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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió i, en primer lloc, els demanaria si es

produeixen substitucions. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President. Conxa Obrador substitueix Silvia

Limones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sr. President, Maria Antònia Sureda substitueix Josep

Melià.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a algún diputado del Partido

Popular. No sé.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Pongamos Antoni Camps, que no creo que haya subsistido

a las dos comparecencias seguidas.

EL SR. GARAU I SALAS:

Perdoni, Jaume Garau, Andreu Alcover.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

I, Sr. President, Olga Ballester, que sí que ha subsistido, per

Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, l’ordre del dia consisteix, bé, justament ha

reaparegut Antoni Camps, amb la qual cosa, substituirem Rafel

Nadal, d’acord? 

Compareixença de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d'informar sobre el Projecte de llei

RGE núm. 8180/2015, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la

consellera de Serveis Socials i Cooperació per tal d’explicar els

pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2016, escrit RGE

núm. 8181/15.

Assisteix la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra.

Fina Santiago i Rodríguez, acompanyada de la Sra. Isabel

Eugènia Nora del Castillo, secretària general; del Sr. Joan

Mascarell i Ramiro, cap de Gabinet; del Sr. Joan Manuel Rosa

i González, director general de Dependència; del Sr. Andreu

Horrach i Torrens, director general de Planificació i Serveis

Socials; de la Sra. Marta Carrió i Palou, directora general de

Menors i Familia; de la Sra. Alexandra Pavlovic i Djurdjev,

directora gerent de la Fundació a l’Atenció i Suport a la

Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les

Illes Balears; de la Sra. Josefina Tur i Marí, directora gerent de

la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel; del Sr. Joan Marc

Tur i Roig, director de l’Oficina de Defensa dels Drets del

Menor; de la Sra. Catalina Sagrera i Lleonard, cap de Premsa,

i del Sr. Darío Barcida i Adán, assessor. Està bé.

Bé, té la paraula la Sra. Consellera per fer l’exposició oral,

sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bones tardes a totes i a tots. Avui venim com a consellera

i tot l’equip de la conselleria per exposar les línies generals del

pressupost de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,

bé, el pressupost ja el tenen vostès, la memòria també. Ara ens

centrarem una mica en les explicacions tal vegada de

determinades partides i sobretot sotmetre’ns a les seves

preguntes i als seus aclariments, perquè el pressupost i la

memòria vostès els tenen.

El pressupost total de la conselleria passa de 143 milions,

que era el pressupost que hi havia en aquell moment a la

Conselleria de Familia i Serveis Socials de la passada

legislatura al pressupost de 2015 conjuntament amb la Direcció

General d’Immigració i Cooperació, i ara està amb els mateixos

programes amb 163 milions. Això suposa que en el conjunt del

pressupost de la comunitat autònoma passam de 3,47 de 2015

a 3,82 de 2016 i una dada que també nosaltres volem ressaltar

com a important, que l’esforç pressupostari en percentatge

passa d’un 82 a un 89 amb fons propis de la comunitat

autònoma.

Com vostès saben, els pressuposts es divideixen per

direccions generals i per programes i seguiré, diguem, l’ordre

que estan en els pressuposts editats. 

La Direcció General de Menors i Familia, que té tres

programes, Mesures Judicials i Prevenció del Delicte, Familia

Unitat de Convivència i Protecció i Defensa dels Menors. Amb

relació a les mesures judicials i prevenció del delicte, que

gestiona totes aquelles accions socioeducatives dels menors

amb mesures judicials, tant en règim obert com en règim tancat,

en el règim tancat se centra en tres centres de caràcter

socioeducatiu que són Es Pinaret, Mussol i Es Fusteret. També

gestiona altres serveis o altres programes com és el Programa

Alter i també el manteniment de set places residencials amb el

Projecte Home que es va iniciar durant la legislatura 2011-

2015, que també la mantenim per a aquesta legislatura, que,

com ja vaig exposar a la compareixença de fa un parell de dies

que vaig tenir amb relació als fets succeïts en Es Pinaret, un

dels perfils que augmenta més en el conjunt dels centres és el

menor amb consum de forma molt abusiva i, per tant, aquestes

places residencials en el Projecte Home continuen sent

necessàries.

Hi ha una pujada de 975.000 euros, passant de 10.383.000

a 11.356.000, i aquesta pujada se concreta en la Fundació

S’Estel. La Fundació S’Estel passa de 7.818.000 a 8.738.000.

Aquesta pujada se centra en la contractació de personal, es

contracten divuit treballadors més, entre ells un psicòleg, un

treballador social, un auxiliar d’infermeria i catorze

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508180
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professionals d’educació, de l’àmbit socioeducatiu, bàsicament

seran educadors socials. Després també en aquest augment

pressupostari hi haurà totes les millores ja exposades en la

compareixença que ja els he citat i que va succeir amb aquest

tràgic i dramàtic succés ocorregut el 14 d’octubre en Es

Pinaret, que és quan vaig demanar compareixença.

Les millores de les infraestructures, que també en aquella

compareixença que tenim tots recent vaig anunciar, no es

gestionen des de la Fundació s’Estel, per tant, estan en una altra

partida que és la del Consorci Sanitari, que quan hi arribi els

l’explicaré. Per tant, tenim una primera pujada important per a

nosaltres en aquesta direcció de Mesures Judicials i Prevenció

del Delicte amb aquests 975.000 euros. 

Després hi ha el programa de Familia Unitat de

Convivència, aquest programa experimenta una pujada d’uns

400.000 euros, la pujada se centra bàsicament en la renda

d’emancipació per als tutelats i per a menors amb mesures de

reforma i que tenguin dificultats de poder fer un procés

d’emancipació o sigui perjudicial per a ells fer aquest procés

d’emancipació. Aquesta renda d’emancipació per a extutelats

i aquesta renda d’emancipació per a menors que han tengut

mesures de reforma i que estan en procés d’emancipació serà

per via decret, el Decret d’emancipació per a extutelats ja està

en via, ja està pactat, és un decret que relativament ens ha estat

fàcil elaborar-lo perquè ja hi havia un decret l’any 2011, que es

va derogar la passada legislatura, i el contingut era

pràcticament semblant. 

El de reforma necessita una reflexió més profunda, així com

els extutelats tenim perfils més homogenis, els de reforma no

tenim el perfil dels menors tan homogeni i necessitam una

reflexió, per tant, la nostra intenció és elaborar aquest decret

durant el primer semestre de l’any 2016. Però sí hem incorporat

ja en el pressupost de 2016 una partida de 400.000 euros per a

aquests menors extutelats. També hi haurà la concertació de

places d’emancipació per a aquests joves extutelats i per a

joves que han tengut mesures judicials. 

Es mantindran, per una altra banda, tots els serveis que en

aquest moment es donen des de la direcció a través d’aquest

programa que són el punt de trobada, (...), el servei de suport

postemergència, la mediació familiar, el registre de parelles

estables, els convenis amb els consells insulars per a la detecció

i valoració de menors víctimes d’abusos sexuals i també les

subvencions que anualment van dirigides a colAlectius diversos

que fan feina amb menors vulnerables o menors en risc. També

s’elaborarà durant el 2016 el Pla estratègic d’emancipació, tal

com determina la llei que tenim aprovada a la nostra comunitat

autònoma.

L’altre programa que està dins el que podríem considerar el

sector de menors de la conselleria és l’Oficina de Protecció i

Defensa del Dret del Menor, el pressupost de la qual també

augmenta, de 153.000 euros passa a 320.000 euros. La pujada

se centra bàsicament en el capítol 2, que passa de 50.000 euros

a 187.000 euros perquè l’Oficina de Defensa dels Drets del

Menor pugui fer la seva tasca. Aquesta tasca durant el 2016, tal

com explica la memòria, se centrarà bàsicament a supervisar les

administracions o prioritàriament a supervisar les

administracions, a queixes sobre vulneració dels drets del

menor, a donar a conèixer l’oficina especialment entre els

menors, és un dels objectius que té l’Oficina del Menor, que

siguin els menors que coneguin aquesta oficina i que siguin ells

els protagonistes, que puguin fer les demandes, les queixes o

els suggeriments, la formació en drets del menor i campanyes

específiques com, per exemple, la del bullying o una millora de

la web, la millora de la web la consideram important perquè els

menors tenen en aquest moment l’accés a les xarxes, a vegades

és molt més fàcil o és molt més fàcil que a vegades accedir al

servei administratiu.

Després veuran que als pressupostos que estan editats ja hi

comença a haver tot el que diríem els programes i pressupost

dedicats a dependència i dedicats a treball d’inclusió social i

aquests programes tenen més difícil comparació entre els

programes de 2015 perquè abans pràcticament era una única

direcció general i ara són dues direccions generals. Per tant, els

explicaré d’una forma un poc més explícita els programes i les

modificacions internes que s’han produït.

El programa és el de protecció i acció social, que és el

113D, és un total de 61 milions d’euros, aquest programa

bàsicament és per a la gestió d’atenció a la dependència. Com

millorarem l’atenció a la dependència durant l’any 2016 a

través d’aquests pressuposts? Les partides més importants a

part de capítol 1, les partides més importants són les dels

capítol 2 i capítol 4, s’ampliaran les places residencials i de

centres de dia tant en allò privat com en allò públic, primer

mirarem... sobretot les places de centres residencials, tenim una

demanda de 800 places residencials, per tant, un dels objectius

de la conselleria és progressivament donar oferta a aquesta

banda, cobrir aquesta demanda.

Primer ens dirigim, que ja ho hem fet, a través d’una carta

i de cridades telefòniques, als ajuntaments perquè ofereixin

totes les places públiques que tenen en aquests moments

buides, hem parlat ja amb Muro, Artà, Sóller, Ferreries i

sembla que estan disposats a poder concertar o convenir

aquestes places públiques, i després, una vegada cobertes les

places públiques passarem a les places privades, entre aquestes

places privades prioritzarem primer totes aquelles residències

que ja tenim concertades, perquè ja les coneixem i ja han passat

un concurs públic d’alguna manera, i després ens dirigirem a

les places que podríem dir lliures, que en aquest moment no

estan concertades.

Els centres de dia també seran objecte, per la nostra banda,

de poder millorar o  ampliar els serveis, ja ens hem posat en

contacte i hem tengut ja converses amb els municipis de Son

Servera, Ses Salines, Santanyí, Binissalem i Sant Llorenç.

Confiam -els insistesc- que hi hagi entre 200 i 220 places

més per a l’any 2016, places residencials, i 40 places més de

centres de dia, tot això per a persones valorades com a

dependents. 

S’ampliaran en 700.000 euros la partida per concertar o per

convenir serveis d’atenció primerenca amb un total de

2.100.000 euros. S’ampliarà el servei d’ajuda a domicili que

passarà d’1.200.000 euros a 2.100.000 euros. Hem modificat

la proposta que teníem en aquest moment, que vàrem trobar a

la conselleria, vàrem trobar una proposta de contractació, és a
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dir, a través d’una licitació, en aquest moment ja hem parlat

amb els quatre consells insulars per veure quina ha de ser la

fórmula més adient per poder oferir aquest servei i estam

disposats un poc a adaptar-nos al que cadascun dels consells

solAliciti, perquè alguns ho gestionen directament ells, altres ho

gestionen a través dels municipis, hi pot haver una cooperativa

i, per tant, ens adaptarem.

La idea bàsica és comprar hores, comprarem hores del

servei d’ajuda a domicili i enviarem a l’ajuntament, als consells

o a través de l’ajuntament totes aquelles persones que hagin

triat en el seu programa d’atenció individual com a servei el

servei d’ajuda a domicili, bàsicament seran, sobretot seran

aquelles persones que tenguin el grau 1.

Després també hi ha un augment d’uns 500.000 euros per

millorar serveis diversos, i aquí no els puc concretar molt, però

sí estam negociant sobretot amb el tercer sector i amb els

consells insulars dedicar-los a millorar el servei de promoció de

l’autonomia, serveis, hauria de parlar en plural, els serveis de

la promoció de l’autonomia.

Un dels colAlectius..., així com tenim les persones amb

discapacitat intelAlectual, les persones majors, tenim estructures

que cada vegada milloren i que cada vegada tenim més oferta

per donar, per cobrir les necessitats que presenten, hi ha dos

colAlectius, el Servei de Salut Mental i el Servei de Persones

amb Discapacitat Física, que ara tenim un endarreriment

important, per tant, volem durant tota la legislatura, i

començarem el 2016, promocionar aquest tipus de serveis

dirigits a les persones amb discapacitat física.

També, una de les maneres que volem per millorar l’atenció

a la dependència és la contractació de treballadors perquè

puguin fer la valoració, contractarem un total de 15 treballadors

perquè puguin fer el Programa d’Atenció Individual i 5

valoradors.

També recuperam tots aquells valoradors que pensam que

és la ràtio necessària, a l’any 2011 hi havia 16 treballadors que

valoraven i en aquest moment només hi ha 11 valoradors, els

estam recuperant d’altres serveis i també en el conjunt de

treballadors socials que es dedicaven al PIA, l’any 2011 n’hi

havia 50 i ara n’hi ha 36, també els anam recuperant perquè si

no aconseguim desembossar una mica totes les solAlicituds que

en aquests moments tenim d’atenció a la dependència, les

persones no tenen adquirit el dret i si no hi ha el dret com a

depenent després no pots fer el programa d’atenció individual

i si no fas el programa d’atenció individual no pots tenir el dret

a la prestació que et correspongui, sigui ajuda econòmica, sigui

residència, sigui centre de dia, sigui servei d’ajuda a domicili.

També intentarem durant l’any 2016 normalitzar o

reharmonitzar el servei d’atenció a la dependència, retornarem

l’atenció dels centres de dia a l’Ajuntament de Palma. En

aquest moment hi ha... d’una forma absolutament nosaltres

entenem que... no irregular perquè no és una situació

d’irregularitat administrativa, però sí fora de lògica que una

comunitat autònoma gestioni centres de dia, els centres de dia

són molt pròxims, els ha de gestionar l’Ajuntament de Palma,

en aquest moment l’Ajuntament de Palma està disposat a

assumir-los i, per tant, l’1 de gener ens sembla una bona data.

Després també hi ha... perquè vostès ho coneguin, s’estan

fent anualment, anualment, convenis concretament amb el

Consell de Mallorca perquè siguin els que gestionin totes les

places residencials concertades. Teníem dues residències que

estaven pendents d’aquest conveni de gestió i confiam que a 1

de gener del 2016 es pugui fer el conveni de les dues

residències que queden pendents que són les de Pollença i Sant

Joan i així tendríem ordenada una mica l’atenció a la

dependència en aquest cas al Consell de Mallorca on el Govern

valora i els consells gestionaran; a Menorca estan gestionades

pràcticament pel Consell Insular de Menorca; i a Eivissa també

tenim la situació que, no durant l’any 2016, però per part del

Govern hi ha la voluntat de retornar la gestió de les tres places

residencials al consell d’Eivissa per tenir el mateix format, en

aquest cas, dels tres consells insulars que gestionen residències.

Concertarem també els serveis per a persones amb

problemes de salut mental, hi ha previstes durant l’any 2016

unes 90 places per a centres de dia ocupacional i unes 50 places

per a habitatges tutelats (...) a nivell de tutela. 

No serà fàcil el tema de la concertació, pensàvem que seria

un poc més fàcil, necessitam modificar una sèrie de decrets,

però confiam que a partir de juny, juliol de 2016 puguem

passar de la subvenció a la concertació.

També es mantindran dins aquest programes les línies de

subvenció per a entitats amb les quals no concertem els serveis,

sobretot en temes de pobresa i en temes de serveis de caràcter

sociosanitari.

Vostès hauran observat una baixada al capítol 7, això

simplement... no és que baixem aquest capítol, simplement

suposa una reducció... és una reducció perquè s’està exhaurint

el que eren el Pla 10 i el Pla 20 que eren subvencions de fa deu

anys i fa vint anys que és s’estan exhaurint perquè ja s’han

pagat, eren plans per a infraestructures, per a equipaments i per

a infraestructures.

Després hi ha el programa de pensions i prestacions

econòmiques, encara dins el que seria el pla de dependència,

aquí hi ha 32.399.000, dels quals 30.400.000 són ajudes

econòmiques i 1.879.000 per a targeta bàsica.

Vostès aquí hauran vist una baixada de 30.400.000 respecte

de 39 milions que hi havia l’any 2015, o que hi ha l’any 2015

i les explicacions són les següents. Fins l’any 2015 s’ha pagat

tema de retards. L’any 2016 ja no hi ha cap tipus de retard, els

retards tant l’any 2014 com l’any 2015 estaven per damunt dels

7 milions, sobretot l’any 2014 varen ser 7 milions, l’any 2015

prop dels 6 milions. Per tant, hi ha una quantia important que

no donarà cap tipus..., aquests retards ja no existiran, són

doblers que havíem de tenir en el conjunt d’aquestes ajudes

econòmiques.

I, per una altra banda, la nòmina de l’ajuda econòmica en

aquests moments està a 2.150.000-2.200.000. Per tant, per a tot

l’any 2015 necessitam els 27 milions. Nosaltres hem mantengut

aquests 30.400.000 perquè això ens permet per una banda

garantir la substitució de les baixes, les baixes sempre

malauradament signifiquen defuncions i, a més a més,

augmentar entre un 12 i un 13% més de persones que puguin
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adquirir aquesta ajuda econòmica per dependència. Aquests

milions que estaven en ajuda econòmica, que ara no són a la

partida d’ajuda econòmica, com vostès hauran vist després de

la nostra exposició, estan repartits en serveis, estan repartits per

a residència, servei d’ajuda a domicili, atenció primerenca, pels

diferents serveis que els he comentat.

Una altra partida que vostès veuran són els centres base. Els

centres base es mantenen en les mateixes partides. El que sí

millorarem o intentarem millorar és l’atenció a les persones

potencialment amb discapacitat, que demanen aquesta

valoració que es fa en el centre base. Per primera vegada a

Formentera s’hi desplaçaran els treballadors per fer les

valoracions als solAlicitants de valoració de discapacitat. Es farà

un canvi de local, estam cercant un canvi de local a Eivissa i a

Menorca que millori les instalAlacions i també intentarem el

desplaçament itinerant de Manacor, perquè siguin valorades les

persones de la comarca de Manacor.

Programa de centre assistencial, el centre assistencial 313-A

és el consorci sociosanitari. Aquest és el consorci que ha de

gestionar les infraestructures que des de la Conselleria de

Serveis Socials facem directament o convinguem amb altres

institucions. Això significa que des d’aquest consorci

sociosanitari es faran les reformes d’Es Pinaret, es faran com a

mínim dos centres de dia a Mallorca, s’acabarà el del carrer

Jesús i es farà tota una feina de manteniment dels centres i de

reforma dels centres, com per exemple el trespol de la

residència de Son Güells i els banys de la residència de Son

(...).

Després ja passam..., deixam dependència i passam més al

tema de planificació i serveis socials, ordenació i planificació

dels serveis socials. Aquí hi ha el programa 313I, que és

planificació i ordenació social. D’aquest programa es gestiona

la renda mínima, el Pla de prestacions bàsiques bàsicament és

la partida més important. En aquest programa també hi ha

200.000 euros per al fons social d’emergències per a les

escoles. Es gestionarà també una partida important de fons

social europeu, que nosaltres intentarem..., no el tenim assignat,

perquè nosaltres intentarem que aquest fons social europeu no

sigui per donar subvencions a les entitats, els fons europeus són

de molt difícil gestió, les entitats ens han demanat si és possible

evitar-los i nosaltres intentam que aquests fons socials europeus

se puguin justificar per a les concertacions, especialment

concertacions noves, com són la concertació de salut mental.

Per tant, serien uns doblers que en aquest moment tenim que

passaríem a les partides de concertació o passaríem a la partida

de subvenció. La nostra voluntat és que vagi a concertació,

perquè ho justifica l’administració pública i és molt més ràpida.

D’aquest programa també sortirà la revista que volem recuperar

de serveis socials i tot el programa de formació.

Després hi ha el programa 314A, que són pensions i

prestacions, on hi ha la pujada més important, la de 20 milions

d’euros que és per a la renda social. Jo vull recordar que

aquesta partida, i vostès ho poden mirar a tota la història dels

pressuposts de la comunitat autònoma, no hi ha cap programa

ni cap servei de serveis socials que hagi començat amb una

partida tan alta com la de 20 milions d’euros. Jo crec que això

explica, i n’és un indicador molt clar, la voluntat del Govern

perquè aquesta renda social sigui progressivament una garantia

per a totes aquelles famílies que estan en situació de

vulnerabilitat econòmica. Aquesta incorporació de la renda

social fa que la comunitat autònoma de cada vegada tengui més

un perfil de lluita contra la pobresa. Ja tenim la renda social,

tenim la renda mínima, tenim la targeta bàsica i tenim el fons

d’emergència, com a propis de la comunitat autònoma, més

totes les ajudes dels municipis.

Després -i ja vaig acabant, ja sé que hi ha hagut una

compareixença un poc extensa, en tot cas a les preguntes ho

puc detallar més-, després hi ha el 313J, que és integració

social dels immigrants, que bàsicament es manté, aquí podem

tornar comparar, mantenim el pressupost en relació amb el

2015, es mantenen les subvencions als municipis, es manté

l’oficina i es manté el casal. Hi ha un increment de 200.000

euros per a nous serveis i programes. Un dels nous serveis i

programes seran mediadors en sanitat. Mediadors a sanitat és

una de les demandes que tenim, tenim una proposta concreta

com a mínim de dos mediadors. Això seria conjuntament amb

Sanitat. Però sí que són programes dirigits al conjunt de la

població immigrant.

Després com a conjunt de Direcció General de Cooperació,

la pujada que experimenta aquest programa se centra

bàsicament en el capítol 4, que és garantir un ordre de

subvenció de 2.600.000 euros per al conjunt de les entitats de

la nostra comunitat autònoma que es dediquen a cooperació.

Durant la passada legislatura només hi va haver en els quatre

anys una ordre de subvenció. Nosaltres intentam que sigui

aquesta ordre de subvenció durant tota la legislatura. Aquests

2.600.000 suposaran un increment d’1,5 milions de pressupost.

I serà tant per a comparació com per a sensibilització. Es farà

un pla director nou, s’avaluarà el Pla director que està en vigor

fins el 31 de desembre i es farà un pla director nou, es

mantendrà la cooperació amb els fons insulars i es mantendran

els convenis directes que la comunitat autònoma realitza amb

determinades entitats o determinats governs.

No és al pressupost del 2016, però ho vull comentar aquí,

perquè tal vegada hi haurà qualque partida sobretot de capítol

2, de secretaria, que podrà anar destinada a l’atenció que

necessitaran els refugiats. Tot i que l’entitat responsable serà

Creu Roja i l’entitat responsable de Creu Roja rebrà fons

europeus a través de l’Estat, sí que tal vegada des de la

conselleria necessitarem ajudar puntualment. En aquests

moments s’està reformant l’Alberg de Palma, perquè quan

arribin els refugiats tenguin un espai digne per poder fer el

primer procés d’acolliment.

El que volem també, i no està pressupostat però si és a la

voluntat dels pressuposts, és reactivar tots els òrgans de

participació. Es reactivarà el Fòrum de la immigració, que

només va ser convocat dues vegades durant tota la legislatura

anterior; es convocarà el comitè d’ètica, que no va ser convocat

la passada legislatura; es convocarà el Comitè d’avaluació de

necessitats, de fet ja el tenim convocat per al mes de novembre,

tampoc va ser convocat la passada legislatura; el Consell Social

de Família, també el volem convocar, que tampoc no va ser

convocat; i després es mantendran les convocatòries, tal com

marca la legislació vigent, del Consell de serveis socials i el

Consell de cooperació.
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Finalment dir-los que en els pressuposts hi ha, com no pot

ser d’una altra manera, la gestió de les pensions no

contributives, que ens costen a la comunitat autònoma només

en capítol 1 uns 700.000 euros i en canvi només reben 3.000

euros de l’Estat. Hem enviat ja tres cartes i hem telefonat dues

vegades, les telefonades no han estat contestades, les cartes

tampoc han estat contestades. Demanam que si nosaltres com

a comunitat autònoma hem de gestionar una competència

exclusiva de l’Estat, ens han de donar com a mínim el cent per

cent del que ens costa gestionar-la, o com a mínim negociar-ho.

Si això no es produeix, nosaltres durant el novembre

denunciarem el conveni, que ho gestioni directament el Govern

de l’Estat, perquè el que no podem tenir són 25 treballadors

que paga la comunitat autònoma, per gestionar una

competència que és exclusivament de l’Estat.

I més o manco, en una primera aproximació, és el que els

podia detallar dels pressuposts. I ara esper les preguntes o els

aclariments que vostès vulguin fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió, o podem continuar? Continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es

procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.

Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o

observacions formulades, o bé contestar individualment després

de la intervenció de cada portaveu. Segons el que he parlat

abans...

(Remor de veus)

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Sra. Fernández per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidente. En primer lugar dar las gracias

a la consellera y a su equipo por haber comparecido para

explicarnos los presupuestos y a la consellera por haberlo

hecho también de forma breve, clara y concisa.

Mi primera intervención la centraré para que nos pueda

resolver las dudas que nos han surgido desde la presentación de

estos presupuestos y ya en todo caso en la segunda

intervención, haré una valoración más política. 

En primer lugar decirle que para nosotros cualquier

aumento presupuestario en servicios sociales es bueno. Sí que

nos llamó la atención, porque de sus anuncios ya sabíamos que

mínimo 20 millones de euros iban a ser para renta social, con

lo cual habría 20 millones más de presupuesto para servicios

sociales, sin embargo el presupuesto de la conselleria

solamente aumenta 17,7 millones. Y ahí es donde entraremos

ahora.

Empezamos también por la Dirección General de Menores

y Familia. Por lo que vemos en el presupuesto parece que no

hay previsión de aumentar el Programa Alter. Sabemos que con

la estructura que tiene hoy en día este programa no es fácil

aumentarlo, pero sí que es cierto que hay una petición y una

demanda de plazas y tal vez estaría bien hacer un planteamiento

y poder aumentarlo. Creemos que con el presupuesto, que es el

mismo que el año anterior, esta previsión no está hecha.

Aumenta también significativamente la partida destinada a

la Oficina de Defensa del Menor. Nos gustaría que nos

especificase, porque por lo que vemos en el personal, el

aumento del personal creo que son 40.000 euros más,

entendemos que es una plaza más que estará en la oficina, si

nos puede contestar.

También aumenta significativamente el presupuesto

destinado a trabajos realizados por otras empresas y

profesionales. Exactamente ¿qué trabajos se van a encargar a

estas empresas y profesionales?, porque entendemos que era la

labor de supervisión sí que será más realizada directamente por

el personal de la oficina y nos preguntamos qué es lo que se va

a llevar a cabo.

Respecto a los conciertos, bueno ya nos lo ha aclarado.

Entendemos que serán conciertos para menores ex-tutelados

con las entidades que se dedican a ello. Si nos lo puede aclarar.

También entendemos que los 400.000 euros de aumento en la

partida que va destinada a familias y a entidades no lucrativas,

el aumento de 400.000 euros es exclusivamente para la renta

destinada a ex-tutelados, si nos lo puede aclarar.

Sigue apareciendo el millón de euros en este programa que

entendemos que es para los ayuntamientos, el fondo de pobreza

infantil impulsado el pasado año 2015. 

Sí que nos llama la atención, usted lo ha comentado, la

aportación a la Fundación S’Estel solamente se aumentaba

800.000 euros, que era lo que usted dijo que aumentaría el

personal, y que las obras de remodelación y de reforma del

Pinaret estaban en el consorcio. Sin embargo nos surgen varias

dudas. En primer lugar porque usted habló de 2 millones de

euros para el 2016 y 2 millones de euros para el 2017, en el

presupuesto del consorcio no hay un aumento de estos 2

millones de euros. Pero es que además en el presupuesto

presentado del consorcio, en la parte de inversiones reales,

cuando explica la memoria, aparece la partida de 600.000

euros, pero es que la propia memoria especifica que se

destinará principalmente a iniciar la reforma de Son Tous para

su utilización por parte de la Fundación S’Estel. Entonces no

sé si es que esto ha sido un error, porque es lo que aparecía en

la memoria de los presupuestos del 2015, pero en cualquier

caso estos 2 millones de euros no los vemos reflejados en el

presupuesto, si nos lo puede aclarar.

Respecto a la Dirección General de Dependencia, si nos

podría especificar o si ya tiene una previsión de crecimiento del

número de plazas. Y si han hecho una previsión de las

necesidades de crecimiento por zona, porque es cierto que hay

ayuntamientos que sí que tienen plazas disponibles, pero

también es cierto que por las zonas en las que se encuentran,

pues tal vez no sean las más demandadas y zonas como Palma,
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que es cierto que no cuentan con esa posibilidad de

crecimiento, tal vez sí que se debería poder ajustar, si han

hecho esta planificación.

La aportación al Consorcio Aprop se mantiene exactamente

igual que en 2015. Entendemos que no se van a poder hacer

obras de mejora durante este año, algo que considerábamos

muy necesario.

La aportación que se hace a la Fundación de Dependencia,

tenemos nuestras dudas de que sea suficiente. Pero en cualquier

caso, yo creo que se verá a lo largo de este ejercicio. 

También usted ha hablado del SAD, del Servicio de Ayuda

a Domicilio, que están planteando con los ayuntamientos cuál

sería la mejor fórmula de hacerlo. Es cierto que el

planteamiento que dejó la conselleria, sin haber iniciado el

proceso porque se acercaban las elecciones y creíamos que

debía de ser el equipo de gobierno siguiente quien lo decidiese,

se decidió hacerlo por contrato, porque teniendo en cuenta que

en un servicio de dependencia muy tasado por la ley y que tanto

los ayuntamientos como algún consejo tenían servicio de ayuda

a domicilio completamente diferentes entre si, había muchísima

dificultad para poder hacer unos servicios homogéneos y se

planteó eso; en cualquier caso, mientras este servicio salga

adelante, nosotros apoyaremos cualquier fórmula que realmente

funcione.

Nos ha llamado la atención en el apartado de subvenciones,

que pasa a 1.400.000 euros, y usted ha dicho que dentro de este

importe estarán las subvenciones destinadas a atención

sociosanitaria, pero también las destinadas a pobreza. Y esto sí

que nos ha llamado la atención porque se reduce más de la

mitad la partida destinada a subvenciones, de 3,2 millones de

euros pasa a 1,4. Teníamos las dudas de si los fondos

destinados a subvenciones dirigidas a atención social y a

combatir la pobreza iban a pasar a concertarse con las

entidades, pero nos ha llamado la atención que usted nos diga

que se engloban aquí también.

Desde luego ya vemos de este presupuesto de dónde sale

ese recorte, que en este caso es a nómina de dependencia, que

pasa de 39 millones a esos 30,5, como usted ha comentado. No

estamos de acuerdo con que sean suficientes. Es cierto que la

ejecución de la nómina de dependencia no está a su máximo,

pero creemos que es por una dificultad en la tramitación de los

expedientes, con lo cual, creemos que se debe solucionar esta

tramitación de los expedientes y, cuando se haga, sí que se va

a necesitar más presupuesto para nómina de dependencia.

Usted ya ha hablado de que se van a contratar más trabajadores,

con lo cual creemos que si se puede agilizar esto, como por

ejemplo ya se hizo este mismo año, que se contrató

provisionalmente un equipo de trabajadores de refuerzo en el

servicio de dependencia para poder agilizar todas estas

tramitaciones, teniendo en cuenta que entraba el grado 1, nos

llama mucho la atención este descenso en la nómina de

dependencia, teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio

también entraba el grado 1, con lo cual son más personas

pendientes de recibir una prestación. Y, en cualquier caso si

ustedes decidiesen que la nómina de dependencia tiene que

tener este importe, entenderíamos, si han hecho el estudio, que

se destinase este presupuesto a otros servicios de dependencia,

pero esto no es real, como usted ha dicho. En el 2015 había

99,27 millones destinados a dependencia y este año hay 94

millones, son 5 millones menos destinados a dependencia, con

lo cual, ni va todo destinado a servicio y se quita dinero de la

nómina de dependencia, teniendo en cuenta que ha entrado el

grado 1, con lo cual en esto no podemos estar de acuerdo de

ninguna de las maneras.

Tampoco estamos de acuerdo con que se devuelvan los

centros de día al Ayuntamiento de Palma, los centros de día son

centros de día que están dentro del sistema de dependencia, que

es una competencia de la comunidad autónoma. El

Ayuntamiento de Palma estaba cargando con esta gestión

mediante un convenio, estaba cargando también con otro tipo

de gastos relacionados con los centros de día. No es cierto que

a los centros de día vayan las personas de la barriada, van las

personas que tienen asignado este recurso. Palma es muy

grande y evidentemente no es un centro de barriada, como

muchas veces se intenta hacer creer, con lo cual creemos que es

una carga más para el ayuntamiento. En cualquier caso,

mientras se mantengan estos centros, si es el acuerdo al que

ustedes han llegado con el ayuntamiento tampoco nos vamos a

oponer frontalmente, pero desde luego no estamos de acuerdo,

y se lo puedo decir yo que impulsamos devolver estos centros

de día cuando yo era regidora del ayuntamiento.

Vemos que los centros base se mantienen prácticamente.

Respecto al consorcio, ya he comentado las dudas que

teníamos respecto a las inversiones que considerábamos que

tenían que ser para las obras de remodelación de Es Pinaret y

que aparece que son para Son Tous y un importe inferior.

Entendemos también que el presupuesto del Plan de

prestaciones básicas y de la renta mínima de inserción se

mantiene con los plurianuales, que también se hicieron en el

2015.

Nos ha surgido también una duda, me ha surgido una duda

cuando usted hablaba de los mediadores de sanidad, porque

hablaba de 200.000 euros, y aumenta estos 200.000 euros en

subvenciones, no sé si se refería a estos 200.000 euros...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, ha d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, un minutito- ... no sé si se refería a estos 200.000 euros

a través de subvenciones para contratar mediadores o la partida

que es para trabajos realizados por otros profesionales.

Y también decirles que nos ha llamado la atención

especialmente, por el énfasis que ustdes siempre han hecho en

la igualdad y la recuperación del IBDona, el aumento

presupuestario que el IBDona ha tenido este año, que es un

6,4%, que bienvenido sea, pero teniendo en cuenta todo lo que

ustedes apostaban, o decían que apostaban por la igualdad,

también nos parece un presupuesto bastante escaso. Y también

nos gustaría que nos aclarase por qué la aportación de 150.000

euros que estaba en el 2015 a la Fundación S’Estel, para
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gestionar el centro de acogida Ariadna, no aparece, si es que se

va a cambiar la fórmula de gestión.

Y de momento pues esto es todo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sra. Seijas, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias también a la Sra.

Consellera por su exposición y por el detalle de todo el

presupuesto de su conselleria.

Estamos muy contentos de que se incorpore esta partida

para la renta social garantizada, era una de nuestras

reivindicaciones, esperamos que se pueda ir aumentando esta

partida a lo largo de la legislatura y podamos llegar a un sector

más amplio de la población de lo que estamos llegando ahora

mismo.

Y después también, de la intervención de la diputada

Fernández, poco nos queda que preguntar. Entonces,

simplemente nos gustaría que nos aclarase, en la partida que

hay, la 313A, referente a centros asistenciales, de reforma y

demás, como había comentado el tema de Es Pinaret, si

también tiene contemplado que haya revisión y reforma de

otros centros similares para..., por lo menos sabemos que los

recursos son pocos, pero para por los menos los cuidados

básicos tenerlos controlados, que no pasen desgracias como

ésta.

Después también nos gustaría que nos concretase

exactamente cuánto se va a..., porque entendemos que, como

nos comentó anteriormente, que van a convivir tanto la renta

social garantizada como la renta mínima de inserción, entonces

¿qué partida hay para la renta mínima de inserción, aparte de lo

que se dedica a la renta social garantizada?

También nos gustaría, estos fondos que tienen de

emergencia para el tema de los niños que no tienen ayudas de

comedor, que está cubierto en 36 años, los niños de 0 a 3 años

si tienen previsto algún tipo de cobertura para esta contingencia

de urgencia.

Después también, si nos podría..., bueno, inicialmente

serían las preguntas que nos gustarían, aparte de las que

formula la diputada Fernández. Esperamos su respuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Catalina Capellà...

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida.

EL SR. PRESIDENT:

Margalida Capellà, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Jo no formularé preguntes, d’acord amb les

explicacions que ha donat la consellera avaluarem el pressupost

i formularem les oportunes esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Gràcies

a la consellera per venir amb tot l’equip a donar-nos les

explicacions per al pressupost de Serveis Socials. Crec que és

una molt bona notícia aquest increment en aquests pressuposts

en aquest sentit, perquè ja sabem que és difícil, sobretot en

segons quins aspectes es necessiten molts doblers, però

almanco es pot fer qualque cosa més.

En defensa dels menors, evidentment la protecció total i tota

l’ajuda que es pugui derivar cap a ells, perquè són personetes

que si no les defensen des de les administracions de vegades en

segons quines situacions és difícil que puguin tirar endavant.

Em centraré un poc en dependència, jo no li faré moltes

preguntes concretes, perquè he vengut més a escoltar així com

es desenvolupaven els pressuposts així com els tenien, però en

tema de dependència creiem que és difícil, perquè la llei té

molts de punts per desenvolupar i tots són molt costosos i per

tant creiem que és complicat.

Quan ha parlat del centre de dia, m’agradaria saber si, a

diferència dels convenis passats que hi havia aquesta

legislatura, moltes vegades quan hi havia plaça convinguda si

per qualque motiu la persona no podia estar en el centre de dia,

deixaven de pagar res a l’ajuntament. Clar, hi ha estades que

són de dos o tres dies i no passa res, però si aquesta persona

està hospitalitzada, etcètera, el conveni no es pagava ni el 50%

que hi havia anteriorment, i clar, això suposa un increment molt

gros als ajuntaments tenint aquestes places buides. M’agradaria

veure si això es té en compte.

En el tema del servei a domicili, també ha dit que es licitarà

o, si no ho he entès malament, ho licitaran amb una empresa

externa? No, es farà a través dels consells o amb els

ajuntaments. Bé, sé que hi ha discrepàncies per part d’alguns

ajuntaments, sobretot perquè no tenen disponibilitat per

contractar més personal i, si és així com vostè ha dit, que

només seria el grau 1, molt bé perquè es poden dedicar menys

hores, però si és un grau 2, o fins a un grau 3, la llei t’obliga a

dedicar moltes hores i per tant això colAlapsaria molt els SAT

dels ajuntaments.
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El tema de la teleassistència, no sé gairebé com està, i

també m’agradaria veure si em pot dir si es desenvoluparà.

També és important adquirir o augmentar els treballadors

per valorar el tema del PIA, perquè evidentment totes aquelles

solAlicituds per poder adquirir que estan en llargues esperes,

crec que el fet d’haver d’esperar a tenir el dret per adquirir-lo

és molt trist i sobretot en segons quines edats i en segons quines

circumstàncies.

Que s’hagin pagat tots els endarreriments també crec que és

una tasca que, com molt bé va reconèixer i va dir, ja es va

començar la legislatura passada, i és important perquè feia

estona que era necessari.

I en el tema d’infraestructures, res, que crec que és

important que es faci un estudi de com es troben tots els edificis

que pertoquen a aquesta conselleria, perquè si s’han de fer

modificacions o si s’han de fer els manteniments i segons quins

tipus de canvis es facin, marcant les prioritats que hi pugui

haver segons les necessitats, i la perillositat que hi pugui haver.

Res més, dir que nosaltres hem escoltat, escoltarem les

diferents respostes que donarà i que ja marcaríem amb esmenes

qualsevol millora que considerem oportuna.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, moltes

gràcies per la seva compareixença i la del seu equip.

Bàsicament el que voldré és felicitar-la perquè la seva

conselleria experimenta el creixement més important del

pressupost i és lògic que així sigui, perquè aquest és la marca

de naixement d’aquest Govern, és a dir, rescatar persones i

ocupar-se dels afers socials. Evidentment la formulació d’un

pressupost mai no és neutra, darrera, abans amb la discussió

que teníem a la sessió anterior d’aquesta comissió, que estava

dedicada al pressupost d’Educació, algun portaveu

parlamentari deia que a cap govern li agrada retallar, però és

obvi que..., jo no sé si agrada o no agrada, però de vegades es

retallen unes coses, de vegades es retallen unes altres, i aquí és

on veuen les prioritats del Govern. Jo crec que el pressupost

que avui vostè ens presenta és l’exponent més clar de què és el

que no li agrada o no agradava a les forces que avui en dia

donen suport al Govern, de la política que portava a terme el

Govern anterior, i per tant em congratulo doncs que vostè pugui

presentar aquest pressupost, perquè de vegades hi ha

compromisos electorals polítics que després en la discussió del

Govern són difícils de mantenir, perquè ja sabem que un

govern, evidentment, cada conseller per una qüestió

professional intenta defensar al màxim els seus interessos i per

tant vostè ha estat capaç de mantenir aquest compromís i bé,

aquest increment de 24 milions del pressupost del 2015 al 2016

és una mostra molt clara d’això.

Quant a com es distribueix aquest pressupost, doncs bé a

nosaltres ens sembla, al nostre grup, correcta la distribució que

vostès han fet i per tant en principi suportam aquest pressupost.

Ja veurem les esmenes que presentin els altres grups si

considerem adient donar-los suport, però, en principi, ens

sembla correcte i per tant no tenc res més a afegir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt he de

preguntar si intervendran les dues diputades. Per tant iniciarà

la intervenció la Sra. Tur, l’Hble. Sra. Tur, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bones tardes, Sra. Consellera, i bones

tardes també a tots els membres del seu equip i del seu gabinet.

Bé, en termes generals, només puc dir que evidentment

estam d’acord amb tota l’estratègia d’actuació política,

lògicament, i també amb la distribució global del pressupost de

la seva àrea, per tant en aquest sentit no hi ha massa més a dir.

Perquè, de fet, el que sí puc dir és que per a les persones que,

malauradament, no tenim coneixements tècnics de la seva àrea,

és prou complex fer-se una foto de la grandíssima quantitat de

serveis que hi ha i de les característiques de cadascun, per tant

ens trobam en un aprenentatge.

En tot cas, sí que li voldria dir que en primer lloc li he

d’agrair l’esforç que em consta que ja han fet per recuperar, bé,

per recuperar no, per posar en marxa en el centre de dia a

Formentera el servei de salut, el servei d’atenció a les persones

amb discapacitat mental. Per tant, en aquest sentit ja li dic que

tendrà el nostre total suport i que és una notícia que em fa molt

feliç perquè la mateixa consellera de Benestar Social de

Formentera ens ho va traslladar fa pocs dies i els vull donar les

gràcies.

Per altra banda, tenim la boníssima notícia que a partir de

ja pràcticament començarem a poder fer l’avaluació de les

persones amb cert grau de discapacitat des de Formentera, la

qual cosa serà molt positiva per a la seva correcta atenció.

Tenim, per altra banda, altres temes delicats també que

queden en cartera i que jo esper que vostès puguin resoldre,

perquè en molts casos, ja els ho dic, en el cas concret de l’illa

de Formentera, i permeti’m que els parli de l’illa de Formentera

perquè si no ho faig jo no crec que ningú més aquí en faci una

gran defensa, en el cas concret de Formentera en moltes

ocasions no es tracta de dotar grans partides pressupostàries,

més aviat es tracta de cercar solucions un poc imaginatives que

permetin distribuir o, millor dit, que permetin fer d’una manera

més eficient que els serveis els quals en moltes ocasions ja

estan consolidats a Eivissa, d’alguna manera també puguin

arribar a Formentera.
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Per tant, crec que en aquest sentit serem coherents i

raonables, no demanam miracles, demanam ganes de fer feina

i jo crec que a vostès, evidentment, no els falten.

Però sí que tenim pendent atenció psicològica a les víctimes

de violència de gènere a Formentera, és una assignatura

pendent, és una assignatura que Gent per Formentera ha dut en

el programa i també el Partit Socialista, perquè tenim un acord

amb ells, i esperam que sigui una situació que es resolgui en el

termini més breu possible.

Vaig acabant. Per altra banda, tenim també l’atenció

domiciliària, torn recórrer a aquesta creativitat, sé que

evidentment atenció domiciliària vol dir recursos humans i

recursos humans vol dir despesa, però crec que podem intentar

fer un esforç perquè, en colAlaboració amb el Consell Insular de

Formentera, puguem millorar aquest apartat que tanta falta ens

fa.

I després, per últim, i ja tractant d’un tema pressupostari,

m’agradaria demanar-li, Sra. Santiago, si les subvencions que

queden pendents d’abonar l’any 2015, del present exercici, bé,

pendents d’abonar o pendents de treure, cosa que encara no

tenc clara, per a associacions sense ànim de lucre que atenen la

discapacitat, quines previsions tenen i si pensen treure les

subvencions o, en el cas que ja hagin sortit, quan pensen

abonar-les.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula l’Hble. Sra. Ballester, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Y gracias, Sra. Consellera, por

la comparecencia, a todo el equipo.

Y bueno, yo seré breve, solamente comentar dudas que

tengo y es que, bueno, ha comentado que hay 800 plazas

esperando de residencia, pero van a conseguir unas 200, y

quisiera saber si la distribución de esas 200 van a poder

resolver el problema que hay, o sea si la distribución de las

plazas que existen va bien para esas 200 personas según su

distribución geográfica.

Y después también, comentar que me parece una larga

espera, o sea hay mucha gente esperando y a ver si hay alguna

estrategia de aumentar el número de residencias. También si

van a construir nuevos centros de día. Y si en estos centros de

día se tiene previsto tener en cuenta que sean también para

niños con graves discapacidades motoras, sobre todo para

aquellos niños que ya han acabado la enseñanza obligatoria.

Y después, también le pediría si pudieran hacer una buena

revisión de los centros socioeducativos, los otros dos que

quedan, aparte de Es Pinaret.

Y ya está, porque iré escuchando el resto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula l’Hble. Sr. Garau, per un temps de deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, una altra vegada més constatar

amb alegria, bé, primer de tot, benvinguda consellera i el seu

equip, que ha de venir un pacte de progrés perquè el pressupost

de serveis socials d’aquesta comunitat pugi d’una manera

significativa, de fet ha estat així a la història recent de la

democràcia i val la pena recordar que pràcticament fins a l’any

2000 no es varen començar a fer unes pujades significatives de

pressuposts, i durant els dos pactes de progrés així ha estat i

esper que així sigui en aquest tercer pacte de progrés.

De fet aquestes pujades econòmiques crec que, al meu

parer, estan molt ben distribuïdes, és una satisfacció veure que

hi ha doblers per millorar Es Pinaret. És una satisfacció veure

que hi ha doblers, més doblers per al responsable de la defensa

dels drets dels menors, crec que hi ha tota una situació de nous

riscs molt importants avui per als menors que s’han de

defensar.

És una molt bona notícia veure com tornen pujar les places

concertades per a persones majors, com tornam posar en marxa

la Llei de dependència, és una molt bona notícia, amb tota una

quantitat important de mesures, amb la participació dels

consells insulars, en fi, amb un avanç, retornar els centres de

dia als ajuntaments, un gran avanç, totes aquestes qüestions em

semblen molt encertades.

Em sembla molt encertada la idea de recuperar els

mediadors de sanitat per a persones immigrants, una qüestió

fonamental que havia causat uns enormes problemes a aquests

colAlectius.

I també em sembla molt important i molt interessant la idea

de posar en marxa els instruments de participació tant a la

Comissió d’ètica, a la Comissió d’estudi de necessitats, els

consells de participació ciutadana, etcètera, em semblen molt

importants.

Respecte de la renta mínima i les prestacions bàsiques no ho

he sentit bé o no m’ha dit si continua igual el mateix pressupost

o es modifica.

I evidentment la mesura estrella la qual esperam tots que

sigui un èxit, la renta social garantida té un pressupost molt,

molt, molt considerable i estic segur que l’any que ve això

donarà una rendibilitat social molt important perquè hi haurà

molta gent que a la fi trobarà un lloc on aferrar-se.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garau. Té la paraula la Sra. Consellera per

contestar.
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies a tots per les seves intervencions i per reconèixer

aquesta pujada que nosaltres consideram important. Intentaré

contestar cada una de les preguntes.

Els 20 milions d’euros a la renda mínima, a la renda social,

que ha comentat la Sra. Fernández; tot d’una que el Govern ho

va tenir tancat ho va anunciar, perquè era una demanda que

teníem per part sobretot de les entitats del tercer sector que

demanaven, que estaven d’acord amb una llei, però no volien

una partida de 5 o 6 milions, sinó que volien una partida

considerable i, per tant, una vegada que el Govern ho va tenir

tancat, va ser una partida que vàrem anunciar de 20 milions,

que era la partida que teníem en els pressuposts del 2016.

No era el mínim que va anunciar en aquell moment la

presidenta, sinó que era la partida que en els pressuposts del

2016 teníem. No ho sé, és que vostè m’ha dit que era, com a

mínim, de 20 milions, i jo he entès que tal vegada esperava més

i era per explicar-li que quan ho vàrem tenir tancat ho vàrem

anunciar.

És cert, el programa Alter és un bon instrument, és un

instrument que funciona molt bé des dels seus inicis. Nosaltres

en aquest moment, a cada pressupost s’ha de prioritzar i tenim,

i vostè ho sap, més demandes d’internament i ens costa molt

més gestionar demandes d’internament que no programes Alter.

Els programes Alter, de vegades, i vostè ho sap, a mesura que

es poden alliberar partides que tal vegada no s’han destinat al

cent per cent perquè confiaves que fossin 150 i només n’has fet

125, es poden incrementar; en canvi, en el pressupost sí que has

d’especificar tots els increments de vegades molt més

complicat, com per exemple, parlant del tema de menors, pot

ser el tema d’Es Pinaret, que ara li contestaré.

En el tema de l’oficina de defensa del menor, això del

treball a empreses i altres professionals, bàsicament és pel que

he dit, vull dir si es millora una pàgina web, si es fan unes

jornades, si es fa una campanya, això normalment es contracta,

no són treballs, no sé quina idea pot tenir vostè, però

normalment, almanco el que nosaltres coneixem de l’oficina del

dret del menor, tot el que s’externalitza es fa a través de

contractes; si vostè vol fer unes jornades ho de contractar, les

jornades, ha de pagar l’hotel, ha de pagar el transport, si vol

millorar una pàgina web una empresa que li millori la pàgina

web, si vol fer una campanya sobre el bullying doncs ho ha de

fer, vull dir que són 150.000 euros, una quantia per fer aquest

tipus de programes.

El tema de personal, hi ha una pujada que és d’un 1%, a tot

el capítol 1, i després sí que hi ha una assignació més a aquesta

oficina per part de secretaria, que serà més movible.

Els concerts, dels 400.000 euros als quals vostè es refereix,

en principi són extutelats, és una partida que nosaltres confiam

destinar-la al Decret de la renda d’emancipació. De fet aquest

pressupost confiam que això estigui el mes de juny, perquè

necessitam modificar el decret de cartera, modificar el decret

de concerts i després fer una ordre explícita per a aquests

concerts. Per tant, nosaltres confiam que a partir de juny podem

ja concertar, perdoni, tenir aquesta renda -ara m’he confós-,

vull dir, hi ha dues partides aquí: hi ha una partida de renda

d’extutelats, que és el que li he explicat, que és aquesta, i

després també hi ha una partida per a concertació, i la

concertació confiam que sigui a partir del mes de juny. I

després hi ha tot el tema de la renda, que aquesta sí que serà

molt més ràpida, que serà el gener o febrer, una vegada que el

decret el tenguem aprovat i per tant serà molt més ràpid.

Pobresa infantil no ho he explicitat perquè està molt clar en

els pressuposts, però és 1 milió per a la lluita contra la pobresa

infantil, i no he explicitat, vostè m’ho ha comentat, però com

que era una partida claríssimament marcada no ho he (...).

S’Estel, a S’Estel hi ha una diferència de 950.000 euros,

segons els nostres càlculs. D’aquests 950.000 euros n’hi una

important que seria sobretot capítol 1, que és per a la pujada de

personal, i després hi haurà, que és la resta, que són 125 o

150.000 que aniran a modificar o millorar partides que s’hagin

de pagar via capítol 2.

Després vostè fa referència, efectivament, allò de Son Tous

no devia aparèixer, ha estat una errada, de fet no havia

d’aparèixer cap nom, havia d’aparèixer ampliació de places

d’Es Pinaret, perquè quan nosaltres vàrem enviar el pressupost

encara no teníem aclarit si de les tres opcions que vaig explicar

quina era l’opció que tancàvem i per tant n’hi havia una de

genèrica d’ampliació de places.

El consorci, com vostè bé ha observat, no hi ha els 2

milions als quals em vaig referir durant la meva compareixença,

això és perquè aquests doblers els tenim al consorci, els

tendrem al consorci durant el mes de novembre i el mes de

desembre. El mes de novembre i el mes de desembre ens

ingressaran 2,5 milions d’euros al consorci, via Llei de

dependència, que són doblers que en aquest moment nosaltres

no gastarem i que són doblers finalistes que tenim en el

pressupost 2015 i per tant volem que vagin al consorci, i hem

fet la modificació de crèdit i ja està aprovada pel consorci per

a l’any que, i una part d’aquests doblers aniran per a

construcció de centres de dia, i contest una de les preguntes que

m’ha formulat, i per a Son Tous, que és una altra..., per a

APROP, perdoni, que és una altra de les preguntes que vostè

m’ha fet. 1 milió d’aquests 2,5 milions anirà destinat a millorar

el consorci APROP, per tant no és en aquesta partida específica

en els pressuposts, però sí que la tenim prevista en els

pressuposts del 2015, que es prorroguen en els pressuposts del

2016.

El mateix succeeix amb Es Pinaret, a part d’aquests 2,5

milions tenim dues partides que hem reclamat al Consell

Insular d’Eivissa i al Consell Insular de Mallorca, que són

900.000 euros i 300.000 euros els quals també s’incorporaran

al pressupost del 2015 i tendrem les partides per a Es Pinaret.

Per tant, són partides que ja tenim en el pressupost del 2015,

que es prorroguen als pressuposts del 2016 i que s’utilitzaran

dins els pressuposts del 2016, amb l’autorització de

pressuposts.

Direcció General de Dependència. Vostè ha fet un càlcul,

nosaltres fem uns altres càlculs, nosaltres empatam, diguem, el

que hem fet és moure d’ajuda econòmica i hem passat a temes
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de serveis. Una de les modificacions que fem que per a

nosaltres ha estat molt important, sobretot..., vostè diu: és vera

que vostè diu que tenia previst 99, però vostè..., no gastarem 99

durant el 2015, ni les previsions que tenien de despesa a l’any

2014 s’han gastat, perquè una de les partides són, i vostè ho

sap, els concerts de plaça. Aquests concerts de plaça, perquè

ens entenguem, el Govern paga 60 euros per una plaça

residencial. Aquests 60 euros que són els que ha de cobrar en

aquest cas l’empresa que gestiona, en cobra 50 del Govern i 10

de l’usuari; aquests 10 a l’any 2014 i a l’any 2015 es tornen a

pressuposts, per tant no és una despesa que es faci.

Nosaltres hem negociat amb pressuposts que aquest

copagament ja no hi sigui i per tant amb els mateixos doblers

gestionarem més places residencials. I a finals d’any haurem

gastat més doblers en dependència que a l’any 2015, perquè si

abans amb 4 places, diguem, o amb 5 places, cada 6 places

podem concertar-ne una més. I en canvi, això és un problema

comptable que hem resolt, i així, amb els mateixos doblers

podem donar més serveis. I el pressupost liquidat en el 2014,

en el 2015 serà més baix que el 2016. Ho entén? Vull dir,

nosaltres hem estat jugant amb el copagament.

Clar, vostès deien que gastarien 99, però no haguessin

gastat 99, no haguessin arribat als 39 milions, ni prop fer-s’hi,

d’ajudes econòmiques, vostè mateixa reconeix la complexitat

de les instruccions que hi ha en aquest moment, des de l’any

2011 a l’any 2015, la complexitat de la gestió de les

instruccions dels expedients de dependència, que els refan un

per un, complexíssim, tenim cartes, quasi plorant, de

treballadores, cartes de treballadores socials que demanaven al

seu director general que, per favor, deixassin de canviar

periòdicament les instruccions, que era impossible gestionar-

les: “Siempre teniendo en cuenta el derecho de toda persona

a decidir sobre su vida, desde hace un tiempo estamos viviendo

una situación técnica muy confusa, lo que hace que desde la

perspectiva del trabajo social del PIA se viva bastante mal,

tenemos que entrar en domicilios y ver realidades muy duras”,

bé, etcètera, “instrucciones inadecuadas que se cambian

constantemente”. Hem de refer tot això, sense refer tot això,

efectivament, com vostè ha dit, tenim una gestió de

dependència complexa i l’hem de refer. Seria impossible durant

el 2015 gastar aquests 39 milions, si arribam als 27 ja ens

podem donar per satisfets.

Per tant, nosaltres hem calculat que necessitarem aquests

27, segur, perquè això (...) les baixades, les defuncions i

podrem donar una alta i, a la vegada, tenir un increment d’uns

30 milions per millorar aquesta gestió, la qual cosa suposarà un

increment d’entre un 12 i un 15% més d’usuaris que a l’any

2015. Per tant, no coincidim amb vostè amb aquesta valoració

que vostè fa de l’atenció a la dependència.

La previsió de places són unes 200, 210 places de

residència i unes 40 de centre de dia, amb això també contest

a la representant de Ciutadans.

Subvencions, efectivament, hi ha subvencions, hi ha una

partida més baixa a la Direcció General de Dependència, però

qui ha d’incorporar els 580.000 euros que li he explicat de fons

europeus, que nosaltres no volem utilitzar i per això no ho hem

posat tan clarament a subvencions, perquè si ho volem fer per

concertació estalviam una complexitat molt alta a les entitats.

I després tengui en compte que el que sí tenim és 1.800.000

euros reservats per a concert per a salut mental. Per tant, sí que

entre salut mental i aquestes quanties d’1.400.000 i aquests

500.000 euros sí que superam aquests 3.200.000.

Això del centre de dia, Sra. Fernández, a mi em sorprèn el

que vostè m’ha dit; que vostè faci una defensa com va fer en el

plenari que la renda social vagi als ajuntaments i que els centres

de dia els gestioni el Govern, cregui’m que tenim una

concepció dels serveis socials totalment diferent. Els serveis

socials han de ser gestionats per les persones que viuen en el

barri o en el municipi, ja ho sé que no hi van totes les persones

del barri, però hi van les persones properes, i la renda social la

pot gestionar el Govern perquè tractam igual, i és igual si

gestiona la renda social l’Ajuntament de Selva, el Govern o és

l’ajuntament; en canvi, una plaça de centre de dia que la

gestioni el Govern, quan és per a Selva i quan Selva té un

ajuntament, són concepcions que tenim dels serveis socials

molt diferents i podem discutir hores que no ens posarem

d’acord.

Escolti, els centres de dia han de ser de proximitat, sigui

d’un barri, de dos o de tres, o d’un municipi; les residències

han de ser de caràcter insular i si és possible comarcal, però els

centres de dia, a mesura que tenguem cada vegada més centres

de dia, més proper, vull dir més de barri seran. Nosaltres sí que

volem que els centres de dia siguin gestionats pels ajuntaments

i per això pensam que és una millora important que ara aquests

centres de dia que nosaltres gestionam els passin als municipis.

PPB i renda mínima, efectivament és la mateixa quantitat,

qualcú m’ho ha demanat, la renda mínima són uns 5.028.000

euros, crec que ho ha demanat la representant de Podemos i la

representant del Partit Socialista, i el Pla de prestacions

bàsiques són uns 6 milions i busques llargs d’euros, és a la

partida concreta de renda..., del capítol 48.

Els mediadors de sanitat no és una subvenció, seria un

conveni, en aquest cas si són de sanitat serien amb Salut i són

a la partida 48313J, és una partida que hi ha 200.000 euros

concrets d’immigració.

L’Institut Balear de la Dona, no he parlat de l’Institut

Balear de la Dona perquè ja això, com que a l’any 2016 ja ho

gestionarà Presidència, ho va defensar ahir el conseller Marc

Pons, l’Institut Balear de la Dona sé que el varen augmentar en

100.000 euros, perquè nosaltres el vàrem treballar. Els 150.000

euros als quals vostè fa referència, perquè això sí li puc

contestar perquè sí ho sé de la gestió de les cases d’acollida, es

continuarà gestionant a la Fundació S’Estel, el que passa és que

són als pressuposts de l’Institut Balear de la Dona, però no són

a la Fundació S’Estel.

Al representant de Podem, centres assistencials als quals

vostè es referia, crec que ja li he donat l’explicació, són doblers

que tendrem que s’incorporaran el novembre i desembre i que

per tant nosaltres podrem allargar tot el pressupost del 2016, i

són uns doblers que ara ens sobren... els que se’ns incorporen

són uns doblers per a dependència, 2,5 milions, més una

reclamació de deute que tenim amb els Consell d’Eivissa i el

Consell de Menorca, perdoni, de Mallorca, i per tant seran
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aquests doblers que destinarem a centres d’estades diürnes i a

Es Pinaret, que és el que vaig comparèixer.

La renda mínima, ja li ho he comentat, són 5.028.000 euros.

I emergència social, tenim aquests 200.000 euros els quals

són per a centres públics, i al problema que vostè es refereix

nosaltres en som molt conscients, que en aquest moment, i tant

el conseller d’Educació, com jo mateixa, som molt conscients

que tenim diguem dos temes a resoldre, que són els centres de

0 a 3 anys i els concertats, perquè puguin arribar aquestes

ajudes d’emergència. No és un problema de voluntat política,

és un problema comptable, diria jo, o administratiu.

A nosaltres ens ha estat fàcil que aquests doblers poguessin

arribar als centres públics perquè els centres públics, diguem,

són considerats unitats comptables del pressupost del Govern

de les Illes Balears, per tant qualsevol director pot enviar una

factura a pressuposts i és considerada com si l’enviàs una

conselleria. En canvi, els centres concertats i els centres que

són subvencionats, però que no són propis del Govern, no tenen

aquesta facilitat. És un repte que tenim de com enviar, si és

possible enviar-lo, aquest fons d’emergència a aquest colAlectiu

d’escoletes de 0 a 3 i al de concertats, que els concertats ja

s’han reunit amb nosaltres i ens han demanat a veure la

possibilitat de fer-ho.

La via que teníem actualment era de subvenció, la qual cosa

ens semblava absolutament ineficaç, perquè això suposava que

havíem de fer una ordre de subvenció, publicar-la, els centres

l’havien de solAlicitar, resoldre i no és, perquè això, com diu

d’emergència, és detectam un problema i hi ha una intervenció

ràpida.

Agrair a MÉS per Mallorca el seu suport.

Al representant d’El Pi, el centre de dia i residències, afecta,

però sobretot els centres de dia afecten més perquè són més

municipalistes, les residències són més empresa i tal vegada

poden fer... En som conscients, estam revisant totes les

instruccions que es varen modificar i en la mesura de les

possibilitats que tenguem de millora pressupostària també

millorarem aquest. Ara en aquest moment ens centram més un

poc en el creixement, però com que, el que li he explicat a la

Sra. Fernández, podem jugar amb aquest copagament, mirarem

la possibilitat de millorar aquestes circumstàncies.

El servei d’ajuda a domicili el que volem és sobretot donar

autonomia als municipis. Hi ha municipis que ho tenen

contractat com a propi, per tant nosaltres compraríem hores al

servei propis, n’hi ha d’altres que ho tenen externalitzat,

nosaltres els compraríem igualment l’externalització. També el

copagament, nosaltres sempre demanarem copagament del

servei d’ajuda a domicili; si l’ajuntament ja té el copagament

resolt per via d’ordre, doncs ja ho tendrà resolt per via d’ordre,

i si no doncs seria l’ajuntament qui hauria de pagar aquest

copagament si no ho vol pagar directament ell a l’usuari.

És ver el que vostè ha dit que no totes les persones

beneficiàries del servei d’ajuda a domicili seran del grau 1,

però nosaltres preveiem o tenim la hipòtesi que,

majoritàriament, seran de grau 1, perquè una ajuda econòmica

a un grau 1 és molt baixa, pràcticament no la compensa, però

no pot anar a un centre de dia ni pot anar a una residència, i en

canvi sí que pot tenir un servei d’ajuda a domicili.

Per una altra banda, un servei de domicili, una persona que

necessiti tantes hores de servei d’ajuda a domicili, és millor un

centre de dia si el tenim en el municipi o si el tenim en el barri,

perquè li donam més professionalitat, li donam més atenció.

Per tant, ho ordenam en aquest sentit.

Les infraestructures, en som conscients i hi ha tot un pla de

millora que ja ha començat, que ja el tenim, el que passa és que

nosaltres tenim pocs centres, tenim els centres de reforma,

tenim les residències i tenim pocs centres, vull dir, qui té més

centres són els consells insulars però sí que hem fet ja una

proposta de millora de les infraestructures, especialment les

dels centres socioeducatius de reforma.

La teleassistència també és un tema que li he de dir que

encara abordam, dins aquesta partida de 500.000 euros, un

tema era promoció de l’autonomia i l’altre veure si durant l’any

2015 podem destinar una partida a teleassistència, sobretot per

ja tenir el catàleg de prestacions de dependència complet. A

més, no és un servei car, però bé l’hem de mirar, però sí que

nosaltres, en principi, prioritzam aquells serveis que no tenen

tant de caràcter preventiu, perquè ja quan una persona té una

valoració de dependència ja no té..., el valor preventiu té menys

importància tal vegada que donar-li l’assistència, a través del

servei d’ajuda a domicili, etcètera.

Al representant de MÉS per Menorca, doncs també agrair-

li. No hem fet retallades, jo crec que hem modificat la gestió.

El tema del copagament, que Hisenda entengués que no hem de

tenir doblers aturats a través del copagament ha estat molt

important, perquè això ha fet que treballem entre 3 i 3,5 milions

més per poder donar més serveis, entre els quals les

residències. I no eren doblers aturats que a finals d’any o

s’havien de tornar a Hisenda o havies de moure on els pagaves,

i era a final d’any, novembre, desembre, per a nosaltres un

disbarat, i per tant ara tenim aquests doblers.

El copagament suposa un 30% de mitjana i nosaltres hem

estat conservadors, no hem alliberat aquest 30%, hem alliberat

un 20%, per tenir garanties que podrem pagar totes les places

que gestionam.

Per a Gent per Formentera, efectivament, salut mental era

una de les demandes que va tenir el consell i quan tenguem la

concertació de salut mental concertarem amb Formentera, amb

el Consell de Formentera, i així ja tendrem, diguem, els tres

departaments del centre de dia en funcionament. La valoració

de la discapacitat ja serà el gener o febrer, això és una cosa que

són zero euros, bé, haurem de pagar simplement la barca, però

en canvi per a les persones de Formentera els facilita molt la

gestió.

Les víctimes de violència, això s’haurà de referir tal vegada

al Plenari ja, si vostè..., perquè a partir de l’1 de gener això va

a Presidència i nosaltres no ho gestionarem. L’Institut Balear

de la Dona hem considerat que era millor que ho defensàs el

conseller de Presidència.
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Atenció domiciliària, el que li he explicat, nosaltres vàrem

trobar una proposta de licitació i el que hem negociat amb cada

conseller, perdoni, amb cada consell què és el més idoni, i

Formentera decidirà el que és més idoni, i bé, allà Formentera

i l’ajuntament coincideixen i vull dir que ens adaptarem al que

ells considerin.

Subvencions 2015, són els pressuposts del 2015, però si ho

vol li coment; subvencions 2015, hi ha les que es resolen, jo no

sé exactament les entitat a les quals vostè es refereix, n’hi pot

haver algunes que s’estiguin resolent que els arribarà ja la

resolució, i després n’hi unes pendents que, com vostè sap,

tenim els pressuposts bloquejats, estam en negociacions amb

Funció Pública i amb Pressuposts perquè ens desbloquegin tot

el referit a les subvencions que tenim pendents. I la nostra idea

és que abans de 31 de desembre estiguin fetes les resolucions

per poder donar aquest servei. Els doblers els tenim, però en

aquest moment els tenim bloquejats.

Al representant de Ciutadans, que també crec, no sé si ha

estat la Sra. Fernández, que també, o la representant del Partit

Popular, que ens ha parlat de les places, on tenim més demanda

pendent de resoldre és a Palma. Per tant, el nostre esforç serà

de tota la falta que tenguem ocupar sobretot Palma, que és on

hi ha més població, que és lògic i on tenim aquesta major

demanda.

Centres de dies nous, la previsió és que atenguem el que

nosaltres diem el carrer Jesús, que serà sobretot per a persones

amb problemes de salut mental; volem construir a l’any 2016

el de Son Ferriol que estava absolutament avançat i que es va

paralitzar la passada legislatura. I després volem negociar amb

l’Ajuntament de Palma començar a construir-ne un altre. I

després tenim també pressupost per començar a construir-ne

dos i aquests dos volem negociar amb diversos municipis,

tenim demandes de diversos municipis i en total serien entre 4

i 5 centres que començaríem a construir l’any 2016 i qualcú els

acabaria.

Els discapacitats físics els que li he dit, ens agradaria a

finals de legislatura donar un servei de promoció de

l’autonomia a les persones amb discapacitat física. Les

persones amb discapacitat física no són tan demandants ni dels

centres de dia ni de residència, però sí de programes per

promocionar l’autonomia i sobretot per potenciar les capacitats

que tenen. I ens trobam en negociacions i intentam consensuar

programes amb el tercer sector, amb els representants

d’aquestes persones.

Al representant del PSOE, dir-li que coincidim amb vostè,

quan hi ha hagut pactes de progrés hi ha hagut grans avanços en

temes de serveis socials. La renda mínima primera la va fer el

primer pacte insular, no de Govern, sinó insular, en el Consell

Insular de Mallorca, la renda mínima és el primer pacte, la

renda social serà el tercer pacte; la concertació, passar de

subvenció a concertació va ser amb el primer pacte de progrés.

El programa Ca Nostra que era l’avantsala de les ajudes

econòmiques de dependència va ser també amb un pacte de

progrés. Els primers centres de dia també va ser amb un pacte

de progrés. I després hi ha hagut governs del Partit Popular

conservadors que han mantengut, però és vera que els avanços

s’han produït amb governs progressistes.

PPB ja li he contestat i la renda mínima li he contestat.

Mantenim la mateixa partida que a l’any 2015.

I crec que he contestat més o manco totes les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn de rèplica, pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. Fernández,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Mi referencia a la renta social

no era la cuantía, ya que lo dice pues lo volvemos a repetir, no

es que nos parezca una cuantía nada desdeñable 20 millones de

euros, pero sí que es cierto que en campaña electoral se

manejaban otras cifras, llegando a los 60 millones de euros.

Pero en la referencia que he hecho no me refería a esto, sino

que usted, ya habiendo anunciado estos 20 millones de euros,

ninguna crítica al anuncio, que nos parece perfectamente

razonable, sino que lo primero que nos llamó la atención del

presupuesto es que sí sabíamos que iba a haber una partida

nueva de 20 millones de euros, si el presupuesto solamente a

17,7 millones de euros, en algún sitio se había recortado, se

habían reducido algunas partidas.

Respecto a la Oficina de defensa del menor, entiendo que

se tengan que contratar determinados servicios, pero teniendo

en cuenta que para el presupuesto de la Oficina de defensa del

menor sí que ha sido un incremento considerable esta partida

destinada a estos trabajos realizados por otros profesionales o

empresas, si nos podría decir si ya saben a qué se va a destinar,

porque imaginamos que si ha habido este aumento

presupuestario es porque ya tienen una idea de qué tipo de

trabajos o qué tipo de campaña, al margen de la web, se

plantean realizar.

Ya, cuando usted comentaba lo del Plan de prestaciones

básicas y la renta mínima de inserción, que decía que sería el

mismo que el año anterior, yo le he comentado si entiendo que

se han establecido los mismos plurianuales, porque es cierto

que del presupuesto que aparece aquí, que son 5 millones y 6,7

millones creo que son, no es la firma de los convenios que se

hicieron, que llegaban a 8,9 millones en el PPB y a 5,5 en la

renta mínima de inserción, por eso le preguntaba entiendo que

se han hecho los mismos plurianuales y que los convenios sí

que se van a firmar, no por el importe que usted comentaba,

sino por los 8.9 millones y los 5,5 millones, y nos lo podría

terminar de aclarar del todo.

Respecto a las obras de Es Pinaret, bueno, nos queda un

poco más claro, la verdad es que, por una parte, al leer la

memoria, y sabe usted que nosotros defendemos que Son Tous

podría haber sido un gran centro, pues nos habíamos hecho casi

ilusiones, pero bueno, en cualquier caso, mientras se puedan

hacer más plazas y realmente estos 2 millones, entre unas

partidas y otras, estén contemplados en el presupuesto del año

que viene para poder iniciar estas reformas, pues bienvenido

sea.
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Respecto a dependencia, no podemos estar de acuerdo. En

primer lugar, sí que me gustaría aclarar, porque usted ya lo ha

comentado un par de veces y da la sensación de que

determinadas instrucciones que se hacían cuando usted comenta

las cartas que se dirigían a la dirección general, eran

instrucciones políticas, y en ningún caso ha sido política. Creo

que es cierto, hay una dificultad técnica importante y yo he sido

la primera que se lo he comentado, yo he tenido personalmente

numerosas reuniones con los técnicos de dependencia con la

Fundación, debemos asumir que no fuimos capaces de

resolverlo en ese momento, se resolvieron cuestiones y se

hicieron protocolos y se intentaron hacer unas instrucciones

claras, pero no se llegó a resolver el problema. Ustedes ahora

están gobernando y me consta que están trabajando en ello.

Pero por eso no puedo estar de acuerdo en que se rebaje en

5 millones el presupuesto de dependencia o que ustedes digan

que se ha repartido, porque de 99,27 millones ha pasado a 94.

Respecto a los convenios, es cierto que siempre, por decirlo

de alguna manera que lo entienda todo el mundo, sobraba

dinero, pero también es cierto que las justificaciones son

trimestrales y que ya de la primera justificación del primer

trimestre se puede hacer un cálculo de cuánto va a sobrar, hacer

modificaciones de crédito, como se ha hecho este año 2015, y

eso nos ha permitido aumentar y crecer en plazas que sí que se

han concertado este año, y asumir por ejemplo las residencias

de Ibiza que, si ustedes pues consiguen devolvérselas al

Consell, nosotros les apoyaremos, pero que desde luego

tampoco fue una decisión estrictamente política, sino

dificultades del consorcio y del Consell de Ibiza en aquellos

momentos, que a nivel de intervención y de secretaría

consideraban que el Consell de Ibiza no podía gestionar de

ninguna manera las residencias y el Govern se vio obligado a

ello.

Por eso, vuelvo a decir, teniendo en cuenta que existe una

dificultad técnica en la tramitación que hay que resolver, que

han entrado aproximadamente 4.000 personas del grado 1, no

entendemos que el presupuesto de dependencia baje. El

presupuesto denominado de dependencia baja en 8 millones,

este año ya estaban liquidados prácticamente todos los atrasos,

solamente quedaban los atrasos a herederos, con lo cual este

año sí que estaba planificado para poder agostar al máximo la

nómina de dependencia. Es cierto que las dificultades en la

tramitación han originado que tal vez no se pueda gastar la

cuantía, pero eso es algo que hay que resolver, y teniendo en

cuenta que sí que hay una demanda, que sí hay personas que

están pendientes de prestación, no entendemos que el

presupuesto de dependencia baje en 5 millones de euros, al

margen de todas las modificaciones que se puedan hacer.

También me sorprende lo que han comentado algunos ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, ha d’acabar.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, un momentito- ... portavoces diciendo que llega un pacto

de progreso para aumentar el presupuesto, simplemente

recordarles que en el 2015 aumentó el presupuesto más de un

17%. Y para nosotros este presupuesto, teniendo en cuenta, y

lo vuelvo a repetir, que aumenta y bienvenido sea, pero nos

sabe a poco, teniendo en cuenta que ustedes se han erigido en

los grandes rescatadores de la ciudadanía y el esfuerzo

presupuestario este año no ha sido, por ejemplo, el mismo que

el año anterior, porque del año anterior, que se aumentó 160

millones de euros el presupuesto global, el 13% fue a parar a

Servicios Sociales. Este años el incremento presupuestario

global de todo el Govern solamente un 8,6 ha ido a Servicios

Sociales, con lo cual tampoco hemos visto este incremento

presupuestario en esta área.

Y muchas gracias por las explicaciones, supongo que

seguirá contestando y nosotros pues ya en otro momento

presentaremos las enmiendas y podremos seguir discutiendo el

presupuesto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sra. Seijas, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Declinamos la réplica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula l’Hble. Sra. Capellà, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

No farem preguntes, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, només un tema que

abans no he pensat a demanar-li. En el tema d’immigrants ha

dit que es donaran les subvencions als municipis, em podria

concretar quin tipus de subvencions, perquè sé que hi havia

unes subvencions que es donaven, que varen dir que es

traspassaven als consells, eren subvencions que deien que no es

donarien ara perquè parlaven de transversalitat i no de...

Concretament per al tema d’immigrants a veure com està

aquest tema.

I després un altra cosa que li volia comentar, però veig que

ho ha dit a la Sra. Sandra, és el tema dels convenis del

copagament, que jo el dia de la compareixença ja li vaig dir que

hi havia una partida que se’n anava a la caixa general perquè no
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es destinava a dependència i em va contestar que quan vostè era

consellera no era així. Veig que això s’ha rectificat i que

d’aquesta manera han pogut incrementar les places dels

convenis per a centres de dia i residència.

Res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no tinc res més per afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Sra. Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente, no haremos réplica. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula l’Hble. Sr. Garau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, president. Res a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garau. Per tant, per finalitzar la compareixença,

com a contrarèplica, té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, gràcies. Intentaré a veure si puc tancar totes les

preguntes que es troben pendents de formulació.

El pressupost, Sra. Fernández, no són 17 milions, puja a

19.900.000, passa que vostè ha de llevar l’Institut Balear de la

Dona, i si resta l’Institut Balear de la Dona, que nosaltres no el

tenim incorporat aquí, no són 17 milions, sinó que són

19.900.000 a què puja. Vostè a la resta que ha fet de

comparativa tenia l’Institut Balear de la Dona, però vostè l’ha

de llevar, perquè nosaltres aquí no el tenim. En els 163 milions

no hi ha l’Institut Balear de la Dona, i vostè amb la diferència

que fa hi és, nosaltres pujam 19.900.000 euros.

La campanya electoral vostè no sé quantes vegades m’ha

comentat això de la campanya electoral; jo li insistesc, veurà

que tots els programes electorals que vàrem fer parlaven d’una

renda social, el Partit Socialista d’una manera, Podem d’una

altra, MÉS d’una altra, però parlaven d’una renda social. No

parlaven de 60 milions per a l’any 2016, parlaven d’una renda

social i una renda social que hem de fer progressivament.

I li vaig insistir, cap mesura de benestar social no s’ha fet de

cop, ni sanitat, ni educació. El dia que es va aprovar la Llei de

sanitat pública no tots els barris ni tots els municipis varen tenir

un centre de salut devora, ni hospital de referència tan sols;

quan es va aprovar la Llei d’educació no tots els barris i tots els

pobles varen tenir una escola pública, va ser un tema

progressiu. Doncs la renda social és progressiva, com tot el que

es fa en benestar social, no podem de cop i volta arribar a

aquests 60 o 70 milions, amb les condicions que tenim, amb un

dèficit que no ens deixen endeutar-nos més; amb un

finançament absolutament negatiu, castigador. 20 milions

d’euros, 20 milions d’euros és la partida més grossa que s’ha

destinat de principi a una prestació econòmica i ja dic una

prestació econòmica perquè estic absolutament segura, i li diria

que prestacions tècniques, ni de servei d’ajuda a domicili que

jo recordi, bé, 20 milions, és una partida molt considerable i és

un indicador clar d’on va el Govern.

L’oficina de defensa del menor, aquests 156.000 euros jo no

li puc concretar el que està a la memòria, hi ha temes de

campanya, temes de campanyes de bullying, de racisme, el

tema de la pàgina web, aproximació als infants d’aquesta

oficina de defensa del menor, que són partides concretes, i

tampoc no és una quantitat tan elevada com per cridar l’atenció

d’una especificació tal vegada més important.

El PPB i RMI es pagarà a través d’aquests plurianuals. Les

obres d’Es Pinaret vostè ja ha explicitat més o manco i ha

quedat aclarit.

Son Tous nosaltres ho vàrem descartar per diversos motius,

perquè per una banda ens generava complexitat a l’hora de la

gestió; tenir a un mateix centre unes 100 i busques de places,

no és un macrocentre, és un centre que si vostès van per

diverses comunitats autònomes és un nombre de places que és

manejable; ens facilitava la infraestructura i la part d’hostaleria

d’aquest servei, la cuina, la neteja, cosa que amb Son Tous ens

complicava més.

Per la mateixa inversió teníem menys places i pensàvem que

recuperar Es Pinaret era millor que la proposta de Son Tous, la

qual vàrem estudiar, no la vàrem descartar de principi, sinó que

la vàrem estudiar, la vàrem comparar i vàrem optar.

Jo no he fet cap moment que siguin instruccions polítiques

Sra. Fernández, la representant del Partit Popular, eren

administratives, no eren instruccions polítiques, però eren

administratives que firmaven directors generals i que firmaven

càrrecs de lliure designació. I que han generat una complexitat

immensa de la gestió actual d’atenció a la dependència; que

més de 20 treballadors es dirigeixin al director general

explicitant que la situació que vivim actualment, de canvi

constant respecte del procediment per resoldre un expedient fa

que hagi arribat un moment que els treballadors socials ens

veiem amb la necessitat d’informar d’un sistema que no dóna

resposta a la problemàtica de la gent, i això són 20 cartes que

pos a disponibilitat de qualsevol persona, qualsevol

parlamentari, jo tampoc no conec, i ja tenc anys, i en fa molts
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que faig en serveis socials, no record una resposta així per part

dels treballadors socials, amb aquest nivell de compromís.

S’ha gestionat d’una forma tan complexa el servei d’ajuda

a la dependència, amb tants canvis d’instruccions que vostè

mateixa reconeix que resoldre un expedient en aquell moment

és absolutament complex. I no aconseguim ficar gent de forma

massiva en el sistema.

Per exemple al que vostè fa referència, a l’1 de juliol, que

entraven en vigor, moltes d’aquestes ja varen estar caducats i

hem tornat demanar una altra data de valoració, perquè tenim

una instrucció que cada sis mesos s’havia de valorar, encara

que no li hagis fet el PIA o encara que no li hagis ingressat la

prestació. Tenim el cas d’una menor petita que cada sis mesos

fèiem la valoració, no li fèiem el PIA, quan li anàvem a fer el

PIA la valoració estava caducada perquè havien passat sis

mesos.

Hem de canviar tot això, i les ajudes econòmiques amb

aquests 30 milions, cregui’m que amb aquests 30 milions

augmentarem entre un 12 i un 15% més d’usuaris.

Bàsicament..., sí, el copagament és cert que cada trimestre

el podem liquidar i és ver que els pressuposts del 2015 varen

incrementar una part dels doblers que anaven destinats a

Eivissa, a les residències d’Eivissa del primer trimestre, però el

2014 es varen tornar més de 3,5 milions. Per tant, jo crec que

sempre he dit, i vostè m’haurà escoltat quan era parlamentària,

que no és tant l’estudi de pressuposts el que s’ha de fer sinó la

liquidació dels pressuposts, perquè nosaltres podem dir que

gastarem 99 milions i només en gastarem 90. Nosaltres a l’any

2010 vàrem pressupostar 119 milions d’euros en serveis socials

i en vàrem gastar 150, el 2010.

No clar, les liquidacions són importants. Vostès en varen

pressupostar, que recordi, 129, i la liquidació no va arribar a

aquests 129.

Vull dir que no només és el pressupost, que és una proposta

de, sinó que seria molt convenient de vegades fer el mateix que

fem avui amb liquidació, a final d’any quan tenguem tots els

resultats i veure realment les modificacions de crèdit que es

fan, cap on van i realment si els pressuposts... Qui no fa només

un pressupost per quedar bé a una compareixença sinó que fa

pressuposts realistes.

A la representant d’El Pi és una partida que va a subvenció,

és una subvenció que va destinada a programes d’integració

d’immigració. El que nosaltres volem fer, si ho aconseguim, i

és una proposta que hem de treballar, és que aquesta partida

s’incorpori al Pla de prestacions bàsiques, perquè al cap i a la

fi aquesta partida d’immigració es treballa des del comunitari,

i de vegades és l’educador que de vegades fa feina amb

immigració o fa feina amb menors o el treballador social que

dedica una part a informar i una altra part a immigració. Per

això tal vegada, vostè al que em fa referència és que intentarem

que sigui dins el Pla de prestacions bàsiques i, a més, facilitam

la gestió administrativa, fem un conveni i només hem de fer la

modificació d’un conveni per part de tots dos.

El copagament ja l’he explicat.

Nosaltres pensam que són uns pressuposts realistes, uns

pressuposts que podrem gestionar, que tendrem un altre nivell

de gestió, que milloren amb serveis, no sé si en números,

podem discutir si són 97, 98 o 99, però milloren clarament amb

serveis en relació amb els pressuposts del 2015 que acabam,

que tendrem més places residencials per a persones majors, que

tendrem més hores per al Servei d’ajuda a domicili, que

tendrem un 20% més de Servei d’atenció primerenca, que

tendrem una renda d’emancipació que arribarà a uns 80

tutelats, que tendrem una renda social que arribarà a més de

3.000 persones, que tendrem una ordre de subvenció per a

cooperació, que garantirem la concertació a través dels serveis

socials, la concertació de les places de salut mental i creiem

que són uns pressuposts que mereixen l’atenció de tots vostès

i sobretot la seva aprovació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada acabat el debat, volem

agrair la presència de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació i dels seus acompanyants.

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