
anterior, nosaltres compartim i donam suport a aquesta idea que
allò prioritari és poder donar resposta a una llei que crea drets,
que crea expectatives i a la qual, a més de crear drets i crear
expectatives, tenim la circumstància afegida que no ve dotada
pressupostàriament per part del Govern central tal com seria de
desitjar.

També per part nostre hem vist aquestes informacions que
han sortit darrerament en algun diari de tirada estatal, també
estam segurs que no es corresponen a la veritat, per dir-ho així,
i també els aclariments que doni a la portaveu que ho ha
demanat ens semblaran oportunes.

Respecte del desenvolupament normatiu de la Llei
d’igualtat, de la cartera de serveis socials i de carta de drets
socials, també els esperam i també per part nostra he de dir que
és molt important que aquest govern progressista no acabi la
seva legislatura, el seu mandat sense proveir la comunitat
autònoma de normativa progressista i important com és aquesta.

Algun comentari més, poca cosa més, respecte d’allò que ha
comentat de les diferents direccions general, només hem de dir
que d’allò que ha dit de la Direcció General de la Immigració
ens ha agradat escoltar les referències que ha fet d’alguns
programes o d’algunes activitats que tenen tendència a fer del
català la llengua d’acollida de les persones immigrants. Això ho
valoram molt positivament. També va sortir fa poc una dada a
la premsa en el sentit que un hospital públic important de
Mallorca, la meitat de les persones que hi naixien actualment
eren fills d’immigrants extra comunitaris per dir-ho així. Per
tant, de cara a la societat del futur és molt important que tota la
societat, però també les administracions públiques facin un
esforç molt important perquè realment facem del català la
llengua d’acollida, la llengua d’integració perquè si no, hi haurà
dificultats en aquest sentit i per aquí tot allò que faci la Direcció
General d’Immigració serà bo des del nostre punt de vista.

Respecte de la Direcció General de Cooperació -i acab amb
això-, respecte de la baixada important que ha tengut, per part
nostra hem de dir que d’una banda que és comprensible. És
comprensible que si la Conselleria d’Afers Socials ha estat la
que menys ha baixat de totes les conselleries i a més, ha de fer
front al repte de la dependència és inevitable que allò primer en
què es troba la conselleria és donar resposta a la Llei de
dependència, donar resposta també a les situacions de menors
a les quals ha fet referència i en aquest sentit és comprensible
aquesta situació. 

Malgrat el fet que sigui comprensible, m’agradaria fer una
reflexió breu que no es refereix tant a la política de la
conselleria, ja dic la política de la conselleria si ha aconseguit
que la seva baixada sigui la més petita i a més ha prioritzat allò
que havia de prioritzar no hi ha res a dir, és una reflexió més
general, més de govern o més quasi...de classe política quasi,
quasi, no?, que també hauríem d’evitar que en un moment de
dificultats, en un moment de crisi que és una crisi global i que
per tant pateix tothom, aquells que més pateixin són els que ho
passen més malament amb la crisi, no sé si m’explic. Crec que
la crisi és d’abast global, d’abast planetari, les polítiques de
cooperació es fan des del punt de vista de concebre que tots som
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una sola família humana -per dir-ho així- i que les urgències no
ens haurien de dur a arreplegar-nos en nosaltres mateixos, en
tancar-nos més en nosaltres mateixos i fer que aquells,
precisament aquells als quals la crisi colpeja amb més
virulència, siguin els que siguin més oblidats a l’hora fer
pressupost.

Repetesc, ho dic des de veure que la Conselleria d’Afers
Socials no podia fer altra cosa en aquest moment, repetesc
aquesta qüestió, però sí que és una qüestió que m’agradaria
deixar apuntada perquè la tenguéssim en compte de cara al
futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, com no pot ser
d’altra manera començaré agraint l’assistència de la Sra.
Consellera i de tots els càrrecs que l’acompanyen. Abans de res,
m’agradaria constatar una sèrie de coses. 

Primer de tot vull constatar que -com ha dit vostè- s’han
acabat les presses amb què es varen acabar les comissions
dijous passat, tal vegada haurem de començar a convocar les
comissions en dijous perquè les acabem d’hora. Crec que la
seva exposició ha estat clara i ha estat transparent. En el bon
sentit de l’expressió no ens ha sorprès en cap concepte del
pressupost. Per tant, la interpretació que feim nosaltres és que
allò que no s’hagi pogut valorar en 12 dies, difícilment es podrà
valorar en 45 minuts de recés. Per tant, crec que és una qüestió
de responsabilitat fer constar que no compartim en absolut que
s’utilitzin els mecanismes que aquest parlament posa a la
disposició dels diputats per entorpir la feina dels diputats i del
propi govern. 

Dit això, a les diferents sessions d’aquesta comissió molts de
portaveus han fet referència al pronunciat descens d’ingressos
públics de la nostra comunitat que ha estat xifrat entorn al 30%
de descens, no? Aquest fet precisament ens ha de convidar
necessàriament a reflexionar i a prendre consciència de les
dificultats que ha tingut aquest govern en conjunt a l’hora
d’elaborar el pressupost 2010. És a dir, tots podem constatar que
és necessari i imprescindible l’esforç d’austeritat que s’ha hagut
de fer enguany. 

Aquesta és una realitat crua, però d’acord amb aquesta
realitat s’ha d’analitzar el pressupost d’enguany. Evidentment,
no és el pressupost que tots hauríem desitjat, ben segur que tots
els diputats d’aquesta cambra haurien desitjat que el pressupost
d’aquesta conselleria i de tot el Govern en conjunt hagués estat
superior, el del 2010 al del 2009, com era la tendència. Això sí,
entenem que amb aquestes condicions, amb aquest marc, amb
aquesta situació és el millor pressupost possible, evidentment
sempre amb l’objectiu principal de reduir l’impacte de
qualsevol procés d’exclusió i de vulnerabilitat social sobre els
colAlectius més fràgils.

En primer lloc, com han comentat altres portaveus ja de
manera molt breu, el descens pressupostari és d’un 2 i mig per
cent, que és aproximadament la meitat de la mitjana de tot el
Govern en conjunt i que és una mostra de l’esforç que aquest
govern fa en polítiques socials a causa que, evidentment, el cent
per cent del pressupost de la Conselleria d’Afers Socials forma
part d’aquest 70% dedicat a polítiques socials del Govern en
conjunt, en general.

Evidentment hem de dir que contemplam amb satisfacció
l’augment d’aproximadament 7 milions d’euros en capítol 4, de
transferències corrents, on cobren especial rellevància les
transferències de recursos als consells i als ajuntaments, una
acció que sota el nostre punt de vista és fonamental per exemple
per a una bona gestió de la Llei de dependència que -com ha
comentat- és l’any que el Govern hi destinarà més recursos que
mai.

Com li deia volia ser molt breu i, ja per acabar, simplement
vull encoratjar la consellera a fer front a aquests grans eixos que
ja ha assenyalat, eixos com el desplegament de la carrera de
serveis i la Llei de serveis social en conjunt, la Llei de
dependència o en l’àmbit de menors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a tots els presents per fer
viable una cosa tan important, tan necessària i tan
imprescindible com que aquest grup parlamentari desenvolupi
el seu dret d’analitzar el pressupost d’aquesta conselleria com
correspon, amb la responsabilitat que és d’esperar dels diputats
del Partit Popular i sense cap dubte de qualsevol persona que
desenvolupi la seva tasca d’oposició, com dignament intentam
tots els que estam aquí presents i el que els acompanya a
aquesta comissió parlamentària que no fa altra cosa que agrair
la presència de la consellera i, per suposat, de totes les persones
que l’acompanyen per presentar un pressupost imprescindible
i necessari com és el de Serveis Socials en una etapa de
dificultat de la nostra comunitat autònoma, de dificultat en
l’àmbit estatal, però sense cap dubte de gran dificultat per a
totes aquelles persones que més ens han de menester, que més
malament ho passen i que esperen de nosaltres moltes solucions
i poques qüestions que no s’adiguin a buscar el màxim consens
sobre com s’han de desenvolupar.
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Per la nostra banda, començaria fent una sèrie de preguntes.
Sra. Consellera, la nostra voluntat, avui, no és fer altra cosa que
reflexionar conjuntament amb vostè i amb el seu equip respecte
d’aquelles qüestions que ens preguntam quan veim els números
del seu pressupost. Avui vostè ha comparegut en aquesta
cambra parlamentària, estic convençut, no amb aquella voluntat
d’expressar el pressupost que vostè desitjaria, n’estic convençut,
ni cap de les persones del seu equip, li puc assegurar que
tampoc no es correspon amb el pressupost que nosaltres
desitjaríem, però sí ha optat, en la seva exposició, per fer un
repàs a totes aquelles qüestions que vostè mantendrà o el seu
equip farà possible mantenir amb el desenvolupament
d’aquelles responsabilitats que li pertoquen a l’àmbit dels
serveis socials. Però permeti’m que li digui que vostè ha obviat
moltes qüestions que es deixen de fer i que igualment
requereixen la nostra atenció i crec que el nostre interès per tal
d’avaluar el cost d’oportunitat de fer una cosa i deixar de fer-ne
una altra. Els pressuposts no deixen de ser una expressió del que
es vol fer i en moltes ocasions amb tants de números i de
partides és molt difícil saber, exactament, a quines persones,
específicament a quin colAlectiu i de quina manera es vol atendre
aquelles persones i això crec que seria interessant, en aquest
quart d’hora crec que ja dotze minuts, que a continuació tendré,
doncs ens agradaria desenvolupar-ho. 

En primer lloc ens preguntam, hi ha una sèrie de partides
que li demanaríem ens explicàs molt concretament, si és
possible, com fa comptes aplicar i desenvolupar. Primer de tot,
les partides que fan referència al capítol 64, les despeses
d’inversions de caràcter immaterial sumen, en aquest
pressupost, 2.169.415 euros. Ens agradaria saber, no volem
qüestionar a priori la necessitat o la idoneïtat de contemplar
aquestes partides, aquest conjunt de partides, gairebé a totes i
cadascuna de les direccions generals que estan sota la seva
responsabilitat, però li agrairíem una explicació específica de
quina utilitat han de tenir.

Les partides 226 que fan referència a despeses diverses,
vostè ha esmentat que feien retalls importantíssims en qüestions
molt rellevants que crec que no requereixen que tenguem
partides de 267.535 euros destinades a despeses diverses que
tenim avui per avui sense concretar. No sé si té cap finalitat
específica que vostè ens pugui explicar. 

Respecte de les partides 22706 i 22709 que fan referència a
estudis i treballs tècnics i a altres treballs de manera indefinida
li he de fer l’observació que potser és de les poques partides en
aquest pressupost que es mantenen i es mantenen, no només
amb els mateixos termes sinó amb les mateixes quanties. Parlam
d’una quantia total de 762.033 euros que li demanaríem si ens
pogués explicar, també, com es pensen desenvolupar, quines
seran les prioritats i què es farà amb aquests doblers que vénen
a restar altres prestacions que vostè ha esmentat avui que, amb
molt de dolor a la seva ànima, ha de retallar.

Les partides 22703 ens han cridat, li ho he dir, especialment
l’atenció. Miri, el concepte específic de la partida 22703 és
postals i que la Conselleria d’Afers Socials gastarà en postals
80.000 euros. Ho torn a repetir: 80.000 euros en postals la
Conselleria d’Afers Socials que, per cert, és la mateixa que
deixarà de fer els bons d’infància. El capítol 1 de personal
augmenta en 454.496 euros, en una època de crisi com aquesta
i amb unes dificultats crec que més que constatables de tot el

Govern de les Illes Balears, com a mínim, requeriria una certa
explicació l’augment d’aquesta partida pressupostària, que ve en
contra del que vostè ens anunciava abans, ens havia esmentat a
la seva exposició, no ho ha desenvolupat, una voluntat de
retallar alts càrrecs. Li demanaria, també, en aquest sentit una
explicació específica que no s’adiu, sense cap dubte, amb aquest
augment de capítol 1, que crec que requereix, com a mínim,
aquesta explicació.

Per altra banda, contrasta amb altres qüestions. Les partides
48, que per a nosaltres són especialment importants, que fan
referència al suport a famílies i a institucions sense ànim de
lucre, veuen un retall molt important en la Direcció General de
Menors en més de 2.335.000 euros. Vostè ha esmentat que es
deixen de fer els bons d’infància, que hi ha un canvi d’ubicació
de les escoletes, però no ens quadren els números perquè crec
que, en aquest cas, són més els doblers que es retallen que les
partides que vostè ha esmentat específicament i li demanaríem,
en tot cas, a què es correspon i de quina manera.

La Direcció General de Planificació i Formació de Serveis
Socials veu retallada també la partida 48 en 1.758.297 euros.
Són prestacions directament indicades, directament relacionades
amb l’àmbit de la família, amb les institucions sense ànim de
lucre, amb aquelles persones que tenen una certa dificultat que
fins ara era atesa i que ara deixarà de ser atesa amb aquesta
quantia. Per tant, li demanaríem també una explicació, si és tan
amable, d’aquesta partida específica.

Miri, els consells insulars deixaran de ser finançats per la
seva conselleria per un valor d’1.294.245 euros, és la partida
461 de consells insulars. La suma total de totes aquelles partides
de la seva conselleria. Les que més ho patiran seran la Direcció
General de Dependència, Protecció Social, ho torn a repetir,
Protecció Social amb 886.210 euros, i la Direcció General de
Planificació i Formació, de la Sra. Horrach, que ens acompanya
també amb la seva presència, per més de 267.000 euros. Li
demanaríem una explicació, si és tan amable, d’aquesta qüestió.

La partida que fa referència als ajuntaments, transferències
als ajuntaments, la 460, penalitza a l’àmbit dels menors i de la
infància amb una quantia, per cert molt important, que puja més
de 718.694 euros. També és així la Direcció General de
Planificació i Formació que rebaixa en més de 400.000 euros
aquesta aportació, que no dic que no estigui justificada, però li
demanam les explicacions que sigui tan amable d’aportar-nos
per ilAluminar la nostra reflexió sobre el pressupost.

Tot això contrasta també amb una altra qüestió. Avui ens ha
sorprès un anunci, com a mínim qüestionable dins l’ordre de
prioritats que ha de tenir una conselleria de les seves
característiques; aportarà 1.200.000 euros a la promoció de la
llengua a l’àmbit educatiu. Ens crida l’atenció perquè si sumam
totes les partides que abans li havia dit, que entenem que no
tenen una càrrega específica no sigui que vostè digui el contrari,
sumarien 3.732.555 euros, i si hi sumam aquest 1.200.000, que
entenem que també, no sé si anomenar-ho com a despesa
supèrflua, vostè ho dirà, ens aniríem a més de gairebé quasi 5
milions d’euros, que són una quantia molt important, quasi
1.000 milions de les antigues pessetes. Per tant, ens donaria per
fer moltes coses que no sé si s’han de prioritzar en la seva
gestió.
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Quant a àrees específiques no les podré repassar totes d’aquí
poc la presidenta em dirà que el temps s’ha acabat o està a punt
d’acabar-se, però permeti’m que li pregunti sobre diverses
qüestions. Primer de tot, l’Institut de la Dona baixa un 25% el
seu pressupost. Tornam als pressuposts del 2003, és un retorn
enrere cap a aquella situació que vostè es va trobar, no sé si
vostè justificaria aquesta baixada per alguna qüestió específica,
quan veim que el capítol 1 de personal puja un 15%. Baixa el
capítol 4 de 884.000 euros a 25.000 euros, és aquell que fa
possible coses tan interessants com, per exemple, les
subvencions que es donen a entitats que parlen i fan feina en
programes de prostitució. Es manté el programa de prostitució,
és aquesta una qüestió específica que també li agrairíem la seva
resposta. 

La partida 46100 destinada als consells insulars, vostè ha
comentat que es donaria 300.000 euros a Menorca, 300.000
euros a Eivissa, ens sumen 600.000, la partida d’aquesta qüestió
específica, 46100, d’aquest institut, no arriba a tant, no arriba a
500.000 euros o és poc més de 500.000 euros i, per tant, la
quantia que vostè ens ha apuntat en la seva exposició no es
correspondria amb les circumstàncies que, en tot cas, entenem
de les seves declaracions que quedarien fora d’aquesta qüestió,
de la 46100, Formentera i Mallorca, a no ser que faci com va fer
el 2009, una modificació de crèdit que complementava aquestes
quanties. Li demanaríem, amb molt d’interès, que ens aclarís
aquesta qüestió.

Dependència. No ha parlat pràcticament de dependència, si
bé és cert que hi ha una direcció general que augmenta molt. Li
agrairíem una reflexió entorn de si vostè considera adient la
quantitat que rep per part de l’Estat, si la considera que és
suficient per a les necessitats que vostè preveu per a l’any 2010,
sobretot tenint en compte l’execució del pressupost del 2009. És
a dir, hem tengut un pressupost el 2009 amb moltes dificultats
en aquest àmbit, una certa dificultat per pagar prestacions, no
així per assignar-les, però crec que s’avança positivament en
aquest sentit, però no es paguen, Sra. Consellera, i si no es
paguen ja les podem assignar. Farem com fèiem amb la Llei de
serveis socials, atorgar drets, però no assegurar el pagament.
Són aquestes coses de la vida.

Cooperació, hi ha una gran baixada. Ens ha dit què es fa. Li
agrairíem ens digués què es deixa de fer. Protecció social, renda
mínima d’insercions, la partida 46110, es manté pràcticament
amb una ínfima pujada. Vostè que coneix millor que jo
l’execució d’aquesta partida, 102009, sap que ha tengut moltes
dificultats a meitat d’any, no vull dir a finals d’any, a meitat
d’any, per mantenir una partida amb uns índexs acceptables.
Mantenir aquesta partida i no augmentar-la suposa tornar-nos a
trobar amb aquestes mateixes circumstàncies l’any 2010. Ens
agradaria saber quines solucions preveu en aquest sentit. 

Desenvolupament de la Llei de serveis socials. Sra.
Consellera, es constatà allò que dèiem en el debat de la Llei de
serveis socials, malauradament i amb molt de dolor a l’ànima de
qui els parla, no hi ha cap partida específica per a aquesta
qüestió, vol dir que esgotarem aquest termini que ens
proporcionava la llei, d’un any i mig per crear aquella cartera de
serveis que esperen els nostres ajuntaments amb la gran voluntat
d’ajudar-nos a aplicar moltes qüestions que no es defineixen.
Em tem que aquest any 2010 passarà debades en aquesta qüestió
i en tot cas si fos el contrari li agrairíem algun aclariment en
aquest sentit.

I ja per acabar, que la Sra. Presidenta de la Mesa em mira
amablement, però amb ells ulls que em demana que acabi, li
vull fer una darrera reflexió. Vostè diu que en el seu pressupost
fa viable una sèrie d’infraestructures, una sèrie d’inversions,
però, miri, el capítol 6 d’inversions reals baixa en 7.239.000
euros i el capítol 7 de transferències de capital, 1.861.000.
Esment la relació entre el capítol 7 i inversions perquè vostè sap
que moltes d’aquestes inversions es porten a terme a través de
consorcis que s’alimenten del capítol 7. Són 9 milions d’euros
menys. Ens agradaria saber què deixa de fer, i si dins la llista de
coses que deixa de fer -ens ha parlat de la residència de Palma-
deixa de fer els vint centres de dies que va prometre, per cert fa
estona, i deixa de fer el centre de dia de malalts d’Alzheimer de
Menorca, que és una qüestió també àmpliament reclamada i
que, per tant, ens interessa.

Ens preocupa també que en el programa 313A desapareix la
partida del capítol 6, destinat, per cert, a Menorca. Menorca no
té cap número assignat i si no hi ha cap número devora
m’imagín que no hi ha pressupost assignat amb referència,
especialment, a aquestes qüestions. 

Tenc molts altres temes que em tem no tendrem el gust de
poder desenvolupar, però, en tot cas, ens donaríem per satisfets
si tenguéssim una contestació respecte del que li he esmentat,
agraint sempre, com no pot ser d’una altra manera, l’amabilitat
de la presidenta de la Mesa que ens ha donat un temps de més.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Té la paraula, ara, l’Hble.
Consellera per atendre totes aquestes qüestions.

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

Gràcies a tots els parlamentaris que han intervengut,
intentaré contestar totes les qüestions; en tot cas en el torn de
rèplica, si me n’he deixat alguna, sempre tenen la paraula per
poder reiterar-me-la. 
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Al Sr. Mayans li agraïm el reconeixement, efectivament tal
i com ha fet la Sra. Suárez, el Sr. Llauger i el Sr. Coll, del tema
de prioritzar les polítiques; efectivament en un temps de situació
de crisi on hi ha una baixada important de la recaptació és
difícil, de vegades, haver de prioritzar perquè la prioritat sempre
suposa que hi ha serveis que deixen de ser o hi ha serveis que es
reduiran o no es faran amb tot el potencial que a nosaltres ens
interessaria que es fes.

Amb relació a allò que vostè ha dit de l’aportació de la Llei
de dependència, i crec que contest a algunes de les preguntes
que ha fet també el Sr. Serra, dels 78 milions de la Llei de
dependència, 75,5, 76 pràcticament es dediquen a dependència.
Nosaltres tenim a la partida d’ingressos 14 milions que
provenen de l’Estat. Els he de dir que, efectivament, per una
tècnica pressupostària només podem incorporar, i no feim com
altres governs que han fet o varen fer d’incorporar partides
pressupostàries que no existien, no estaven signades, només
hem incorporat el que tenim signat per part de l’Estat que són
14 milions. Les previsions són que augmentin 10 milions més
aquests 14 milions, tal com ha succeït durant aquest any. Per
tant, nosaltres confiam que a finals d’aquest any, a finals del
2010, de l’any pressupostari que comentam, l’Estat hagi invertit
24 milions en temes de dependència, com a mínim. Per tant, els
he de dir que amb aquests 14 milions nosaltres, durant l’any,
farem la modificació de crèdit oportuna per incorporar aquests
10 milions més.

La qüestió que a vostè li interessava, què podíem aportar a
nivell insular de la Llei de dependència, la veritat és que és
difícil perquè depèn de les solAlicituds i a vegades depèn una
mica de la informació que fins i tot tengui el ciutadà i que se li
pugui donar des del servei d’atenció primària. Sí li puc dir el
repartiment que nosaltres tenim de tècnics de valoració i
d’elaboració del PIA que tenim per Illes. Això sí que li podem
comentar, i després la voluntat de si hi ha més prestacions
econòmiques o, en aquest cas, centres de dies per a persones
amb discapacitat a Formentera depèn una mica de les
solAlicituds.

En el cas que supòs que a vostè li interessa més, de
Formentera tenim una persona assignada, un tècnic assignat,
que fa de valorador i també a la vegada és tècnic de valoració
del PIA. A Mallorca tenim 10 valoradors i 10 treballadors
socials que fan el PIA. A Menorca 2 i 4, i a Eivissa 2 i 5.
Aquesta és una dada objectiva que li puc comentar, però
efectivament dependrà del tema de les solAlicituds. 

En qüestió d’inversions, dir-li que, efectivament, el centre
de dia de Formentera per una qüestió clarament raonable, que
és la doble insularitat, el cost és elevadíssim i si ho féssim
percentualment la inversió que va a Formentera és molt més alta
que la inversió que es pugui fer a Mallorca, Eivissa o Menorca.
La realitat fa que no puguem parlar de percentatges matemàtics
sinó d’acollir-nos a la realitat. El cost del centre de dia de
Formentera, quan estigui acabat, superarà els 5 milions d’euros.

Pel que fa al tema d’immigració és difícil especificar quins
doblers dedicam a les persones nouvingudes o a les persones
immigrants perquè la nostra obsessió, en temes d’immigració,
ha estat la normalització. Li puc dir que la renda mínima
d’inserció, molts d’ells són immigrants, com els temes
d’emergència en polítiques, quan hem aplicat les ajudes

econòmiques d’emergències, un percentatge molt important és
gent no nascuda a la nostra comunitat autònoma, però no és un
percentatge que nosaltres ara, en aquest moment, li puguem
quantificar perquè no consta en la Direcció General
d’Immigració. A la Direcció General d’Immigració consten els
convenis que signam amb cadascun dels consells insulars per al
manteniment de mediadors culturals. En el cas de Formentera,
per primera vegada, l’any 2008, es fa un conveni amb el Consell
de Formentera on, conjuntament, amb el consell insular es paga
una treballadora social que es dedica exclusivament a la
integració de persones immigrades tot i que colAlabora amb
altres tasques d’atenció primària i comunitària. El Govern paga,
en aquest cas, 40.000 euros, i el consell insular 10.000 euros.

Del centre de la tercera edat vostè em va fer una pregunta
parlamentària fa uns dies i crec que li vaig contestar, hi ha la
voluntat per part del Govern i del consell insular de crear un
servei que tengui unes característiques de qualitat i que doni una
atenció 24 hores a Formentera per evitar els desplaçaments de
les persones que necessiten 24 hores d’atenció a Eivissa, que és
el que passa ara. Parlam d’un model d’habitatge tutelat assistit,
li vaig comentar que la voluntat era que durant l’any 2010
faríem el projecte funcional i el projecte arquitectònic i la
voluntat seria iniciar les obres a finals del 2010. El consell
insular té una aportació econòmica per iniciar les obres dins el
2010, segons les darreres converses que vaig tenir amb la
consellera. Per tant, la voluntat és començar aquest centre que
seria específic, exclusiu, de la nostra comunitat autònoma com
ho és, també, el centre de dia de Formentera per donar aquesta
cobertura de 24 hores a les persones que ho necessiten.

Quant als pressuposts d’assistència a la violència masclista,
i contest també al Sr. Serra, les nostres dades parlen de 295.000
euros a cada illa, vull dir, tant a Menorca com a Eivissa, no sé
si exactament són 300.000, però són 295.000 a Menorca i a
Eivissa i a Formentera. El tema del problema de Formentera, de
tenir un centre d’acollida a Formentera, crec que és bastant
raonable perquè un centre de dia ha de ser una mica un centre
que estigui protegit i difícilment en el territori de Formentera es
pot protegir aquest centre perquè serà àmpliament conegut. Per
tant, moltes dones que han estat maltractades demanen el
desplaçament a Eivissa i es fa feina des d’allà. Per tant, estam
en convenis amb Eivissa i amb Formentera. Tot i així en el
centre de dia de Formentera sí que hi haurà una unitat de quatre
llits per a situacions extraordinàries que es puguin donar perquè
no es pugui en aquell moment traslladar la persona, no tenguem
llits d’hostaleria, no només per a dones maltractades sinó per a
una situació de família que quedi desnonada, etc.

Crec que més o manco contest al Sr. Mayans.

A la Sra. Suárez vull agrair-li també el suport, i efectivament
el reconeixement a les prioritzacions que hem fet. Li he de dir
que, i per a nosaltres té un valor important, efectivament la Llei
de dependència s’ha pogut prioritzar perquè és llei, i al ser llei
és d’obligat compliment. Per això la nostra obsessió que en
aquesta legislatura tenguem lleis, fins i tot la llei de... No, no
s’ha de preocupar per això, Sr. Serra, confiam que l’any 2011 hi
continuï havent un govern com aquest, per tant ho
desenvoluparem nosaltres, per això no es preocupi, farem tot el
possible perquè passi. I que hi hagi lleis; efectivament tarden,
perquè si nosaltres ara diguéssim que les lleis d’un dia per
l’altre es fan ens dirien que som demagogs, quan deim que es
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fan a poc a poc és que no ho feim bé, vull dir que la crítica
sempre és possible. Nosaltres actuam d’una forma crec que
raonable, planificada, i la nostra voluntat, la nostra obsessió
efectivament és que aquesta comunitat autònoma tengui lleis
perquè el ciutadà pugui reclamar.

La Conselleria d’Afers Socials, i contestant també al Sr.
Llauger i al Sr. Coll, ha estat efectivament de les que ha baixat
menys per una voluntat política de govern clara en el seu
conjunt, però també perquè aquesta llei de dependència és
d’obligat compliment, i això és la diferència entre voluntat
política i obligació d’aquesta llei.

Pel que fa a la residència Sant Antoni està garantit el seu
acabament; Sant Jordi pràcticament està per inaugurar, vull dir
que no està en els pressuposts de construcció però sí en els de
manteniment de les residències. Els centres de dia hi ha la
voluntat de poder-ne iniciar a finals del 2010 dos per veure les
necessitats reals que existeixen, hi ha en aquests moments no
una proposta clara de quins serien els municipis prioritaris. I en
relació als convenis de discapacitats els he de dir que no estan
en el pressupost de la Conselleria d’Afers Socials, no estan en
el 2009 i no hi estaven en el 2010. Hi ha hagut un retard en la
signatura d’aquest conveni, normalment entre setembre i
octubre se signava, i aquest any serà a final del 2009, i afecta els
tres consells.

Al Sr. Llauger el mateix, vull dir agrair-li el suport i la
priorització. Ho hem intentat fer d’una forma molt explícita
perquè pens que una de les característiques que ha de tenir
qualsevol política democràtica ha de ser la transparència; per
tant no només hem de dir el que feim sinó també el que es deixa
de fer i explicar els motius, perquè al cap i a la fi el que es deixa
de fer sempre és una selecció o una elecció, i en aquest cas jo
pens que s’ha d’explicar. 

La iniciativa legislativa, efectivament nosaltres volem que
la Llei d’igualtat entre homes i dones sigui aquest any, el mateix
que la Carta de serveis socials i la de mediació. Som l’única
comunitat autònoma que tenim una llei de mediació familiar que
prohibeix la mediació pública, la mediació pública. Per tant és
urgent, és necessari que efectivament aquesta llei es modifiqui
i la modificació que feim va dirigida que es pugui fer una
mediació pública a la nostra comunitat autònoma.

Li agraïm la seva comprensió en el tema de cooperació. No
ens ha estat fàcil ni estam orgullosos del que hem hagut de fer,
vull dir que compartim completament amb vostè les reflexions
polítiques. Ho he dit, això no és una crisi de l’estat ni és una
crisi de la comunitat autònoma, és una crisi del conjunt del món,
i efectivament a qui afecta més aquesta crisi és als que estan en
una situació de màxima pobresa, però difícilment haguéssim
pogut explicar a la ciutadania que manteníem cooperació i
havíem de baixar renda mínima, o que haguéssim de no
prioritzar dependència, i això a vegades hagués pogut causar un
efecte invers del que vols fer, que és promocionar la cooperació
entre els ciutadans, podríem causar que “mira, s’estimen més
ajudar els altres que als que som d’aquí”, i aquests temes són
delicats i per tant nosaltres podem continuar amb la
sensibilització.

Efectivament, a part dels doblers que hi ha aquí, també jo
crec que és important (...) codesenvolupament també hi ha uns
850.000 euros que s’han assignat durant aquest any i que
permetran l’ONG que ho gestiona gestionar durant el 2010,
perquè es va fer un conveni per a un any i mig; per tant
d’aquests 10 milions també és interessant que coneguin que hi
ha aquests 850.000 euros més.

El tema del català. Efectivament -i també contest amb això
al Sr. Serra- hi ha uns convenis que provenen de l’Estat en els
quals hi ha unes partides que ens vénen com a prefixades, hi ha
uns doblers que s’han de destinar a temes d’educació, i nosaltres
hem destinat aquests temes d’educació al problema principal
que tenen els menors, alumnes de l’escola pública o de l’escola
concertada, en temes de llengua, que són el català i el castellà,
és el principal problema que tenen d’integració. Vull dir que
difícilment poden seguir una classe d’altra assignatura si el tema
de català i castellà no el controlen, i nosaltres hem prioritzat en
aquest sentit el tema de català. El COFUC s’ha fet..., s’ha donat
també una transferència o es fa un conveni de 200.000 euros,
especialment pel tema de català, que permet durant aquest 2010
realitzar més de 100 cursos de català per a nins nouvinguts i per
a pares de nins nouvinguts, a part de fer tota una sèrie de
material destinat i dirigit a aquests menors perquè tenguin el
material pedagògic adequat.

Sr. Serra, m’ha fet moltes preguntes. Jo no sé si les hi podré
contestar totes i cada una d’elles. Intentaré contestar les que en
aquest moment recordi o que tengui una informació més
acurada, i en tot cas com que aquest debat es tornarà a produir
en el plenari procuraré informar amb més cura.

Capítol 1. No sé exactament aquesta quantitat que vostè ha
dit de quasi 400.000 euros. Això és la pujada de 0,3 del conjunt
del capítol 1 de la conselleria. Aquí hi ha hagut la incorporació
dels treballadors de l’Institut de la Marina que no estaven en el
pressupost del 2009 i sí que estan en el pressupost del 2010, i
després la contractació de dos educadors més per als temes de
medi obert; hem tengut una demanda superior de mesures
judicials pel tema de medi obert i ens vist forçats a contractar
dos educadors més perquè tenien un excessiu nombre
d’expedients i per tant era necessari. En relació amb el personal
de l’IBD, que vostè em diu que ha pujat, nosaltres no tenim
constància d’aquest augment, i només ens consta que ha pujat
uns 20.000 euros, 19.588 euros, i que són aquest 0,3.

Tema de capítol 6. En el capítol 6 vostè diu que hi ha tota
una sèrie de partides que augmenten considerablement, he de dir
que són bàsicament partides..., una és molt important, és de
cooperació, que tenc aquí potser la informació detallada del que
és cooperació, que són despeses derivades del programa
d’assistències tècniques a petició dels països del sud, despeses
derivades de les reunions de treball fora de Mallorca,
organització de la tercera trobada de cooperació que se celebra
a Palma, despeses de viatges tècnics que es paguen des del
capítol aquest de viatges tècnics i d’avaluació, contractació de
gestió per fer accions formatives, bàsicament. Després hi ha una
partida molt important, també, pel tema de la digitalització, que
és el segon intent que es fa com a Govern de les Illes Balears,
no en aquesta legislatura sinó en legislatures anteriors, la
digitalització de tots els expedients de centre base, i estam
parlant d’expedients de 15 anys enrere, i a més a més que ja
després es pugui treballar des de la digitalització, i per a això hi



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 60 /  10 de novembre del 2009 1179

 

ha una partida molt important, vull dir que és una partida
bastant més important. I després també hi ha una partida
important per a temes d’immigració, també per les mateixes
característiques, semblants a les que he comentat de cooperació.

Vostè diu “de postal”; supòs que es refereix al correu,
80.000 euros. Jo el que li he de dir és que ho puc revisar, però
el que nosaltres estam fent és enviar, i tenim les factures de
correus, enviar un munt de solAlicituds cada vegada que feim
una resolució de dependència, cada vegada que feim una
resolució de PIA, tenim més de 15.000 solAlicituds que s’han de
contestar: denegam, aprovam, enviam (...) del grau de
dependència, una altra del PIA, per tant són factures que són
demostrables, i si vostè me les demana jo estaré encantada de
donar-les-hi. Supòs que partida més important és sens dubte la
de dependència.

En tema que..., és ver que ho havia dit i no ho he comentat,
que he dit que ho faria durant l’exposició, la reducció de dos
consorcis i la reducció dels tres alts càrrecs. Vostè sap que
tenim tres consorcis, tenim el Consorci Sociosanitari de
Mallorca, el d’Eivissa i Formentera i el de Menorca, que es
dediquen a la construcció. La voluntat és crear un únic consorci
sociosanitari de les Illes Balears. Per tant hi hauria la reducció
de dos alts càrrecs, perquè cada un dels seus gerents ha estat
nomenat. En això li he de dir que la conselleria en el seu conjunt
ja ha fet una reducció de dues fundacions i dos consorcis, que
serien quatre alts càrrecs menys des del principi de legislatura.
I l’altre alt càrrec correspon..., en aquest moment tenim tres
persones nomenades, tres persones de confiança a cooperació,
el director general, el gerent de l’agència i el director de
planificació, i es reduiria la figura del director de planificació de
programes de cooperació. Per tant aquests serien els tres alts
càrrecs que es reduirien.

I si m’ho permet, he vist que no he contestat una de les
preguntes que m’ha formulat la Sra. Suárez en temes de
dependència, que potser també vostè hi ha fet qualque
referència. Efectivament en El País, que és un mitjà nacional,
va sortir crec que la setmana passada una valoració que deia que
es feia una comparativa entre diferents comunitats autònomes
i algunes deien l’aportació que feien, i la comunitat autònoma
de les Illes Balears quedava per davall, com si la comunitat
autònoma de les Illes Balears fes un negoci amb el tema de la
dependència, que rebéssim més doblers dels que gestionam. Jo
li he de dir que això és absolutament incert. Dels 65 milions que
hem dedicat durant l’any 2009 o que està en previsió del 2009,
32 són de la comunitat autònoma, per tant parlam d’un 49%, 24
que a final d’any seran de l’Estat, un 36%, i hi ha uns 8 o 9
milions que provenen del copagament, per tant un 13%. Per tant
no és cert el resultat d’aquest estudi. Li he de dir que vostè
mateixa podrà comprovar, si fa una lectura, que ells parlen
d’estimacions, i una de les estimacions que fan per calcular diu
que una residència val 1.700 euros, quan a la nostra comunitat
autònoma val 1.950 euros, com a mínim, que n’hi ha que valen
més. Això suposa 250 euros més per mes i per persona. Els
centres de dia també estan per davall d’aquesta valoració, ells
fan una valoració de 700 euros quan els nostres són de 850, 900
euros; per tant també hi ha aquesta discrepància. 

Amb aquesta associació ja vàrem tenir també una
experiència jo diria que negativa, se’ns va valorar amb una sèrie
d’indicadors i se’ns va puntuar un 3,5. Hi vàrem contactar,
vàrem donar tota la informació de la feina que fèiem i al cap de
sis mesos se’ns havia valorat amb un 6,5. Nosaltres ens vàrem
posar en contacte amb aquesta associació després de veure els
seus resultats i li hem passat tota la informació. Segurament el
proper estudi sortiran més reals, perquè la veritat és que no es
varen posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos
realment la valoració. A més a més a això s’ha d’afegir que aquí
en la comparació territorial sempre sortim perdent Canàries i les
Illes Balears, però a mi em preocupa més les Illes Balears,
perquè mai no tenen en compte els consells, i des de la
Conselleria d’Afers Socials molts dels doblers que es destinen
als consells insulars per temes de dependència, com són
Bonanova, Felanitx i altres residències i altres centres de dia, no
surten de la conselleria, surten d’Economia directament, i això
no consta si no els dius que ho valorin. Per tant li he de dir que
nosaltres no coincidim amb les valoracions que ens fan.

Tema d’emergència, que vostè també, Sr. Serra, m’ho ha
demanat, en relació amb planificació. Nosaltres en aquest
moment, i el compromís del Govern és efectivament treure els
doblers d’emergència i treure també més doblers per a renda
mínima. I com ho pensam fer? Miri, nosaltres tenim un
problema de comptabilitat, que és que la llei ens obliga a posar
el cost íntegre de totes les places concertades que tenim, tant a
privades com a ONG, i no ens permet fer una estimació del
copagament de les persones, no ens permet fer-ho, i en canvi sí
que hi ha un copagament. Amb aquest copagament nosaltres
traurem els doblers per pagar el suplementari de la renda
mínima d’aquest any i la d’emergència. Per això vostè veu que
planificació ha baixat. Nosaltres durant aquest any 2009 hem fet
les gestions necessàries perquè Intervenció ens permeti fer una
liquidació trimestral i no anual, perquè fins ara només ens
permetia fer-la anualment, amb la qual cosa teníem que a final
d’any teníem uns doblers que havíem de gestionar de forma
ràpida, i aquest any el que hem fet és fer les gestions
necessàries, modificar el sistema informàtic perquè ens permeti
liquidar trimestralment, i això ens farà que tenguem liquidesa
per poder fer modificacions que vagin cap allà. Això són
mesures efectivament de crisi econòmica, perquè en una altra
situació ho podríem tenir pressupostat i a final d’any pots fer
altres tipus de gestió, però en aquest moment hem d’anar a
rendibilitzar màxim, màxim, l’euro.
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Àrees específiques de dependència. Ja li he contestat, el que
nosaltres tenim previst dels 14 milions que vénen de l’Estat, que
es poden incorporar fins a 24. Tot i així li he de dir, i sempre
serem reivindicatius en aquest tema i aquí en el Parlament i a
totes les comissions que es fan a Madrid, que estam en desacord
amb el finançament de la Llei de dependència; però no només
és aquesta comunitat autònoma, en això coincidim totes les
comunitats autònomes. La Llei de dependència va néixer amb
una voluntat d’un 33, 33, 33; el 33% del copagament és
impossible, i per tant s’ha de refer que sigui garantir un 50%
com a mínim la comunitat autònoma i l’Estat, i el copagament
que sigui només suplementari, perquè si no, no donam garanties
d’un servei.

Què deixarem de fer de cooperació? No deixarem de fer res
de cooperació, el que passa és que hem reduït en 1,5 milions la
quantia que anava a ONG per tema de cooperació, però també
el que li puc dir és que la quantia que nosaltres havíem destinat
l’any 2009 estava sobredimensionada. Les nostres ONG tenen
en aquest moment, d’aquí a dos o tres anys pot ser una altra
situació, però tenen una limitació de gestió dels doblers i creim
que aquests 4 milions i busques estan més d’acord amb la
realitat. Vull dir que no deixam de fer res sinó que hem reduït
les quanties de cooperació, hem reduït les quanties de
sensibilització i de cooperants, i després hem reduït en un 20%
el conveni amb la UIB i hem reduït un 20% l’aportació al fons
mallorquí de les tres illes. Per tant no deixam de fer res sinó que
hem reduït cada una de les partides.

D’inversions. D’inversions no ho he exposat durant la meva
intervenció. Amb les inversions garantirem la construcció de
centres de dia que hem començat aquest any. Vostè crec que
m’ha fet una pregunta per escrit, que ja té la contestació, i li
explicam detalladament la situació que ens trobam. Els
ajuntaments encara no ens han donat la llicència o l’acceptació
en el cas del terreny o en el cas de l’obra, per tant estam
pendents d’ells.

Els doblers. Confiam, efectivament, que els doblers ja
s’assignin durant el mes de novembre i amb aquests doblers
construirem durant el 2010 el que havíem d’iniciar el 2009.

Els centres de dia de Palma estan planificats; els de
Menorca, el centre de dia d’Alzheimer està, s’està acabant de
construir, hi ha la partida econòmica per fer la dotació; el que no
està és el de Ciutadella, perquè encara no s’ha resolt el
problema de l’assignació o la cessió de Ciutadella per part del
municipi, ja era el tercer any que haurien d’haver posposat això,
quan aquest problema es resolgui ja cercarem qualque tipus de
solució.

I efectivament, en el que hi ha una reducció és en el centre
terapèutic i en aquest moment nosaltres tenim el projecte
arquitectònic, el projecte del servei i el que negociam en aquests
moments amb Madrid és que part, part del conveni que tenim,
de 26 milions d’euros, que ja ens han destinat més de 4 milions,
vagin a la construcció del centre terapèutic, perquè per a
nosaltres és una prioritat de les necessitats que hi ha en el
conjunt de la comunitat autònoma.

No sé si he fet un repàs general, però en tot cas ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara un segon torn
d’intervenció.

Vol intervenir, Sra. Suárez? Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per agrair a la
Sra. Consellera les explicacions que ha donat. I simplement vull
deixar sobre la taula, no és un tema tant de pressupost
d’enguany com un tema que es va discutir, però que sí que
m’agradaria que en quedàs constància, m’estic referint als
problemes de finançament que hi ha a la residència Can Blai,
problemes de finançament sobretot per part del consell insular,
que no pot assumir el cost del manteniment d’aquesta residència
i una petició expressa que hi ha per part del consell, que si el
Govern, mitjançant la Llei 4/2001, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials, que d’alguna
manera es vehiculi aquest finançament d’aquesta forma.

Sé, i em consta, que no és un problema en concret de la seva
conselleria, en alguna altra ocasió ho hem comentat, és més un
problema de govern i jo simplement li trasllado perquè en quedi
constància.

I després, simplement, volem encoratjar-la que continuï amb
la seva feina. Nosaltres pensam que la feina que fan, no només
vostè sinó tot el seu equip, és una feina molt ben feta i davant
aquestes circumstàncies tan complicades de crisi, jo li deixaria
una frase, que crec que és d’un italià del segle passat, que deia
que enfront del pessimisme de la raó sempre hi ha l’optimisme
de la voluntat. I amb aquestes paraules li vull desitjar molt bona
feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, en contra d’altres
ocasions, faria unes preguntes molt concretes, amb intenció de
ser el més clar possible i en qüestions claus i específiques,
perquè tendrem, efectivament, ocasió en el plenari de parlar més
àmpliament.

Dependència. Ha parlat del finançament de l’Estat, sempre
hem estat tots crítics amb el finançament de l’Estat; coincidesc
amb vostè que el 33% de copagament, com passa a tot l’Estat
espanyol, no basta, i que s’haurà de replantejar aquesta qüestió.
La meva pregunta específica era si el que hi ha pressupostat
bastarà pel que hi ha previst o quina valoració fa d’aquesta
qüestió específicament. És a dir, al final hi ha uns doblers dins
el pressuposts, basten o no basten i quina previsió hi ha, en tot
cas, de desviament, si aquest existeix que faci necessari recercar
dins el pressupost a meitat d’any per veure com hi hem
d’arribar.
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L’altra qüestió, quan arribin els 10 milions extres de l’Estat
previstos, si aquests aniran a compensar despesa existent
actualment o aniran a augmentar la partida ja existent. És a dir,
si aprofitaran que arriben 10 milions més per agafar 10 milions
ja d’aquesta partida i desviar-los a altres qüestions, que potser
són necessaris, pel moment i les circumstàncies que
corresponguin, no ho qüestion, només ho valor, o bé
augmentaran la partida existent amb 10 milions d’euros
directament i per tant aniran directament a atenció directa.

Aportació als consells insulars, una pregunta molt
específica, Institut de la Dona; Formentera i Mallorca tenen
partida específica econòmica que rebran, sí o no? Res més. Per
part de l’Institut de la Dona entenem que és una qüestió
important.

El retard dels convenis de places de discapacitats, és un tema
que havia sortit per mor de la partida existent d’aquesta qüestió,
com es pensa arreglar aquesta qüestió? Quin camí du aquest
tema? Som conscients que els concerts no es poden pagar amb
caràcter retroactiu, aquests qüestions tan divertides que vostè
estic convençut que coneix i pateix, i veure com es desenvolupa.

Miri, no compartesc amb vostè una frase que ha dit, que el
principal problema que tenen els menors quan arriben a
Mallorca, els menors immigrants, és la qüestió de la llengua.
Potser dins el procés d’integració tenen moltes altres qüestions
de l’àmbit cultural que són bastant més prioritàries en aquest
sentit; jo qüestion àmpliament que 1.200.000 euros hagi d’anar
destinat a aquesta qüestió tenint en compte la situació que
tenim, sobretot si disposen d’uns doblers de l’Estat que han
d’anar a formació específicament d’aquest colAlectiu i aquest
colAlectiu l’hem d’orientar per tal que la integració sigui la
pertinent i oportuna. Permeti que ho qüestioni i en tot cas,
respect la seva opinió, però li anunciï que difereix molt de la
nostra i per tant se’n derivaran les esmenes oportunes en aquest
sentit.

Pujada de capítol 1, avaluarem específicament, ens agradaria
saber quin impacte ha tengut específic l’Institut de la Marina per
poder valorar aquesta qüestió. I en tot cas, ens ho podem
imaginar, no rondaran més allà dels 22, 23.000 euros per
educador, ho podríem valorar en aquest sentit, com a màxim.

Augment del 15% de l’Institut Balear de la Dona, informi-
se’n, consta en els seus pressuposts i efectivament hi ha aquest
augment del 15%; en tot cas, no sé si té una explicació
oportuna, però en tot cas ja tendrem oportunitat de debatre-ho.

Capítol 6, home!, si la quantia que ve donada en aquest
apartat, de 2.169.415 euros ha d’anar a assistències tècniques
fora de Mallorca, de l’àmbit de la cooperació, viatges tècnics,
no en podem fer molts. En tot cas, em permeti que valori que és
una gran quantia i que li demanaríem per tant que replantegi si
hi ha una part d’això que pot anar a recuperar prestacions o
qüestions que hem hagut de deixar de banda per les
circumstàncies que tenim.

Aclarit el tema de postals, és que el concepte específic que
ve en el pressupost és “postals”, no “cost postal”, sinó “postals”;
i postals ja ens imaginàvem les de Nadal, esperem que no sigui
així, tot i que no dic que no estigui molt bé rebre una felicitació
de Nadal per part de la consellera, que s’estima que ens uneix,
segur que ho faria doncs el millor de la nostra alegria en
aquestes dates, però li puc assegurar que en tot cas optaria per
optimitzar els recursos i que sigui el propi president del Govern
dins la seva partida de pressupost que ho faci i no cap altra àrea,
que crec que sobra més que abastament, i sobretot si parlam de
80.000 euros amb els temps que corren, francament.

Reducció d’alts càrrecs. Beneït sigui, sempre i quan hi hagi
una altra qüestió també a tenir en compte, la representativitat
territorial i l’actuació territorial; és a dir, aquí hi ha un tema
fonamental, fer un sol consorci bé, ens pareix bé, ens pareix
interessant, examinem-ho, parlem-ho, ho reflexionarem, si és
necessari fins i tot farem aportacions en aquest sentit, però
permeti que li digui que Menorca, Eivissa, Formentera
requereixen d’accions puntuals i específiques per a aquestes,
amb la participació que correspon dels consells insulars. Sempre
i quan això estigui garantit no tendrà més problema amb
nosaltres en aquest sentit.

Renda mínima d’inserció. Em continua preocupant que no
hi hagi la partida específica, esperarem les modificacions de
crèdit oportunes, en tot cas farem les esmenes. Sí que li
demanaria en aquest sentit, quina ha estat l’execució
d’enguany? Perquè ens puguem fer una idea de les necessitats
que pot desenvolupar a l’any 2010, quines necessitats de
tancament de l’any 2009 preveu per tal que puguem valorar si
efectivament les possibles ampliacions, que venen generades pel
copagament, la percepció d’ingressos per via copagament, pugui
compensar aquesta partida perquè no ho sé, hem de valorar si
efectivament pot ser així.

Per últim ja, el tema d’inversions ja és un tema antic, jo no
faré altra cosa que demanar-li una certa celeritat, possiblement
vostè em dirà doncs que els ajuntaments també en cobrin no.
Però és que els anuncis no es corresponen amb la realitat i som
presoners de les nostres pròpies paraules en els mitjans de
comunicació i els anuncis de 20 centres de dia d’una residència
de la ciutat de Palma venen ja d’octubre del 2008, si no ho
record malament, i es parlava que el 2009 això seria viable i
possible. No ho hem vist -per cert, no vull fer d’endeví, però, tal
com vàrem anunciar en aquesta mateixa cambra, en el plenari
i en aquesta comissió, i no vull dir allò de teníem raó, però em
permeti que evidenciï la circumstància, no és altra qüestió-, de
cooperació no deixaran de fer res? Sra. Consellera, ha retallat
6.222.611.
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No qüestionaré aquest tema ara, ho pensarem i
reflexionarem, però que ho farà tot i que no deixarà de fer res ...,
bé, d’acord, endavant, ja veurem com acaba.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. I ja per finalitzar, té novament la
paraula l’Hble. Consellera.

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

Gràcies. Sra. Suárez, gràcies per encoratjament en primer
lloc.

Can Blai, nosaltres fem un pagament de 65 euros per dia;
efectivament aquí hi ha una disputa entre el Consell Insular de
Menorca i el Govern de les Illes Balears, que això entenem,
d’Eivissa, el Consell Insular d’Eivissa i el Govern, que part
d’aquest finançament hauria d’anar a la Llei del 2004 i estam
amb negociacions amb la Conselleria d’Economia, sobretot el
Consell Insular d’Eivissa; de la Llei 2004 perquè, efectivament,
Can Blai es construeix amb la Llei 2004. És un tema que estam
pendents de resoldre, però des de la nostra conselleria el que
pagam és la plaça dia residencial, com a dependents, que és el
mateix preu a tot el conjunt de la comunitat autònoma.

Sr. Serra, contestant-li una mica a la sèrie de preguntes que
ha fet. Els 10 milions que s’incorporaran aniran directament a
prestacions econòmiques, a sumar-se als 15 milions que ja hi ha
en aquest moment; vull dir que no aniran a eixugar ni aniran a
reduir sinó que aniran íntegrament a incorporar-se a les
prestacions econòmiques, que és en aquests moments la
demanda més important que tenim en temes de dependència,
més que centre de dia i que residència.

Amb aquests 10 milions incorporats pensam que sí que hi ha
suficient pressupost per donar cobertura a les necessitats de
dependència. Li he de dir que hem passat d’una demanda de
més de 800 solAlicituds, en aquests moments, mensuals, a 400,
i confiam que el 2010 vagi baixant, perquè les més importants
ja s’hauran realitzat. Li he de dir que el pressupost de
dependència és ampliable i això també ens ha permès en aquest
any modificar-ho en positiu.

En relació amb l’Institut de la Dona, les dades que tenc i que
també m’acaben de passar, en el tema d’augment de personal no
coincidim, nosaltres només tenim l’augment de personal
d’aquest 0,7, per tant revisarem a veure què ens consta en els
documents, a veure si hi ha hagut qualque errada.

Les places de discapacitats estan pressupostades a la
Conselleria d’Economia per al 2009 i també per al 2010 i el que
li he contestat a la Sra. Suárez, que en aquest moment volíem
que fos una transferència directa del Govern al Consell per via
del 2004, sembla que hi ha tota una sèrie de dificultats tècniques
i haurà de ser mitjançant conveni.

Jo no he dit que el principal problema d’un menor nouvingut
sigui el català; li dic que el coneixement de la llengua és
fonamental per a la integració educativa, això és el que li he dit.
I per tant el nostre esforç ha d’anar perquè tenguin la llengua
que parla l’escola que li ha correspost per territori.

Efectivament, a Educació, no traurem els nins i els ficarem
a una classe, els ficarem a la Direcció General d’Immigració
perquè aprenguin el català, a l’escola han d’aprendre el català.
I aprenen i és un reforç de la llengua castellana i catalana, però
especialment la catalana perquè és la que tenen més dificultat,
perquè normalment o són sud-americans o són subsaharians o
marroquins i per tant el tema del català i del castellà és
fonamental, no que sigui el principal problema, però és que si
no coneix la llengua difícilment s’integrarà. I aquest milió és
una condició de l’Estat, que es dediquin uns doblers als temes
d’educació.

En el capítol 1 facin la revisió, veuran que efectivament
correspon a això, correspon sobretot a la integració de l’Institut
Social de la Marina i que un educador val més de 20.000 euros,
entre Seguretat Social i tot, són entre 45 i 48.000 euros, és a dir,
pagant un sou més o menys digne, per tant serà això.

El capítol 6 -vull insistir-, vostè només ha comentat algunes
coses que he dit, però hi ha el tema de la digitalització del centre
base i això és molt costós i veurà una mica el cost real. En tot
cas, em puc comprometre a passar-li un detall més exhaustiu del
capítol 6, perquè veurà que el nostre criteri és l’austeritat, no és
qüestió només de viatges i estudis.

El cost postal és referit al que ja vostè ha comentat.

La reducció d’alts càrrecs dels consorcis no llevarà cap
participació dels consells, els quatre consells seran presents en
el Consorci de les Illes Balears amb la representació equitativa
que tenien cada una de les seves illes.

La renda mínima, seran les modificacions de crèdit que les
anirem gestionant i que durant aquest any s’ha fet una
modificació de crèdit d’1.350.000 a Mallorca; 500.000 a
Menorca i 150 a Eivissa.

En temes d’inversions, vostè només fa una lectura molt
restrictiva del que vàrem dir, agafi les notícies que nosaltres
vàrem dir, varem dir durant tota la legislatura, en aquest
moment ja es construeixen 8 centres a Palma. La planificació de
la residència, vàrem parlar, hi ha la cessió del terreny per part de
l’ajuntament i vàrem dir que es començaria a construir a finals
del 2010. Nosaltres intentam planificar les coses, perquè sabem
les dificultats que existeixen, i per tant la voluntat és la mateixa
i de moment no volem cap renúncia d’aquest tipus.

I a cooperació, efectivament, hi ha una reducció important,
però es mantenen pràcticament totes les accions que es puguin
fer, tal vegada quedi qualque conveni amb determinat govern
que no es pugui fer, però és molt limitat i afecta uns 100.000 o
150.000 euros. Els convenis principals i que tenen més arrel a
la nostra comunitat autònoma, que són els que he comentat, sí
que es fan.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions,
la seva presència i la del seu equip.

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