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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Bon dia, senyores i senyors diputats, bé, bon dia
i ja bona tarda. Bon dia...

(Remor de veus)

Ni hem dinat, ni dinarem.

Bé, començarem la sessió i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Rafael Nadal.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

No tenc veu, però Margalida Capellà substitueix Antoni
Reus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

Compareixença de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

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 2017.
Assisteix a la sessió la consellera de Serveis Socials i
Cooperació Sra. Fina Santiago i Rodríguez, acompanyada del
Sr. Andreu Horrach i Torrens, director general de Planificació
i Serveis Socials; Sr. Antoni Servera i Saletas, director general
de Cooperació; la Sra. Marta Carrió i Palau, directora General
de Menors i Família; la Sra. Joan Manel Rosa i González,
director general de Dependència; el Sr. Juan Manuel Martínez
i Álvarez, gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears; la Sra. Josefina Tur i Marí,
gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel; la Sra.
Alejandra Pavlovic Djurdjev, gerent de la Fundació d’Atenció
i Suport a la Dependència i a la Promoció de l’Autonomia

Personal de les Illes Balears; el Sr. Joan Mascarell i Ramiro,
cap de gabinet; la Sra. Catalina Sagrera i Lleonart, cap de
premsa; el Sr. Alexandre Charles Roland, assessor tècnic; i el
Sr. Joan March i Tur, director de l’Oficina del Menor.

Té la paraula la consellera de Serveis Socials i Cooperació
per fer l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes, com han vist,
tots els membres de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació han volgut avui ser aquí i fer la presentació dels
pressuposts per a l’any 2017, falta la secretària general i un
assessor que per motius de malaltia i altre tema personal, avui
no han pogut ser presents.

Com vostès ja hauran vist la Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació durant l’any 2017 gestionarà 178.932.932 euros.
Aquesta quantitat suposa un increment de 15 milions en relació
amb l’any 2016 i una pujada d’un 19,6% també en relació als
pressuposts de 2016. A aquesta quantia s’ha d’afegir la
incorporació que es farà a final d’any, és a dir, a final de l’any
2016 de 7 milions d’euros al Consorci Sociosanitari per
infraestructures que començaran a gestionar-se l’any 2017. Per
tant, a aquesta quantia de 179 milions d’euros, o quasi 179,
s’han d’afegir aquests 7 milions que gestionarà el Consorci
Sociosanitari, que provenen dels romanents de la Conselleria de
Serveis Socials de l’any 2016 i, com va explicar ahir la
presidenta, d’aquests 7 milions, 6 milions provenen de la renda
social.

També vull destacar el tema dels ingressos, veuran vostès
que hi ha hagut un augment considerable a la previsió
d’ingressos, especialment a Dependència, perquè hi ha una
previsió de 8 milions més d’ingressos en relació amb l’any
2016; l’any 2016 teníem una previsió de 15, aquest any tenim
una previsió d’uns 23 milions d’euros, precisament pel canvi de
gestió que hi ha hagut a Dependència, que facilitarà que hi hagi
aquests 8 milions més d’ingressos per part de l’Estat. I això és
a causa que hi ha hagut més resolucions de serveis i com vostès
saben, el Govern d’Espanya el que paga és per servei de
prestació donada, sigui una part d’ajuda econòmica o sigui
servei de residència, de centre de dia, o servei d’ajuda a
domicili. Aquest increment de la resolució de serveis ha
possibilitat que ja el 2016 incrementàssim els ingressos
previstos i per tant, tenguem una previsió de 8 milions més
l’any 2017.

Els objectius polítics que tenim per desenvolupar l’any
2017, conjuntament amb el pacte de governabilitat o ajustats al
pacte de governabilitat en relació també amb les competències
pròpies de la comunitat autònoma, o les no transferides als
consells, són diversos. 

Un és la lluita contra la pobresa, aquesta l’hem de fer
conjuntament amb ajuntaments i consells insulars, però ha de
ser un dels elements clau de qualsevol política de serveis
socials. Per tant, un objectiu polític serà aquesta lluita contra la
pobresa. Per a això es mantenen els 20 milions d’euros que es
varen ja incorporar l’any 2016, es mantenen durant l’any 2017.
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S’ha accelerat el procediment que teníem previst de perfils i,
per tant, a partir de finals de desembre i amb tota seguretat a 1
de gener de 2017, ja podran solAlicitar la renda social totes
aquelles famílies que tenguin ingressos inferiors a allò que
preveu la Llei de la renda social. La renda social vostès saben
que és un dret que tenen les persones de la nostra comunitat
autònoma, que si justifiquen no tenir uns ingressos mínims que
estableix la llei, ha de ser un 80% de l’IPREM d’un membre i
després s’augmenta un 30% el segon membre, un 20% el tercer
i el quart i a partir d’aquí un 10%, té dret a solAlicitar aquesta
renda social, independentment de l’origen d’aquest ingrés.
Això pot ser per exemple que una família de quatre membres,
que podrien cobrar uns 678 euros, si el pare o la mare té un sou
de 500 euros, podrà solAlicitar aquests 178 de diferència, o es
té una prestació per atur, o té altre tipus d’ingrés. Seran totes
les famílies, menys les que viuen totes soles. Per a les que viuen
soles hi ha una excepció que són totes les pensions no
contributives. Els perceptors de les pensions no contributives
és una bossa de pobresa clarament definida, són aquelles
persones majors de 65 anys, amb més del 65% de discapacitat
que no tenen ingressos i que l’Estat els paga una pensió no
contributiva, que solen ser uns 378 euros. Aquestes persones es
podran acollir a la renda social per incrementar o per
complementar els seus ingressos fins aquests 428-450 que
marca la renda social, ara no sé exactament la xifra.

Dins aquesta lluita de la renda social, mantenim la renda
mínima d’inserció, hi ha una previsió de 4 milions d’euros
perquè gestionin els consells. Mantenim també a través del fons
que ens ve de l’Estat, la lluita contra la pobresa infantil, que
són uns convenis que van directament als ajuntaments. La
convocatòria de les subvencions, que aquest any s’ha fet
plurianual, tal com solAlicitaven els colAlectius d’entitats del
tercer sector, que les convocatòries fossin com a mínim
plurianuals, eren per a dos anys, s’ha fet ja per a 2016 i serà per
a 2017. Hi ha una previsió d’1.600.000 euros durant aquests
dos anys, des d’1 de gener de 2016 fins a 31 de desembre de
2017.

I després també mantenim el fons d’emergència, que es va
implementar el curs passat per a les escoles, que també
mantenim com a mínim durant aquest curs escolar, els resultat
que ha donat han estat positius, segons les dades que nosaltres
tenim i, per tant, almanco aquest curs escolar tant la Conselleria
d’Educació com la Conselleria de Serveis Socials els volem
mantenir.

Atenció a la dependència és un dels altres reptes que tenim
i una obligació perquè és una llei. És també al pacte de
governabilitat, s’accelerà aquesta Llei de dependència. I per a
nosaltres és satisfactori poder-los explicar que durant aquests
mesos, aquests 16 mesos, hem passat d’11.623 beneficiaris de
prestacions a juny de 2015, a 13.500 a octubre de 2016. Hem
incrementat, per tant, en setze mesos 1.877 beneficiaris en
prestació. I volem posar en valor aquesta xifra perquè durant
els quatre anys de la passada legislatura l’augment va ser de
1.200 beneficiaris. Per tant, en setze mesos hem aconseguit
incrementar considerablement els resultats de 4 anys de gestió
anterior. 1.877 beneficiaris en prestacions.

Què farem durant aquest any 2017? Durant l’any 2016 el
que hem posat són serveis en marxa, serveis en funcionament

que hi eren, per tant, els hem reforçat o serveis nous que hem
intentat que anassin a tota l’illa. Per tant, el que mantendrem
seran les 220 places residencials noves que hem incorporat al
servei públic d’Atenció a la dependència, aquestes 220 places,
si no m’equivoc, n’hi ha una part pública, que totes són
públiques, però l’origen una part ja és públic, com són
l’Ajuntament d’Artà, 5 places; l’Ajuntament d’Alcúdia, 8;
l’Ajuntament de Muro, 7; l’Ajuntament de Santa Maria, 4; la
concertació de noves places d’aquelles que ja eren residències
concertades que afecta sobretot l’empresa Novaedat que són
28; i després per primera vegada s’ha fet una concertació de
places residencials privades, una vegada que pràcticament hem
ocupat totes les públiques, i en aquest concurs s’han adjudicat
90 places a la residència de Sóller Bonavista, 8 a Portocristo i
70 a l’empresa SARquavitae de les quals 40 són al municipi de
Palma.

També s’han ampliat els centres de dia, les places de centre
de dia, un total de 70 places de centres de dia, 8 a Son Servera,
12 a Sant Llorenç, 7 a Valldemossa, 14 a Marratxí, 6 a
Campos, 3 a l’IMAS, i hi ha una previsió d’increment també
d’aquestes places durant l’any 2017.

Passarem a tenir més de 200.000 hores de servei d’ajuda a
domicili lligat a dependència i també passarem la
teleassistència lligada a dependència, en aquests moments
s’està gestionant aquest contracte de teleassistència, no podrem
accedir a més de 6.000 euros aquest any 2016 i passarem a
1.400 aparells que són més de 226.000 euros a teleassistència.
Tot això lligat a dependència.

Això és important perquè si les places residencials aquest
any eren 300 o 400.000 euros, per a l’any 2017 aquestes places
residencials passen a ser més de 3 milions d’euros. El mateix
ens passa amb els centres de dia, els centres de dia podien ser
uns mesos i era una quantitat reduïda a l’any 2016 i en canvi a
l’any 2017 ja és una quantia per a tot l’any.

Ajudes econòmiques, també és un dels temes importants
que tenim lligats a la Llei de dependència, en setze mesos
d’aquesta legislatura hem passat de 8.000 ajudes econòmiques
a 10.377 beneficiaris, per a l’any 2017 el pressupost que
mantenim és de 33 milions.

Un dels aspectes també importants a destacar dins aquesta
gestió d’atenció a la dependència és que durant l’any 2017
s’assumirà la gestió pública de la residència Sa Serra d’Eivissa.
Cert que això es produirà a 1 de desembre de 2016, però el que
serà el cost econòmic impactarà molt més al pressupost de
2017. Assumir aquesta gestió pública de la Residència Sa Serra
significa incrementar 20 places més a la xarxa pública de
dependència, parlam de residències, 20 places residencials.
D’aquestes 20 places residencials ara n’hi ha 15 que són... en
aquests moments Sa Serra s’està gestionant de la següent
manera: hi ha 70 places que gestiona una empresa via pública,
i unes altres 20 places que està gestionant la mateixa empresa
via privada. Recuperar la gestió pública significa que el total de
places que tendran disponibles els eivissencs de Sa Serra per a
temes de dependència de caràcter públic seran 90. En aquest
moment de les 20 privades, crec que hi ha 14 o 15 places
ocupades i, no pot ser d’altra manera, respectarem el contracte
d’aquestes 15 persones, però després quan ja aquestes places
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no siguin necessàries per a aquestes persones que ocupen
aquesta plaça privada s’aniran incorporant a la xarxa pública
d’atenció a la dependència. Per tant, 20 places més que
s’incorporen a l’illa d’Eivissa, places residencials, i 24 places
de centre de dia que també s’incorporen a la xarxa pública
d’atenció a la dependència.

Obrirem també places residencials per a persones amb
discapacitat física a la residència Can Raspall d’Eivissa. Això
també suposa, de tot el tema de dependència, són uns 358.000
euros. En aquests moments Can Raspall és una residència que
té tres espais diferenciats, un està ocupat per (...) de salut
mental, un altre per persones amb discapacitat intelAlectual i
aquesta seria per a discapacitats físics. És de caràcter
interinsular, tot i que estigui ubicada a l’illa d’Eivissa es
podrà.... o s’hi podrà desplaçar qualsevol persona de qualsevol
punt de la nostra comunitat autònoma. 

En aquest moment hi ha una residència per a persones amb
discapacitat física a Mallorca, ara n’hi haurà una segona a
Eivissa i confiem que en un futur n’hi pugui haver una altra a
Menorca i després tal vegada es podria parlar que les
gestionassin els consells, però de moment la de Mallorca i la
d’Eivissa seran de caràcter interinsular independents del
territori on estiguin ubicades.

Promoció de l’autonomia de persones amb discapacitat,
també és un tema que... bé, un dels objectius de la nostra
legislatura. Per a l’any 2017 es crearà el servei
d’acompanyament per a persones amb discapacitat física.
Calculam que aproximadament tendrà un cost de 200.000
euros. Hi haurà una ampliació de servei d’atenció primerenca,
tot i que l’ampliació més important econòmica s’ha produït
durant l’any 2016, vàrem passar de l’any 2015 d’1.800.000 a
l’any 2016, 2.300.000 i... l’any 2016, 2.300.000 i calculam que
per a l’any 2017 hi haurà uns 3 milions en total per a atenció
primerenca.

Hi haurà també un increment pressupostari del servei de
tutela a persones incapacitades, ens costarà uns 632.000 euros
i la pujada serà d’uns 100.000 euros durant l’any 2017.

Volem també començar a fer realitat una de les obligacions
que tenim per llei, que és la possibilitat que les persones amb
discapacitat auditiva puguin tenir intèrprets de llenguatge als
punts de l’administració pública i també per a aquest objectiu
farem un conveni, encara no tenim molt clara la figura, un
conveni, una subvenció amb una entitat sense ànim de lucre
perquè pugui garantir que qualsevol persona amb discapacitat
auditiva pugui acompanyar-la a fer gestions a l’administració
pública, per a això hem previst uns 130.000 euros.

També volem una partida específica per a la fundació de
Menorca d’atenció a la discapacitat. Nosaltres feim, com vostès
saben perquè ja fa anys que es fa i és als pressupostos de
diversos anys, es fa una convocatòria pública per al tercer
sector, per a entitats perquè puguin fer serveis dirigits a
persones amb discapacitat, i Menorca mai no s'hi pot presentar
perquè Menorca conjuntament amb els consells insulars, amb
els ajuntaments i les entitats tenen una fundació que gestiona
tots els serveis d’atenció a les persones amb discapacitat. Com
que és una fundació de caràcter semipúblic no es poden

presentar a les subvencions i per tant, estam fent un greuge
comparatiu perquè les entitats d’Eivissa i de Mallorca s’hi
poden presentar, però les de Menorca no s’hi poden presentar.
Per tant, farem aquest conveni, aquesta subvenció, (...) fórmula
administrativa, per compensar aquesta dificultat o aquest
impediment que tenen per poder-se presentar a aquesta
subvenció.

Dins l’àmbit de la discapacitat també els he d’informar que
s’incorporaran dos nous equips per fer la valoració de la
discapacitat ubicats a Menorca i a Inca, però que tendran
caràcter interinsular tot i que serà prioritària la seva intervenció
a Mallorca.

Així, en aquest moment ens quedaran... la configuració dels
equips de valoració de la discapacitat, ens en quedarà un a
Menorca, un a Eivissa i a Mallorca passa de 5 a 7, més o manco
amb una ràtio d’un equip per a 92.000 persones a Menorca, a
Eivissa Formentera un equip per a unes 145.000 persones i a
Mallorca un equip per cada 123.000 persones.

Un altre dels objectius que apareixen al pacte de
governabilitat i que també hem assumit com a conselleria és
l’atenció a persones amb diagnòstic de salut mental. Aquest any
es farà la primera concertació d’aquestes places, de persones
amb diagnòstic de salut mental, de centres ocupacionals, es farà
una concertació de 90 places que es mantindran l’any 2017 i
creim que hi haurà, com a mínim, la possibilitat d’incrementar
aquesta concertació en 15 places més l’any 2017.

La concertació d’habitatges supervisats i autònoms es farà
durant l’any 2017, es calcula que a partir del mes d’abril, estam
pendents que es puguin autoritzar les de caràcter autònom i
calculam que entre habitatge, autònom i supervisat es podran
concertar unes 50 places.

Es concertarà també el servei d’acompanyament per a
persones amb diagnosi de salut mental que necessitin
acompanyament o inserció, o acompanyament en aquest procés
de reinserció amb persones que estan a la presó i que necessiten
aquest acompanyament de reinserció.

Tot aquest sector d’atenció a les persones amb diagnosi de
salut mental suposarà un increment d’1.800.000 euros. En total
es gastaran uns 2.900.000 euros. Aquest any es gasta 1.100.000
més aquest 1.800.000 que s’incrementa l’any 2017 i fa un total
de 2.900.000 euros.

També informar-los que s’obrirà un nou centre ocupacional
de titularitat pública, que feia ja molts d’anys en aquesta
comunitat que no s’obria cap centre ocupacional de titularitat
pública dirigit a persones amb diagnosi de salut mental. 

Extutelats i sobretot l’atenció i mesures judicials, atenció
als menors extutelats i a tots aquells menors que tenen mesures
judicials, és també un dels objectius compactes de la nostra
legislatura. 

Complint amb la llei que tenim a la comunitat autònoma,
que va ser aprovada per unanimitat la passada legislatura, s’ha
posat ja en marxa la renda d’emancipació, a la renda
d’emancipació en aquests moments ja hi ha... crec que hi ha 23
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alAlots i alAlotes que ja tenen les primeres resolucions. Per tant,
l’any 2017 ja serà la consolidació d’aquesta renda, de moment
és per als joves extutelats per l’administració pública. I hi ha
una partida d’uns 500.000 euros. Concertarem també els pisos
d’emancipació, no és qüestió només de donar-li una renda
social sinó que a més donar-los suport en tot el tema
d’habitatge, que és un dels principals problemes que tenen els
nostres joves, el conjunt dels nostres joves, és l’emancipació.
Aquí hi ha una previsió d’uns 420.000 euros. I per a tots
aquells joves que no tenguin pisos d’emancipació o no cobrin
renda social o que cobrin renda social també hi haurà un servei
d’acompanyament, també per la via de concertació, per un
valor de 240.000 euros.

També s’obrirà una casa amb una previsió d’entre 7 i 8
places per a joves extutelats. Aquesta casa serà de gestió
pública. 

Amb relació a les mesures judicials els comentaré el tema
d’Es Pinaret a un altre objectiu, però sí dins les mesures
judicials parlaré de la creació d’un nou centre per a la mesura
judicial de convivència, que tendrà unes 8 places. Mesures
judicials de convivència és una mesura que fa tal vegada set
anys era pràcticament desconeguda i ara és de les que més
creixen. Té a veure moltes vegades amb els problemes que cada
vegada són més presents en la nostra comunitat autònoma i en
el conjunt de l’Estat de problemes de convivència entre pares
i mares i fills i filles on arriba a haver-hi violència física. Es
posen unes mesures molt concretes, que és aquesta mesura de
convivència, que en aquest moment la tenim en Es Mussol i que
és necessari diferenciar perquè ens conviuen nins que tenen una
mesura de convivència que no suposa... és una mesura que
limita la seva llibertat, però no als nivells d’un tancament tancat
o semiobert i no genera problemes de convivència a vegades.
Per tant, és necessari separar-la. 

Per tant, a partir, creim, que el 2017 amb tota seguretat,
gener de 2017 amb seguretat, procurarem també que siguin dins
desembre, però per al gener amb tota seguretat, tendrem aquest
centre que són dos pisos per a mesures judicials de
convivència. Aquests pisos s’han possibilitat a través d’un
conveni amb l’IBAVI, que ens ha cedit dos pisos, bé ens ha
cedit, hem de pagar el lloguer, però bé, ens ha facilitat la
contractació d’aquests dos pisos.

En temes de família continuarem amb tot el tema dels
serveis i programes preventius, tant en temes de competències
familiars com intervenció psicològica postemergència, el
bullying, la mediació familiar, menors estrangers ... A menors
estrangers farem una subvenció, perquè així ens ho ha solAlicitat
una associació que trasllada nins afectats per l’accident de la
central nuclear de Txernóbil. Tenim més nins que en aquest
moment hi ha altres entitats que també traslladen aquests nins
per situacions d’emergència o de salut a altres indrets d’Europa
o del món. Per tant, segurament farem una subvenció per a
aquestes entitats. De moment, tenim ja els nins que vénen del
Sàhara per via de cooperació i els nins que vénen pel tema de
Txernóbil que vendran per via de subvenció extraordinària.

Mantenim el punt de trobada i també farem, ampliarem amb
una plaça de psicòloga la Unitat de Tractament d’Abusos
Sexuals Infantils. Amb aquesta plaça de psicòloga garantirem

que tant Mallorca com Menorca, Eivissa i Formentera rebin el
mateix tractament, el mateix tipus d’intervenció a les quatre
illes que durant aquests anys no ho garantien.

En tema de familia també el compromís del Govern
d’elaboració de la Llei de famílies i lliurar-la al Parlament dins
de l’any 2017. Si és possible, depenent ja de la dinàmica o del
calendari del Parlament, poder-la aprovar dins el 2017.

Suport comunitari, també és una de les línies que tenim
dispersa dins tota la gestió de la conselleria, però ho hem
volgut avui presentar-les conjuntament. Mantenim el  conegut
Pla de prestacions bàsiques per un valor de quasi 9 milions,
8.900.000 euros. De fet, nosaltres proposaríem un canvi en
aquest pla de prestacions bàsiques, aquest pla de prestacions
bàsiques neix en els anys vuitanta amb una voluntat ferma per
part del Govern de l’Estat espanyol, en aquell moment
socialista, de facilitar o de procurar que aquestes prestacions
bàsiques, que eren el que ara es coneixen com les UTS,
estiguessin en el conjunt de l’Estat espanyol, va fer una inversió
molt important que va durar molts anys, però en aquest moment
aquests 8.900.000 euros, de l’Estat només rebem 500.000
euros. Per tant, no té sentit mantenir aquest conegut pla de
prestacions bàsiques. Nosaltres hem de pensar en un altre nom,
de suport al servei comunitari dels serveis socials, però que no
ho lliguin amb el Pla de prestacions bàsiques perquè realment
això ha quedat a nivell de l’Estat espanyol com una cosa quasi
simbòlica. 

Amb aquests quasi 9 milions es compleix amb la Llei de
serveis socials que obliga la comunitat autònoma a finançar,
com a mínim, el 50% de tot allò que el Govern considera que
és obligatori complir per part dels ajuntaments i/o els consells
insulars, i en aquest cas són les UTE.

Hi haurà 150.000 euros per a centres de nit i alternativa
d’allotjament. Tornarem a recuperar la figura dels educadors en
els instituts conjuntament amb la Conselleria d’Educació. Hi
haurà una partida de 200.000 euros per aquests motius. 

Dins Immigració pensam que és la forma més correcta de
tractar-los, suport comunitari dels ajuntaments que puguin tenir
una partida pressupostària a través dels convenis per poder
facilitar aquesta integració de les persones nouvingudes o de les
persones immigrants a la nostra comunitat autònoma. Hi haurà
una partida d’1.600.000 euros destinada als ajuntaments per a
integració, per mantenir els programes d’integració dels
immigrants, mantenir l'OFIM i mantenir també mediadors
culturals. 

Quant a cooperació, ampliam la partida destinada a
cooperació internacional en 490.000 euros. D’aquests 490.000
euros destinarem 300.000 euros per a les convocatòries
dirigides a les ONG en aquest cas. Pràcticament tot anirà a la
cooperació. De les tres subvencions que gestionam: cooperació,
sensibilització i cooperant, aquesta pujada de 300.000 euros
anirà directament a cooperació. Hi haurà 100.000 euros més
per a acords bilaterals, 50.000 euros més per a emergència i
s’augmentaran els fons insulars, el de Mallorca passarà de 196
a 246.000 euros, el de Menorca de 101 a 121.000 euros, el
pitiús de 101 a 121.000 euros, i també s’augmentarà la partida
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del conveni per colAlaboració que tenim amb la UIB que
passarà de 150 a 180.000 euros.

Infraestructures, també és un dels temes que nosaltres
consideram cabdals durant aquesta legislatura. Ja durant l’any
2016 hem fet tota una sèrie de convenis amb diversos
ajuntaments: amb Marratxí, amb l’ajuntament per a Son Ferriol,
amb Felanitx i continuam fent feina amb altres per ampliar els
centres de dia. Per a l’any 2017 volem començar la construcció
de dues residències, una ja la tenim ubicada a Marratxí i l’altra
parlam amb l’Ajuntament de Palma perquè trobi l’espai més
adequat; això es farà amb la colAlaboració amb els consells
insulars, en aquest cas el Consell Insular de Mallorca, que s’ha
compromès a finançar un 50% d’aquestes residències ubicades
a Mallorca. El motiu pel qual aquestes residències es fan a
Mallorca és perquè és on tenim més demanda; on hi ha una
concentració més gran de la demanda de residències en aquest
moment és a Mallorca, i dins Mallorca està bàsicament ubicada
a Palma.

El fet que tenguem doblers per a la residència no significa
que la residència s’acabi el 2017, vull dir que possiblement
començarà a construir-se a final de l’any 2017, perquè el que
es posa ara en marxa és el concurs, el concurs arquitectònic, el
concurs de l’empresa, la licitació de l’empresa, i després es
començarà la construcció.

S’acabaran dins el 2017 els centres de dia iniciats l’any
2016, com són l’Hospici, Son Ferriol, Marratxí; s’iniciaran
nous centres de dia: Porreres, Llucmajor, Santa Maria i altres;
es remodelaran residències per a persones majors per adaptar-
les a la normativa vigent de residències per a persones majors
amb dependència, tenim propostes de Campos i de Llucmajor,
i s’iniciarà la primera fase d’ampliació del centre socioeducatiu
Es Pinaret, que tanta falta ens fa. Jo ja vaig fer una
compareixença fa uns mesos, arran de la mort del jove
Osvaldo; Es Pinaret necessita una ampliació important; pensam
que el millor és la ubicació de l’actual Direcció d’Emergències
i de Funció Pública, això ja està acordat dins un Consell de
Govern. Vull agrair aquí a la consellera d’Hisenda i Funció
Pública la sensibilitat que ha tengut en relació amb aquest tema,
i començarem les obres, que confiam..., bé, dins l’any 2017
segur, i que la primera fase segurament necessitarà una
execució d’any i mig; dins l’any 2018 començarem la segona
fase i possiblement a finals de 2019 tendrem tot Es Pinaret ja
una altra vegada com un centre socioeducatiu, que era pel que
va ser transferit a la comunitat autònoma per part de l’Estat
espanyol els anys vuitanta. Bé, va ser construït per l’Estat
espanyol i després va ser transferit en anys posteriors com un
centre socioeducatiu.

Aquestes infraestructures es realitzaran a partir dels
plurianuals i amb aquesta ampliació de 7 milions d’euros que
ja he comentat al principi de la meva intervenció, dels quals 6
provenen de la renda social.

Important políticament, pensam subratllar-ho, és que es
passa de la subvenció a la concertació per a la majoria de
serveis que en aquests moments gestionen entitats del tercer
sector: atenció primerenca -de fet ja hem firmat les primeres
concertacions-, acompanyament de joves extutelats, de
discapacitats físics, de persones amb diagnòstic de salut mental,

pisos tutelats o d’autonomia, de joves extutelats, de persones
amb diagnòstic de salut mental, els centres ocupacions per a
persones amb salut mental, el servei de persones incapacitades
judicialment, i places residencials privades incorporades a la
xarxa d’atenció a la dependència. Tot això es farà per la via de
la concertació. Pensam que és un bon qualitatiu molt important.

Es mantindran les subvencions, de moment, d’inclusió
social, una que anomenam de malalties rares, de famílies i
suport a unitats de convivència, i de suport hospitalari.

També tenim l’Oficina de defensa dels drets del menor, que
no gestiona, que és una oficina que ha de vetllar per tot allò que
siguin els drets del menor; no té una funció d’inspecció
administrativa, però sí una funció supervisora, i també per a
aquesta oficina hi ha 305.000 euros. Veuran vostès que ha
baixat 18.000 euros en relació amb la partida de 2016; això és
perquè el director durant l’any 2016 va impulsar un conveni
amb el ColAlegi de Psicòlegs per a atenció a les víctimes de
bullying, i pensam que la figura de l’Oficina de defensa dels
drets del menor no és tant gestionar els serveis sinó vetllar pel
compliment dels drets del menor, i per tant aquests doblers han
passat a la Direcció General de Menors i Família.

Per blocs els he de dir que la Secretaria, de 8 milions de
l’any 2016 ha passat a 8.700.000 euros, i aquesta pujada es
correspon bàsicament amb el futur increment de llocs base que
contractarem durant l’any 2017 per a renda social i per a
dependència, i el 25% de la paga extra de 2002 dels
treballadors i la carrera professional. Planificació i Serveis
Socials passa de 41 milions a 43.848. Dependència i
Discapacitat passa de 94 milions a 103 milions, i a aquests 103
milions hem d’afegir 3 milions més d’ingressos de copagament,
que gestiona la Fundació d’atenció a la dependència. Menors
i Família passa de 13.700.000 euros a 15 milions 884... milions
d’euros, perdonin. I Cooperació passa de 4 milions d’euros a
4.648.000 euros.

Aquest és a gran trets... les línies generals de la Conselleria
de Serveis Socials, i ara per a qualsevol pregunta o aclariment,
si el puc contestar, ho farem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix la suspensió
per un temps màxim de 45 minuts. No cal, veritat? Doncs per
tal de formular preguntes o observacions tot seguit es procedirà
a la intervenció dels grups parlamentaris.

La Sra. Consellera de Serveis Socials i Cooperació pot
contestar globalment o individualment; què preferirà?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Val. Sí. Doncs té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular,
l’Hble. Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la consellera
por comparecer y por explicarnos estos presupuestos. También
muchas gracias a todo el equipo que la acompaña hoy.
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He de decirle que no le voy a hacer una crítica feroz a estos
presupuestos. Podríamos decir que no son unos malos
presupuestos, pero sí que son algo decepcionantes, sobre todo
por todo a lo que ustedes se habían comprometido. No se ve
una apuesta clara en este presupuesto en Servicios Sociales.
Creo que siempre tenemos que comparar, evidentemente, los
presupuestos en el contexto en el que se sitúan y en el que se
encuentren, y desde luego el presupuesto de Servicios Sociales
se encuentra en el contexto de los presupuestos de la
comunidad autónoma, que son expansivos, que crecen 427
millones de euros, y desde luego este incremento
presupuestario a nivel global no se ha visto repercutido en lo
que nosotros consideramos que debería haber sido en Servicios
Sociales.

Es cierto que el presupuesto aumenta creo que son 15,7
millones, pasamos de los 163,2 del año 2016 a los 178,9 de
este año. Ya se ha corregido lo que ya le comenté de los
presupuestos que se presentaron en el PowerPoint, que
solamente ponían 174 millones de euros; ya dudábamos de que
con las discusiones internas que tienen pues le hubiesen birlado
estos 4 millones; nos alegramos de que no haya sido así. Pero
bromas a parte esto significa un aumento de un 9,6%; sin
embargo el año anterior el presupuesto de Servicios Sociales
aumentó un 12,2%, y si nos remontamos al año 2015 había
aumentado un 17% en relación al 2014. Esto significa un freno
al aumento que se estaba produciendo en el área de servicios
sociales en una situación que era complicada, y que
evidentemente teníamos una problemática social en nuestra
comunidad autónoma, pero a día de hoy se sigue manteniendo.

Pero además, como le decía, si nosotros comparamos o
tenemos en cuenta que el Govern ha aumentado el presupuesto
en 427 millones, solamente han ido a parar a Servicios Sociales
de este aumento 15,7. Esto significa un aumento de..., perdón,
un porcentaje del 3,6%; es decir, de todo el aumento
presupuestario que ha hecho el Govern para el 2017 sólo el
3,6% irá a Servicios Sociales. Sin embargo, si lo comparamos
con el año anterior, del aumento presupuestario que sufrió el
Govern en general se destinó el 8,6% a Servicios Sociales, y si
nos remontamos al 2015 fue del 13%. Es decir, que de estos
427 millones no se ve una apuesta clara de los Servicios
Sociales sino todo lo contrario, y nosotros creemos que ahí sí
que se demuestran también las prioridades de este gobierno.

Además usted nos lo ha explicado y nos lo ha reconocido:
hay 7 millones de euros de remanentes, 6 millones de euros de
remanentes, es decir, de presupuesto no gastado en la renta
social, que un poquito más tarde comentaré, que se van a
introducir al presupuesto de este año. Nos preguntamos si no
hubiesen existido esos remanentes, si se hubiese gastado todo
el presupuesto de la renta social cómo hubiesen cuadrado los
presupuestos, porque, evidentemente, 7 millones de euros en un
presupuesto como es el de la Conselleria de Servicios Sociales
es una partida muy importante.

Ahora entraré más en el detalle, a ver si me puede resolver
algunas dudas que me han surgido, porque es cierto que...
bueno, ya son complicados los presupuestos de la comunidad
autónoma en sí, yo no quiero imaginarme a los portavoces que
no han estado en conselleria y no pueden tener alguna idea,
porque si a mi ya me resulta complicado, pues, evidentemente,

el no conocer las partidas me parece algo muy difícil y algún
día, y es una recomendación en general que, desde luego, no es
culpa de usted ni de este gobierno, pues los presupuestos a lo
mejor se podrían adecuar para realmente saber a qué se destina
cada partida.

Ustedes hablaban, en primer lugar, bueno, si le parece
empezaré por como está el presupuesto, por la Dirección
General de Menores y de Familias, el programa de mesures
judicials i prevenció del delicte, la partida dirigida a los
consejos insulares pasa de 110.500 euros a 16.000 euros, nos
gustaría saber porqué y si esta partida está en algún otro sitio.

Vemos que el Alter se mantiene, ya le comentamos el año
pasado cuando presentó los presupuestos si no había alguna
posibilidad de poder aumentar este programa, ya que, por lo
que nos consta, sigue habiendo demandas por parte de los
municipios y es un programa que tiene mucho éxito.

Nos ha explicado ya porque baja el presupuesto de la
Oficina de Defensa del Menor, evidentemente nosotros,
mientras el servicio y los servicios se sigan prestando, no
tenemos ningún inconveniente que pueda estar en otro
programa.

En Família i unitats de convivència aumenta la partida de
otros trabajos en 300.000 euros, si nos podría concretar. Sé que
nos ha dicho algunos servicios nuevos, pero si nos podría
concretar cuáles entran dentro de esta partida.

Desaparece la partida dirigida a los ayuntamientos, de 1
millón de euros, y esta partida pasa o al menos hay una partida
que pasa a los consejos insulares, este es el fondo de pobreza
que antes estaba... Y usted solamente ha hecho referencia al
fondo de pobreza que viene del Estado, ¿esta cuantía es el
millón de euros que aparece aquí, lo que viene del Estado?

En el año 2015 el Govern aprobó también una partida de
fondos propios de 1 millón de euros, aparte de los que venían
del Estado, ¿este millón de euros de fondos propios se
mantiene o lo han eliminado?

También aumentan 440.000 euros los conciertos, supongo
que es de todo lo que nos ha mencionado.

También aumenta en 446.000 euros la partida destinada
tanto... bueno, supongo que está la renta de emancipación como
las subvenciones, estas que nos ha comentado, pero si nos
podría desglosar exactamente qué es lo que va a renta de
emancipación y qué iría a subvenciones, de esta, de la 48.

Respecto a dependencia, simplemente un matiz, usted
siempre habla de los nuevos beneficiarios, nosotros nos
alegramos; en el debate del estado de la comunidad ya dijimos
que considerábamos que la tendencia de incorporación de
nuevos beneficiarios es positiva, pero evidentemente todavía
hay una lista de espera, en los últimos datos públicos del
ministerio que están colgados pues aparecen 4.500 personas en
lista de espera, todavía es una lista de espera muy importante,
pero usted nunca habla ni nunca menciona que se encontraron
un sistema de dependencia libre de atrasos, que evidentemente
eso suponía una carga muy importante para el anterior Govern
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y se tenían que pagar estos atrasos, y si se pagaban estos atrasos
pues evidentemente todo el presupuesto no se podía destinar a
nuevos beneficiarios, algo que ustedes sí que pueden hacer.

Respecto, bueno, se crea un nuevo programa de atención a
la discapacidad, que entiendo que es el que va a gestionar todo
lo que nos ha comentado en materia de discapacidad, tanto
atención temprana, entiendo que salud mental también está aquí
incluido, no sé si hay algún otro servicio.

También aparece una partida en la 48 de 1,3 millones y
350.000 euros en la 6, si nos lo podría aclarar. Sí, sí, sí, del
programa de atención a la discapacidad.

En el programa de atención a la dependencia aparece
también un aumento de 411.000 euros en otros trabajos, si nos
puede especificar qué son, si está aquí la teleasistencia, el
SEPAB o qué servicios hay.

La partida 48 se queda en 450.000 euros y luego del 1,4
millones, entiendo porque aquí había subvenciones que pasan
a conciertos, si nos lo puede aclarar.

También, respecto a la nómina de dependencia, que se
mantiene, como usted ha comentado, igual que el año anterior,
la verdad es que tenemos dudas de que pueda ser suficiente,
usted está hablando que, además, hay más beneficiarios que
están recibiendo esta ayuda económica, y que está claro que,
por ejemplo, los servicios residenciales, las plazas de
residencia no estarán este año, con lo cual muchas personas que
podrían ocupar una plaza de residencia están recibiendo una
ayuda económica o una ayuda vinculada al servicio, que
también entra dentro de las ayudas económicas y, sin embargo,
ustedes mantienen la cuantía. Es una reflexión porque no
tenemos muy claro que pueda aumentar.

Una cuestión más de carácter técnico, en los programas de
los centros bases no hay personal, ni en el centro base de Ibiza
y Formentera, ni en el de Menorca, entendemos porque todo el
personal está contemplado en el aumento que hay en el centro
base de Mallorca, porque ¿todo el personal tendrá carácter
interinsular o solamente los que nos ha comentado? Porque
como vemos que las partidas de personal no aparecen en
ninguno de los dos centros.

Respecto a la Dirección General de Planificación y
Servicios Sociales, vemos que el Plan de prestaciones básicas
se mantiene, supongo que el año anterior había una parte
plurianual, porque aumenta 2 millones de euros, este año ya no
hay plurianual, entiendo, si nos lo puede aclarar.

Respecto a la renta mínima de inserción, baja 1 millón de
euros respecto al año anterior o al menos el año anterior había
presupuestados 5 millones y este año creo que son 4. Y después
hay 21 millones en la 48 que entiendo que es renta social, y no
sé si también está aquí metida la tarjeta básica, 20 millones,
usted ha dicho, para la renta social; entendiendo que van a
entrar la familias y las personas solas que perciban una PNC,
es decir, el resto de perfiles no entrarán. Y nosotros lo que nos
planteamos en las rentas el por qué no se han gastado los 18
millones de euros en el año 2016. Ustedes hicieron, siempre
dicen, una planificación con los datos de 2014 y usted me

comentó que no había habido demanda, sin embargo los
últimos datos que conocemos de 2015 son incluso peores que
los de 2014, con lo cual entendemos que demanda debería
haber habido. Y evidentemente, por ejemplo, la propia
consellera de Hacienda justifica que no se bajen los impuestos
porque hay 300.000 personas en riesgo de exclusión social.

Si hay esta situación, no entendemos por qué no hay esta
demanda de la renta social, creemos que no se va a arreglar
solamente aumentando los perfiles, tal vez habría que hacer un
debate más profundo, una revisión más profunda; es decir, ¿los
requisitos exigidos a lo mejor son demasiado estrictos y habría
que bajarlos o no? ¿Se debería dar más publicidad? ¿Lo
debería gestionar otra administración que evidentemente
atiende de forma mucho más cercana al ciudadano para poder
dirigirle? Creemos que no se va a arreglar solamente con la
incorporación de nuevos usuarios, porque, si atendemos a los
datos, debería haber mucha más gente que estuviese
demandando la renta social o que tiene derecho a la renta
social. Creemos que ahí hay algo que no funciona.

También aumentan los conciertos en 900.000 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, hauria d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Bueno, si acaso preguntaré en el siguiente, si nos puede
aclarar ya lo último, en la parte de integración social e
inmigración, que desaparecen 1,2 millones a ayuntamientos y
sí que aparece una partida de 1,4 millones a los consejos
insulares, ¿a qué se refiere esto? Entendemos que ha habido un
trasvase.

En la Dirección General de Cooperación hay una partida
nueva de 70.000 euros para trabajos técnicos, si nos podría
aclarar cuál es.

Y si nos podría aclarar también, dentro de la Fundación
S’Estel, que en gasto corriente y bienes y servicios, en otros
aparecen 450.000 euros, es una partida considerable. Y
exactamente a qué contrataciones se refiere que entran dentro
de estos 450.000 euros. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Ara és el torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears i té la paraula la Sra. Marta
Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Perdonau, abans no he comentat que substituiré en aquesta
comissió David Martínez, secretari, i Salvador Aguilera com a
portaveu, el substituiré jo, Marta Maicas, com a portaveu, i
Montse Seijas a David Martínez.

Una vegada fet aquest aclariment, què puc dir, Sra.
Consellera, la veritat és que sorpresa per tots aquests projectes;
és a dir, jo no faré comentari ni criticaré els diners invertits en
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percentatges o parlaré dels percentatges d’inversió del total dels
pressuposts del Govern, sinó que parlaré dels projectes que són
molts i una gran quantitat són projectes molt interessant i que
em semblen d’una gran necessitat per a la ciutadania.

I comencem, com vostè ha dit, pel bot qualitat que ha passat
de subvencions a concerts, ha encetat mesures desenvolupades
pels extutelats, salut mental, atenció precoç, centres
ocupacionals, noves residències, sí, què puc dir, Sra.
Consellera? Em semblen tots molt necessaris i agrair-li que
comenci amb aquesta gran valentia.

Per una altra banda, també sí que he de dir que allò de la
renda social garantida crec que és una cosa estesa entre tots els
grups parlamentaris que ens hem sentit un poc decebuts perquè
no s’ha pogut aplicar la quantitat que estava destinada per fer
front a les necessitats de moltes famílies, i a mi m’agradaria fer
una demanda des d’aquí, a veure si es pot avançar en el temps
que s’obrissin els perfils abans que acabàs l’any.

Per una altra banda, simplement comentar que dins de la
Comissió d’Assumptes Socials es va aprovar una iniciativa, ja
el 2015, ja fa temps, l’any passat em semblava molt interessant
i m’agradaria saber si és la seva conselleria la que s’havia fet
càrrec d’aquest estudi; li coment, a un principi vam instar des
d’aquí que, en el termini d’un any, la implantació d’un sistema
informàtic que permeti tenir un historial social únic i homologat
per a totes les administracions i entitats acreditades i per
agilitar els tràmits. M’agradaria saber si és aquesta conselleria
que s’encarrega d’aquesta iniciativa i si és així si l’han
contemplada, si hi ha una partida pressupostària i això.

En principi res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara té el torn de paraula la Sra.
Margalida Capellà, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Bé, deman disculpes, però, la veritat, no em
creuran, però he anat avui a l’exhumació de la fossa de Porreres
i m’he quedat sense paraules, m’he quedat així, avui de matí no
podia parlar, però ara em sap greu, volia comentar unes quantes
coses; només diré que crec que aquests pressuposts reflecteixen
l’esforç de la comunitat autònoma i del Govern en la lluita
contra pobresa i també en millorar infraestructures, serveis i
prestacions, i que aquesta millora es veu amb l’augment del
pressupost, un augment quantitatiu que ens sembla que en
aquests moments és satisfactori i que consolida l’aposta del
Govern per les polítiques socials i també un augment qualitatiu
pel que suposa aquest pas de la subvenció a la concertació amb
el tercer sector social, que millora molt, consideram, la
prestació dels serveis.

No continuaré per què m’estic quedant sense veu, disculpin,
i en qualsevol cas em reserv després per al debat continuar amb
l’exposició dels nostres arguments sobre el pressupost.

Disculpin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Ara pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, agrair la seva presència i la de tot l’equip per
explicar-nos els pressuposts del 2017. Evidentment, ens ha
explicat moltes coses, ens ha dit moltes coses, jo no entraré a
valorar-les ni molt manco totes, perquè, sincerament, és
complicat llegir els pressuposts i s’han de fer... a mi encara em
costa, i hem de fer un estudi un poc més profund, però, en
principi o per començar comentaré que és una llàstima el que
ha passat amb la renda social garantida, que tots hi teníem
posades esperances i que havia d’ajudar i havia, com molt bé
s’ha dit des del Grup Parlamentari Popular, hi ha unes 300.000
persones amb risc de pobresa i havia d’intentar pal·liar
problemes, a part d’aquesta gent, ja es varen fer esmenes en el
seu moment perquè s’obrís ja des de l’inici a més gent, i va dir
que hi havia altres prioritats, i creiem que aquests 18 milions
d’euros és una llàstima que no s’hi hagin pogut destinar ja des
del primer moment.

Del que ha comentat jo li esmentaré una sèrie de coses, en
primer lloc, donar l’enhorabona pel tema de les convocatòries
plurianuals al tercer sector. És una gent que fa molta feina i té
moltes necessitats i els costa molt i això és un tema que
coneixem tots i que s’hi ha de fer feina, i per tant crec que és un
inici i ja està bé.

Ha parlat que dins enguany s’han fet 220 places residencials
noves en dependència i m’agradaria saber si per al 2017 n’hi ha
plantejades de noves i si em pot dir quantes. Sé que a Sa Serra
a Eivissa ha dit que n’hi haurà 20 per mor que es passarà una
altra vegada a públic i m’agradaria també saber el cost que
suposarà que la residència passa a gestió pública.

També ha parlat que es farà un nou centre ocupacional per
a persones, per a salut mental, també m’agradaria saber el cost
i quina idea es té en aquest sentit.

El tema de mesures judicials, bé, comentar que es feia un
nou centre, que eren dos pisos amb un conveni per l’IBAVI, no
he entès les places, em sembla que ho ha dit però no ho he
sentit bé, i he apuntat un disbarat i m’agradaria que m’ho tornàs
dir.

Després també ha parlat dels educadors per als instituts, que
hi hauria uns 200.000 euros allà on es farà feina també, crec,
amb els consells. M’agradaria saber si hi haurà qualque tipus
d’obligatorietat als ajuntaments perquè hi actuïn, a veure si de
qualque manera els faran participar econòmicament en aquest
sentit.

El tema de la concertació, que també l’ha comentat, creiem
que és un bon senyal, des de la Comissió de Serveis Socials
fem feina i des de les reunions que fem per a la inclusió social
amb APN n’hem parlat i ara es varen fer l’altre dia també les
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jornades, i crec que és important i que s’ha de concertar tota la
tasca que es fa amb el tercer sector.

També ha comentat el tema de les persones amb problemes
de salut, per a enguany hi havia 90 places per a centres de dia
d’ocupacional i 50 places per a habitatges tutelats, no sé si
s’han fet aquestes concertacions per a enguany. I veure si de
cara a l’any que ve hi ha qualque cosa més a plantejar.

Res més, continuarem escoltant les aportacions que ens vagi
fent. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara és el torn del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca i té la paraula el Sr.
Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies també a la consellera i a
tot el seu equip, no tenc preguntes ni comentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias Sra. Consellera por su
comparecencia y a todo el equipo.

Bueno, en primer lugar, debo comentar que nos parecen
muy bien las convocatorias plurianuales que se van a empezar
y la concertación de los servicios sociales.

También, no nos ha quedado claro, en cuanto al centro base
de Mallorca, Menorca e Ibiza, si va a tener cada centro base
personal que se necesite para atender a las personas, porque
desde Ciudadanos ya pusimos una enmienda a los presupuestos
anteriores para que se aumentara el número de personal en los
centros base, porque considerábamos que no llegaban a hacer
la valoración con los meses que se necesitan.

Después a ver si nos podría concretar en este 2017, con el
aumento que han hecho en la Dirección General de
Dependencia, si tienen claro cuántas plazas de residencia van
a aumentar, tanto residencial como de centro de día. Si lo
tienen cuantificado.

Después, en la Dirección General de Menores y Familia
vemos que hay una gran baja en la transferencia a los consejos,
de 102.000 euros a 16.000 euros, a ver esto a qué se debe. Y
suben en una partida bastante considerable en otros trabajos
realizados por empresas y profesionales, o sea, qué son estos
trabajos.

En cuanto a la renta social garantizada, no sé si ha
comentado que estos nuevos perfiles que se van a abrir también
serían aquellas familias que tienen ingresos, pero no llegan...
¿es así? También recuerdo que era una de las cosas que le

comentábamos a usted, que realmente la pobreza no solamente
consiste en que todas las personas de una familia no están
trabajando, sino que hay muchísimos trabajadores pobres y que
desde Ciudadanos por eso siempre hablábamos del
complemento salarial garantizado, porque creemos que ahí está
la gran mayoría de esas familias pobres, además de las que no
tienen empleo en toda la familia. Pues nos parece muy bien.

Después también si nos podía comentar la Ley de familia en
qué situación se encuentra, si ya está terminándose la
elaboración. Nos parece algo muy importante y es una ley de la
que también se lleva hablando desde el principio de la
legislatura, sobre todo tras la Ley de maternidad que se derogó.
Y usted se comprometió a que iba a haber una Ley de familia
rápido, a ver en qué estado se encuentra.

Y también nos gustaría que nos comentara, aunque no tiene
que ver con los presupuestos, pero se han estado haciendo unas
jornadas aquí en el Parlamento con todos los grupos y con
UNICEF para modificar toda la normativa autonómica con
respecto a la normativa estatal, la Ley Orgánica 2015 y la Ley
de 2015 acerca de las medidas para menores, a ver si esta
modificación de toda la normativa, ya que se está trabajando a
nivel de comisión parlamentaria, se va a llevar a cabo por el
Govern.

Y por ahora nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Conxa
Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, benvingut a tot l’equip, són les tres i quart no
m’allargaré molt i a més com que els companys que m’han
precedit jo crec que han fet intervencions interessants en el
mateix que les podria fer jo. 

El més important per a nosaltres és que compartim la
mirada que té aquest govern damunt la nostra societat, que el
Govern està fent un diagnòstic social que nosaltres consideram
correcte. Estam vivint a una comunitat on veim que lidera el
volum de negoci de tot l’Estat i també és una de les comunitats
que també lidera l’índex de persones en situació de risc de
pobresa. Per tant, crec que estam davant una situació que és
conseqüència de successives reformes i retallades a nivell
d’Estat i a nivell d’aquesta comunitat també, que encara no hem
aconseguit en un any posar-nos al nivell que pertocaria tenir a
l’estat del benestar i, per tant, que és necessari continuar
treballant contra aquesta situació de desigualtat provocada -ja
ho he dit- per polítiques que no eren les que necessitaven la
societat en un moment de crisi. No em vull referir a allò que es
va fer, sinó allò que volem fer per poder resituar una altra
vegada l’estat del benestar des de les nostres competències.

Consideram, i aquí li he de dir a la portaveu de Podem, que
per a nosaltres no és una sorpresa, ella ha dit que per a ella eren
una sorpresa aquests pressuposts, crec que no és uns sorpresa,
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creim que correspon també a allò que es va acordar en el pacte
de governabilitat. Veim que anam avançant i anam tatxant cada
casella a què ens vàrem comprometre. Jo avui matí he repassat
quina era la situació del grau de compliment del pacte i puc dir
que estam superant les expectatives que teníem quant al grau de
compliment d’aquelles polítiques que tenen a veure amb el
tema social. Consideram que anam avançant quant a dedicació
pressupostària, tenim un augment d’un 19% quant a l’any 2016
i si compartim la fotografia social d’aquesta societat, també
compartim els objectius polítics que la conselleria s’ha marcat
per poder resituar l’estat del benestar i la protecció als
colAlectius més vulnerables. 

La lluita contra la pobresa, és cert que la renda bàsica no
s’ha pogut gastar en la seva totalitat pressupostària, però jo crec
que totes aquelles iniciatives legislatives de nova incorporació
necessiten una modulació, i la modulació és indispensable
després d’un any d’experiència i de resultats. És evident que
començàvem un dret nou, un dret pioner i no consider que sigui
cap fracàs que no s’hagi gastat tota aquesta partida en renda
bàsica. Sí que s’ha gastat i s’ha pogut derivar a altres partides
que també tenen repercussió a nivell social, però nosaltres
pensam i estam d’acord amb la consellera, que obrir nous
perfils contribuirà sens dubte que es puguin incorporar més
solAlicitants i més beneficiaris.

Quant a l’atenció a la dependència, ens congratulam que hi
hagi 1.800 beneficiaris més en setze mesos. I dir que el Partit
Popular en quatre anys va incorporar 2.000 beneficiaris a la
dependència. Vull dir que és una comparació, ja que la
portaveu del Partit Popular ha posat damunt la taula i dir que
crec que l’esforç que està fent aquest govern quant a l’atenció
a la dependència és evident si comparam resultats de tota una
legislatura amb setze mesos.

Em sembla molt adient l’ampliació del servei d’ajuda a
domicili, places de centres de dia, teleassistència, manteniment
de les ajudes econòmiques i com una oferta que contempla
cada una de les situacions que pot tenir una persona en situació
de dependència i el fet que pugui assolir aquell servei que
millor s’adapti a les seves circumstàncies. Crec que com a
complement a l’ajuda a domicili, estaria molt bé, i crec que serà
una de les coses que també demanarem al conseller que té
responsabilitat en habitatge, que s’habiliti una partida
pressupostària perquè aquelles persones que volen rebre
l’atenció domiciliària puguin adaptar els seus habitatges a la
seva situació de dependència. Sabem que hi ha moltes persones
majors que volen estar a ca seva i que els seus familiars volen
que estiguin a ca seva, però que no tenen ca seva adaptada a la
seva dependència. Per tant, aquesta seria una petita referència
a una necessitat que pensam que pot tenir molta gent i que faria
que l’ajuda a domicili es pogués potenciar més.

Quant a la promoció de l’autonomia de les persones amb
discapacitat, em vull referir a l’atenció a les persones amb
diagnòstic de salut mental. Vostè com a consellera sap que a 
l’anterior legislatura hi va haver una ponència de salut mental
i es va fer un diagnòstic i una radiografia molt clara per part de
totes les persones que varen participar en aquella ponència, i
entenc que les polítiques d’aquest govern quant aquest tema
responen molt bé a la demanda i a la situació deficitària que hi
havia en aquesta comunitat. Per tant, nosaltres ens congratulam

molt que es vagi avançant en la concertació de places i
habitatges i serveis i serveis d’acompanyament per a aquest
colAlectiu de persones amb problemes de salut mental o amb
malaltia de salut mental i també per a les seves famílies.

Quant als tutelats i (...) judicials, he de dir que anam
encaminant l’objectiu que es va plantejar aquest govern quan
va presentar la consellera el seu programa de govern, i l’únic
que hem de dir és que s’hauria de fer un esforç quant al
programa ALTER, hem vist a la memòria que es té intenció
d’augmentar les places a ajuntaments que no tenen implantat
aquest programa, només dir-li que els ajuntaments que estan
situats a l’àrea metropolitana, que tenen una densitat de
població important necessiten també més places d’ALTER, en
tenen, però necessiten ampliar-les i durant l’anterior legislatura
no es va augmentar cap plaça i pensam que s’hauria de
contemplar aquesta possibilitat.

Família, punt de trobada, era un tema conflictiu, veim que
s’estan invertint esforços a millorar el punt de trobada i
l’atenció a les famílies que necessiten d’aquest recurs i també
als menors. 

El suport comunitari, evidentment, el Pla de prestacions
bàsiques es va crear per derivar als ajuntaments i als serveis
socials, a les UTS aquests recursos que necessitaven per a
l’atenció primària i varen veure que durant l’anterior legislatura
es va retallar un 65% el pressupost i les Balears que tenien uns
ingressos de l’Estat d’1 milió i mig han passat a 500.000 euros. 

No esperam res del Govern Rajoy, del Govern del Partit
Popular en aquest sentit i en altres esperem que pugui millorar
perquè evidentment ha estat, crec que molt perjudicial per a
aquestes illes i pensam que estaria bé canviar-hi el nom i
canviar-hi... donar-li un altre aire a un pla de prestacions
bàsiques que és mort per una decisió política.

Quant a les infraestructures creim que s’està fent i es farà un
esforç quant a la millora d’aquestes infraestructures que no es
varen crear, que venim d’un dèficit importantíssim i celebrar
de... passar de la subvenció a la concertació és una demanda de
les entitats del tercer sector que s’escolta i és una demanda que
significa mantenir la qualitat dels serveis que reben les ajudes,
les famílies i també per als treballadors que fan feina amb
aquest sector perquè veuran una estabilitat dins el que és la
seva feina i també redundarà a mantenir la qualitat dels serveis.

Celebrar..

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, vaig acabant, finalment vull destacar la importància que
té l’oficina de defensa del menor tot i que té un pressupost que
pensam que pot, com ha dit la consellera, dedicar-se i centrar-
se a vetllar i a defensar els drets dels menors.

Res més, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Obrador. Ara contesta la
consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Gràcies per totes les intervencions,
intentaré aclarir-les i en tot cas també entrar ja en un debat
polític. 

La representant del PP, la Sra. Fernández, deia que eren
decepcionants, jo no... com a consellera de Serveis Socials si
haguéssim pogut aconseguir 10 milions més, idò més contenta
estaria, però els pressupostos de la comunitat autònoma pugen
un 10%, els de Serveis Socials pugen un 9,6, vull dir molt
enfora de la mitjana no estan, 9,6, 10% de pujada general. Si a
més a més a aquest conjunt de 400.000 vostè li treu tots els
fons finalistes europeus perquè s’acaba el pla de fons europeus
de l’any 2017 i, per tant, s’han d’invertir tots els que no s’han
invertit durant el 15, 16... perdoni, crec que és 13, 14, 15, 16,
s’han d’invertir tots el 2017, per això hi ha alguna conselleria
que té un increment brutal, però no de fons propis, sinó de fons
europeus que durant molt d’anys no s’han invertit o no s’han
invertit bé.

Si vostè li lleva aquests fons europeus i li lleva l’ecotaxa,
que -gràcies al vot del seu partit- Serveis Socials no pot
aprofitar ni un euro d’aquesta ecotaxa, si li lleva els 60 milions
de l’ecotaxa és 9,6 puja bastant més. Per tant, sí que aquest
govern fa política de serveis socials amb el seu pressupost
propi, li llevi els fons europeus, li llevi fons FEDER i li llevi
l’ecotaxa i pujam considerablement, faci vostè aquest esforç
perquè cregui’m que jo com a consellera l’ha fet. 

És clar que hi ha discussions internes, vostè no discutia amb
els seus consellers?, no?, idò jo hasta el último momento y
hasta el último euro discutiré amb els consellers per intentar
que Serveis Socials sigui el millor, igual que ho fa Educació,
igual que ho fa Salut, igual que ho fa Territori, per suposat que
sí!, vaja, és clar que discutim, faltaria més, discuteixes en
qualsevol relació humana i aquesta de forma absolutament
sana.

Per tant, sí que és una aposta clara en aquests pressupostos
i si vostè fa aquest esforç de tots els fons europeus, dels fons
FEDER i de l’ecotaxa sí que puja més d’un 9,6 el que serien
ingressos propis.

Què hagués passat si no hi hagués hagut els 7 milions que
hem tengut de la renda social?, idò que hi hauria alguna
conselleria amb 7 milions menys, alguna conselleria s’hagués
quedat, o un parell, s’hagués quedat amb menys 7 milions,
perquè no haguéssim renunciat a la construcció de residències,
ni jo ni el Govern, no haguéssim renunciat a la construcció de
residències. Això és una forma de gestió pressupostària.

Pressupostos hagués pogut optar pel que feia el seu govern,
que era no incorporar i que anàs tot a deute. Aquest govern no
fa això. Aquests doblers, els doblers que queden a Serveis
Socials s’incorporen a Serveis Socials. Ja ho vàrem fer l’any

passat i crec que ho vaig explicar, vàrem explicar que hi havia
2 milions i es varen incorporar; ara com que hi ha hagut el tema
de la renda social, que en podem parlar, idò ara se
n’incorporaran més, però no van a reduir deute, van a Serveis
Socials.

Si no haguéssim tengut aquesta possibilitat comptable
haguéssim... bé, al conjunt de les altres conselleries hagués...
idò aquests 7 milions menys perquè necessitam les residències,
i és una demanda social i una necessitat social greu, important.
Vull dir no ens basten dues residències, els futurs... l’any 2018
intentarem que també hi hagi partida pressupostària per
continuar construint residències i cada legislatura s’hauran de
construir residències perquè és una de les demandes més
importants.

Els consells insulars, crec que hi hagut diversos portaveus
que m’ho han solAlicitat, baixen, efectivament baixen perquè hi
va haver un acord entre els consells insulars, els quatre consells
insulars, i el Govern de les Illes Balears. La legislatura 2011, la
que va acabar el 2011 va arribar a un acord amb els consells
insulars per fer un conveni de caràcter temporal on hi havia
100.000 euros, crec que eren 100.000 euros per al Consell de
Mallorca, 50 per a Menorca i 50 per a Eivissa, per donar-los
suport amb la figura d’un psicòleg per a detecció d’abusos
sexuals. 

Això es va fer perquè es feia en paralAlel tota una campanya
conjuntament amb RANA per a la detecció d’abusos infantils,
dels abusos sexuals infantils. Per tant..., a més a més, era el
moment en què es posava en marxa el RUMI. Per tant,
pensaven que era un moment en què hi hauria una major
demanda, la demanda de protecció dels menors en temes
d’abusos sexuals, l’han de recollir, l’han de gestionar, l’han de
valorar els consells insulars perquè en tenen les competències
des dels anys vuitanta o noranta quasi, sí, noranta, s’havien de
gestionar i, per tant, pensàvem que els havíem de reforçar.
Després ja de divuit anys consideram que no és necessari
aquest reforç perquè ja tenen la competència de protecció de
menors, ells han estat d’acord i aquests doblers, una part
d’aquests doblers aniran destinats a extutelats i ells no
destinaran cap partida econòmica als extutelats, vull dir que és
una forma de compensació. I d’aquesta manera també queda
clarament establertes les competències, tot el que és protecció
ho fan ells, els tutelats ho feim nosaltres, els doblers que els
consells insulars destinaven a extutelats no els destinaran, per
tant, compensam.

Tot i així dins aquest pacte hi havia aquest increment d’una
psicòloga més per al tractament d’abusos sexuals infantils
d’aquelles famílies que sí són protectores, que no és necessari
fer la mesura administrativa de protecció, que garantirà que a
Menorca, a Eivissa i a Formentera rebin el mateix tractament
que rep Mallorca, que ara també ho assumim amb aquests
50.000 euros el Consell de Mallorca i el Consell d’Eivissa.

ALTER, crec que també és un tema que ha sortit per
diverses portaveus, és un programa que creim que hem de
seguir donant suport i promocionant dins les possibilitats
pressupostàries. S’han incorporat alguns ajuntaments, ara no
record exactament quins, però s’han incorporat alguns
ajuntaments, confiam que es puguin incorporar més perquè, a
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més, és un programa d’èxit, és un programa que el 80%, d’una
manera o altra, torna al model educatiu, no té un fracàs escolar
tan alt com és el previsible. En la mesura de les nostres
possibilitats augmentarem. És veritat que això és un projecte i
a vegades, vostè sap, que el mes de juny, juliol modifiques
temes pressupostaris i depenent de la demanda també canvies
partides pressupostàries per donar sortida a les demandes.

Temes d’altres treballs, d’altres tres treballs. Hem enfocat
una mica, hem ordenat una mica tot el tema del servei de
família, del Departament de Família, la Direcció de Família, de
cara a donar serveis de caràcter autonòmic. Vull dir, que no
només poguessin donar serveis a l’illa de Mallorca sinó que fos
de caràcter autonòmic. Això tenim diverses opcions, una de les
opcions és poder contractar perquè es puguin donar a totes les
Illes els mateixos serveis, sigui mediació, sigui competències
familiars, sigui altres accions. També està dins aquestes el punt
de trobada, que és possiblement el que supera més aquesta
quantia. 

Amb relació a les subvencions, que vostè em deia la
diferència de subvenció i concertació, el tema de la concertació
de la Direcció de Família són uns 600.000 euros, per tant, la
diferència seria la de les subvencions que serien de caràcter
plurianual. I ara -esperi que li concerti-, són 600.000 euros de
renda d’emancipació, de pisos de 420.000 euros i concertació
d’acompanyament 240.000. Per tant, són uns 640.000 euros i
la resta és per temes de subvenció de caràcter plurianual.

Dependència. Clar que tenim llista d’espera, més que llista
d’espera, jo no diria llista d’espera, estam gestionant la
solAlicitud d’una forma bastant ràpida. Què ens passa? A partir
d’1 de juliol de 2015 ha entrat el grau 1, perquè es faci una idea
el gener de 2015 l’entrada de les solAlicituds eren unes 300
mensuals, en aquest moment estam en 480 mensuals. Vull dir,
ha augmentat bastant, considerablement les solAlicituds de
dependència perquè s’ha incorporat dins el 2015 el grau 1.
Abans de juliol de 2015 les solAlicituds de grau 1, les que hi
havia possibilitat que fossin grau 1, ja no se solAlicitaven o se
solAlicitaven en menor quantia i en aquests moments s’estan
solAlicitant. Ens passa el mateix que va passar l’any 2007 quan
es va implementar la Llei de dependència, que molta gent prova
a veure si pot ser valorada com a dependent de grau 2 i de grau
3, i un percentatge important de valoracions de grau 1 decauen,
de potencials grau 1 decauen perquè no arriben al barem
establert. Però hem tengut un increment important d’aquesta
llista d’espera. 

La discapacitat. La convocatòria que vostè diu de capítol 48
és atenció primerenca i salut mental, si no vaig errada, atenció
primerenca i temes de salut mental. Vostè parlava de
discapacitat del 48, no és veritat? El 48 d’atenció a la
discapacitat, no, vull dir, atenció primerenca ja està concertada,
per exemple, està concertada. De fet, firmarem aquest mes ja
els diferents concerts, però després serà per arrelament que es
diu. Bàsicament crec que està el tema d’atenció primerenca i
salut mental, si no vaig errada, no? Bé, idò sí.

(Se sent una veu inintelAligible)

48, però de discapacitat. El 48 a famílies sense ànim de
lucre, ah!, val. Sí. Però a famílies sense ànim de lucre és un

1.347.000. Hi ha temes de salut mental i després aquí també hi
ha allò de la fundació de Menorca i de persones sordes, però hi
ha temes de salut mental. Atenció primerenca està en el 26.
Perdoni, que és un capítol 2. El concert per a prestacions de
serveis socials a primerenques, 4.700.000, està primerenca i
acompanyament de salut mental i altres, i... exacte. I en el 26 hi
ha aquesta. 

De 2 a 4 és a causa de la concertació, ha pujat molt el
capítol 4 en conjunt, però per mor de la concertació. 

Nòmina de dependència. És veritat que tenim una nòmina
de dependència molt ajustada, molt ajustada a la nòmina
darrera que farem el mes de desembre i a la realitat. Què
garantim amb aquesta nòmina? Amb aquesta nòmina garantim
baixes i altes i tenim la intenció d’incrementar mensualment,
com hem fet aquest any, aquest any hem incrementat la nòmina
uns 34.000 euros cada mes de mitjana. La nostra voluntat és
tornar a augmentar mensualment aquesta nòmina. D’on treurem
aquesta partida? Vostè haurà fet els números i no li surten, crec
que ho vaig explicar el passat pressupost. Nosaltres tenim el
mes de juliol ... des de juliol a setembre ens tornen tot el
copagament dels concerts que tenim amb entitats, tant siguin
ajuntaments com entitats. Aquí hi ha una partida considerable
de retorn a la conselleria. Nosaltres ja hem aconseguit negociar,
ja vàrem aconseguir l’any passat negociar uns pressuposts que
un 20% ho poguéssim descomptar, perquè així podem manejar
des d’1 de gener aquests doblers, però per prudència
pressupostària no ens en deixen més. Per tant, estam
convençuts que podrem augmentar aquestes ajudes
econòmiques per mor d’aquesta font. Vull dir, realment el que
feim és un ajust comptable perquè els doblers sí que hi són, el
que passa és que no ens els deixen desplaçar per temes
pressupostaris. 

Centre base, que també ens ho han demanat diverses
portaveus. Nosaltres centre base teníem a Menorca, a Eivissa
i a Formentera, més o manco amb una ràtio adequada, un equip
de valoració compost per un metge, un psicòleg i un treballador
social. A Mallorca estava mal dotat, ens faltaven dos equips
més per població. Si dins la població, per això els he volgut dir
la ràtio, Menorca és un per 92.000, a Eivissa i a Formentera ens
en quedarà un per 50.000, a Mallorca en aquests moments
tenim un per 170.000 persones i ara serà per 122.000 persones.

Tant Mallorca com Menorca com els cinc que tenim
contractats a dia d’avui estan fixos en el territori, però aquests
dos nous equips no els hem contractat amb un contracte a
Mallorca, a Menorca o a Eivissa sinó que els hem contractat
amb un contracte que posa comunitat autònoma, perquè després
no tenguem dificultats per temes de drets laborals, que no
puguem desplaçar-los tres dies, quatre dies a Eivissa o a
Menorca. Pensam que Eivissa és la que en aquests moments
necessita més reforç per nombre de població. 

Amb això creim que durant aquest any es reduirà
considerablement la llista d’espera de valoració de discapacitat.
De totes formes, sí que hem tengut una espècie de reducció
d’aquesta atenció quan s’ha signat que amb data d’1 d’agost de
2017, o de 2016 fins a 2017, totes aquelles persones que tenien
reconegut un grau de discapacitat i necessitaven tornar-les
revalorar idò es mantenia el grau de discapacitat. Això
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calculam que entre 3.000 i 4.600 persones no hauran de passar,
i mentrestant tenim aquests nous equips que facilitaran, quan
s’incorporin, que hi hagi una redistribució. També els ubicam
a Manacor i a Inca perquè així també les persones no s’han de
desplaçar fins a Palma.

El tema del PPB ja vàrem fer el passat any un únic conveni,
on posàvem PPB, pobresa i immigració, i ho fèiem tot
conjuntament, i així ens estalviàvem processos administratius,
una justificació més fàcil per part dels ajuntaments, i sobretot
(...) processos administratius repetits. 

La renda social. Bé, perdoni, la renda mínima; la renda
mínima baixa 1 milió d’euros perquè pensam que amb la
incorporació dels nous perfils vendran a renda social; de fet ja
hi ha hagut algunes baixes en relació amb qualque consell.
Targeta bàsica; la targeta bàsica no tendrem ja 1.800.000 euros
per targeta bàsica, tendrem una quantia reduïda perquè
pagarem... cada mes pagarem el complement de la pensió no
contributiva; a partir de desembre o gener les pensions no
contributives, tots aquells perceptors de pensions no
contributives cobraran el complement de la renda social, que
era el que venia a fer la targeta bàsica però només ho feia un
pic a l’any; ara ho farà en dotze mesos a l’any, per tant la
targeta bàsica quedarà reduïda per a aquells perceptors de
pensions no contributives que no tenen dret a cobrar la renda
social, que són menys.

Un tema que ha sortit tant per part del Partit Popular com de
Podem, d’El Pi, i també de Ciutadans: la renda social. Jo puc
reconèixer aquí que vàrem ser molt cauts, conservadors a l’hora
de prendre aquesta decisió. Nosaltres ens manejàvem amb unes
xifres que eren públiques l’any 2015 però que es referien a
l’any 2014, i aquelles ens xifraven que a les Illes Balears hi
havia 6.000 famílies amb presència de menors sense cap ingrés.
Amb aquestes dades no ens vàrem atrevir que la primera
vegada que aplicàvem la renda social s’obrís a tots els perfils,
no ens vàrem atrevir; ens va preocupar molt sense cap ingrés,
perquè no era amb ingressos baixos sinó sense cap ingrés, el
que ens va fer que fóssim molt prudents. Si nosaltres haguéssim
vengut aquí amb 20 milions per dir-los que amb això fèiem tots
els perfils possibles de necessitats socials econòmiques ens
haguessin dit que era insuficient i haguessin tengut raó.
Nosaltres vàrem acotar molt per les dades estadístiques que
teníem; vàrem jugar amb 20 milions perquè pensàvem que era
un missatge polític també importantíssim que jugàvem
seriosament amb aquests 20 milions, que jugàvem seriosament
amb la renda social. Si haguéssim vengut amb un pressupost de
6 milions, 7 milions, 8 milions, vostès haguessin dit i amb raó
que no jugàvem seriosament amb la renda social. Aquests 20
milions garantien que ja no s’abaixaria aquesta renda social a
menys de 20 milions en futurs pressupostos. Políticament
també era per a nosaltres, des de la conselleria, era interessant
acotar aquests 20 milions.

Creim que no és un problema de requisits de la llei, perquè
els requisits estableixen que les persones que no arribin a
aquest mínim de subsistència ho podran solAlicitar, i només és
aquest requisit, no demanam cap altre requisit, manco que
duguin tres anys a la nostra comunitat autònoma, no tenim cap
altre requisit, un requisit absolutament objectiu que és que no
tenguin aquests ingressos. No és un problema de publicitat;

hem fet una campanya, hem anat a veure cada UTS de la nostra
comunitat autònoma per explicar-los la renda social; hem anat
a totes les entitats que gestionen directament, que treballen en
pobresa per explicar què és la renda social; hem anat a totes les
entitats que distribueixen aliments per explicar què és la renda
social. I el que els puc dir és que no hi ha solAlicitud que tengui
dret a cobrar una renda social que no la cobri. 

Què passa a la nostra comunitat autònoma? Que tenim gent
que té ingressos, que té ingressos però els té precaris i els té
poc temps. Per tant què ha fet el Govern quan ha vist aquesta
situació i la constatació d’aquesta realitat?, en un any o en un
any i mig que farem ara hem fet el document de la llei, l’hem
consensuada, l’hem aprovada conjuntament, i quan hem vist la
situació hem canviat immediatament, a través d’un decret que
s’aprovarà el mes de novembre, els perfils, i ara està obert a
tots els perfils, Sra. Fernández, menys a les persones que viuen
soles. Totes les famílies, independentment que siguin menors,
que sigui una parella d’adults, que sigui una parella d’adults
amb fills grans, podran cobrar aquesta renda social si poden
justificar que no tenen aquests ingressos. 

Ara, no ens enganem, aquesta gent continuarà essent pobra;
una família de quatre membres que cobra 650 euros és pobra,
continuarà estant a les estadístiques de pobresa; l’únic que li
estam donant és un instrument de subsistència. Hem de ser molt
conscients d’això. Vostès volen pujar més? Diguin-nos, a
aquest govern, d’on treim els doblers. Ahir es va aprovar una
moció, bé, no es va aprovar una moció però grups
parlamentaris demanaven 1.000 milions per a educació. Bé,
vostès diguin-nos d’on traurem més doblers per augmentar
aquesta quantia de la renda social i nosaltres, encantats.
Nosaltres estam donant una renda de subsistència, un
instrument de subsistència perquè la gent no es cronifiqui més.
I hi ha mecanismes de subsistència, perquè en aquesta crisi
brutal que hi ha hagut, i que encara hi és, encara cueja, però en
els moments més difícils de la crisi econòmica, qui salvava les
famílies eren els pensionistes, perquè amb una pensió de 600,
700, 800 euros els que manco eren capaços de crear
mecanismes de subsistència, i si l’any 2006, 2007 era pobre un
pensionista de 700 euros, durant la crisi era el que mantenia la
família, perquè un ingrés permanent i fix et possibilita fer això,
i això és fonamental, i això és l’obligació, és el perquè neix
aquesta renda social, per aquest mecanisme.

Continuarem tenint pobres; mentre tenguem aquest model
econòmic, que només dóna llocs de feina durant cinc o sis
mesos a l’any, a més a més uns llocs de feina que generen uns
sous per davall de la mitjana de l’Estat espanyol, mentre
tenguem aquest model econòmic, que no aconseguim canviar,
tendrem aquests índexs de pobresa més alta, que després
xoquen molt amb un PIB elevadíssim. La redistribució de la
riquesa a través del model econòmic no l’aconseguim canviar.

Crec que amb això he contestat diverses “daixones”. Ara
veurem. Ara jo també els puc dir que d’aquesta renda social hi
ha 7 milions que ja estan taxats, perquè seran els 7 milions que
complementaran les pensions no contributives, que és una
bossa de pobresa detectada, però nosaltres estam (...) per això.

Cooperació. Jo crec que el que vostè diu de cooperació és
que posam una partida per a avaluació de projectes, que vostè
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veia que dins feines amb altres empreses o amb altres entitats
hi havia 70.000 euros. Això és, a part dels 30.000 que hi havia
o 20.000 que hi havia, normalment hi ha un increment perquè
volem encarregar una avaluació dels projectes de cooperació de
la nostra comunitat autònoma, perquè el conjunt de treballadors
que tenim a Cooperació, a la Direcció de Cooperació, no és
suficient.

La Fundació (...) una pujada de contractació perquè hem
augmentat considerablement la seguretat, les hores de seguretat,
i per tant dins l’any 2017 augmenta el contracte de seguretat, i
perquè hem augmentat la cuina, hem augmentat 2 euros per dia
el contracte de la cuina.

Per a Podem crec que més o manco he contestat a allò que
vostè m’ha comentat. El tema de la renda social és aquesta
intervenció o és aquesta explicació. Nosaltres sabíem que no
gastaríem els 20 milions, però sí que pensàvem que estaria
entre 8 i 9 milions; de fet ens vàrem preocupar molt, perquè el
mes de maig, quan varen començar a obrir les solAlicituds, la
primera setmana en vàrem tenir 1.200, però dins el mes de
maig vàrem començar a tenir cridades telefòniques de gent que
deia que havia trobat feina. També he de dir, reforçant això,
que el sistema que s’ha dissenyat, que és un sistema semblant
a les pensions no contributives, funciona, perquè quan detectam
que qualcú està d’alta a la Seguretat Social o que qualcú té
ingressos a través d’Hisenda cridam, li enviam un requisit i
retira la solAlicitud. Un dels temes que ens preocupava de la
renda, que era la possibilitat de frau massiu, pareix que el tenim
controlat. Sempre hi haurà un frau, perquè tota prestació
econòmica genera fraus paguis o cobris, però bé, ens està
funcionant el sistema per detectar aquests temes.

El sistema informàtic efectivament és una responsabilitat de
la Conselleria de Serveis Socials, intentar coordinar això.
Nosaltres arran de la proposta que ens va venir del Parlament,
l’espai de participació on participen els quatre consells insulars
i el Govern de les Illes, vàrem elevar això. Hi va haver els
compromisos per part dels consells insulars que són els
competents en aquesta matèria, de reunir-se i intentar arribar a
un acord. Cada un els té molt gelosos, jo també li he de dir que
cada consell té molt gelós el seu sistema informàtic i, a més,
després tenim Palma. Però sí que des de la conselleria els
animam i coordinam a què s’intenti unificar aquest sistema de
registre informàtic, o que almanco hi hagi una sèrie
d’indicadors comuns perquè puguem analitzar el que està
passant a la nostra comunitat autònoma, perquè no registram
igual, ni l’entrada ni els indicadors els registram de la mateixa
manera. I després per poder analitzar d’una forma coherent i
clara el que passa en serveis socials és molt difícil. Per tant,
aquest sistema de recollida d’informació sí que estam intentant
que s’arribi a acords, però no podem decretar perquè és
competència dels consells insulars, perquè afecta directament
això.

La representant de Ciutadans. Crec que el tema del centre
base ja l’he comentat. Les residències. Les residències hem
exhaurit la possibilitat de concertar, tenim totes les públiques
pràcticament concertades que vulguin els ajuntaments. Les
privades, hi ha un marge, però poc, hi pot haver 20-30 places.
Per tant, l’esforç ha de ser construir. I després podem concertar,
per exemple a qualque municipi de Menorca tenen la voluntat

de crear places, a Sant Lluís per exemple, està dins les
infraestructures ajudar a acabar la construcció de les
residències i una vegada que estigui finalitzada, podem
concertar. Però cregui'm que ara l’objectiu, l’objecte i l’esforç
ha de ser la construcció de places residencials, perquè estam
arribant quasi al cent per cent de les públiques i les privades no
ocupades.

De menors i família, crec que ja li ho he explicat. Allò dels
consells i el treball realitzat amb altres empreses.

De la renda social crec que ja li he explicat una mica quina
és la filosofia.

De Llei de família. Nosaltres de la Llei de família en aquest
moment el que hem fet és un estudi comparatiu de totes les lleis
de família de les comunitats autònomes, ja tenim un equip
redactor perquè a partir de desembre es pugui començar a
redactar la proposta que hem d’elevar primer jo crec que a les
entitats, a la població civil i després al Govern. Nosaltres
teníem un ordre, renda social, la Llei d’igualtat i després la Llei
de família. Confiam que dins l’any 2017 aquesta Llei de família
estigui aprovada a la nostra comunitat autònoma.

Llei de menors a què vostè feia referència. Ens costa,
perquè tant el director de l’Oficina del Menor, com la directora
de Menors i Família hi participen i tot allò que sigui
competència de la comunitat autònoma farem el possible, però
hi ha competència que és dels consells insulars. Els consells
insulars són competents en tema de protecció de menors i
l’Estatut estableix que poden fer decrets i regular. Per tant, tot
allò que és protecció de menors i molta d’aquesta llei parla de
protecció de menors, d’allò que és la resolució administrativa
de la protecció dels menors, això els consells han de ser
competents. Això no vol dir que nosaltres no coordinem, no
ajudem, no colAlaborem. Però cada consell ha de gestionar
aquesta competència.

A la representant del Partit Socialista, li he de dir que, bé,
que estam d’acord amb la filosofia, que no feim més que
complir amb els acords de pacte de governabilitat i una mica
amb la legislació que tenim, de dependència, de la renda social,
de tutelats de menors. I en aquest sentit i dins les possibilitats
pressupostàries que tenim, jo crec que estam gestionant
adequadament i conformement amb les demandes que tenim
d’aquests serveis.

Si hi hagués un altre finançament a la comunitat autònoma
podríem tenir altres serveis públics, però no només serveis
socials, educatius, de sanitat i d’altres. Confiem que ara amb
aquest govern que avui sabrem quins són els seus ministres, el
president ja ho sabem, aquest tema del finançament sigui un
dels objectius polític d’aquest govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara els torns de rèplica té
la paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup Parlamentari
Popular per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidenta. Sra. Consellera, sintiéndolo
mal, pero el debate político lo tendré que dejar para el pleno,
porque tengo muchas dudas y muy poco tiempo.

Respecto a la renta social, nosotros seguimos pensando que
algo no cuadra, porque es cierto que los datos del 2014 eran
unos, pero por lo que parece los datos no siguen siendo
positivos, pero en cualquier caso tendremos que ver cómo
evoluciona esta renta social. Nosotros no le hemos pedido que
se aumente, pero evidentemente sí que se gaste. En cualquier
caso lo veremos.

También se ha hablado de un crecimiento importante
respecto a las plazas de centro de día. Usted misma ha
reconocido en alguna ocasión que no es un servicio muy
demandado por el coste que tiene. No sé si han valorado esta
cuestión, tienen alguna planificación para que realmente sí que
pueda ser un servicio más demandado. Si nos puede especificar
el presupuesto que tendrá el SAD. Y exactamente cuál será la
gestión, porque creemos que alguna parte del SAD ha ido por
concurso, otra conveniada con los ayuntamientos, si nos lo
puede especificar un poco más.

He visto en redes sociales que ustedes hablaban de una
residencia de discapacidad física en Ibiza, se referían a la
apertura del tercer módulo de Can Raspall, entiendo. 

Respecto a la Fundación S’Estel, está claro que la necesidad
de más plazas es urgente, también lo era cuando gobernábamos
nosotros. No es una solución fácil, pero evidentemente
llevamos ya..., estuvimos debatiendo en los presupuestos del
año pasado que se tenían que hacer estas obras, usted ha
hablado que no estarán ni siquiera para el 2017 las obras de Es
Pinaret hechas. Entonces no sé si hay alguna solución
provisional, o tendremos que esperar porque es cierto que la
solución no es fácil encontrar un recinto que cumpla las
características.

Y también alguna vez, no recuerdo exactamente cuándo, es
cierto que renunciaban a hacer el proyecto que nosotros
habíamos comenzado en Son Tous, por la ampliación de Es
Pinaret, pero dijo que tampoco renunciaban a lo mejor a poder
hacer en un futuro algún tipo de proyecto allí. Si nos puede
decir si mantienen esta idea.

Respecto al historial social único y homologado que
preguntaba la portavoz de Podemos, bueno le hago una
pregunta en el pleno del martes sobre esto, pero bueno, si lo
quiere contestar ya que la portavoz lo ha preguntado...

(Remor de veus)

¡Ay perdón! Bueno esto que no cuente con el tiempo por
favor. 

Respeto al historial social único y homologado, yo le hacía
una pregunta precisamente el martes que viene, pero ya que lo
ha sacado la portavoz de Podemos. Es cierto que no solamente
hay una PNL aprobada que presentó el Partido Popular para
que se hiciese un estudio, ya conociendo la problemática que

hay respecto a los registros informáticos, pero es que además
le hicimos una enmienda en los presupuestos, que fue la única
que nos aceptaron, para dotar de 50.000 euros para hacer este
estudio, es decir, un estudio externo para que evidentemente no
tuviésemos esos problemas de celos. Nosotros le pediríamos
que al margen de los acuerdos a los que puedan llegar los
consejos insulares, se puede encargar un estudio externo que
pueda valorar cuál será el mejor registro, según las
características de Baleares.

Nos ha comentado, ya lo había anunciado, de este nuevo
centro de salud mental. Me gustaría saber si la gestión será
pública o privada.

Respecto a la nómina de dependencia, bueno entiendo que
seguirá la misma fórmula que hicieron el año pasado y que ya
nosotros hicimos en el 2015, de liberar crédito de estos
convenios. Pero evidentemente ya nos parecía justo con los
beneficiarios que hay hoy en día, pero si tenemos en cuenta
como yo le decía, hay algo muy claro y los datos del IMSERSO
son así, hay una serie de personas que tienen derecho a una
prestación de dependencia y hay otras personas que la están
recibiendo. Esta variación entre las que tienen derecho y quien
las reciben son de 4.500 personas, con lo cual seguimos
teniendo dudas que aunque liberen cierto crédito de estos
convenios, pues pueda ser suficiente. 

Respecto al Plan de prestaciones básicas, que nos ha dicho
que incluye también otras partidas, entendemos entonces que
sí se mantiene el plurianual. ¿Nos puede decir entonces
exactamente de cuánto será el convenio firmado este año, aún
teniendo en cuenta el plurianual?

También nos parecería adecuado no solamente cambiarle el
nombre, sino a lo mejor hacer un replanteamiento exactamente
del Plan de prestaciones básicas. Estamos de acuerdo con
muchas de las mejoras introducidas en este presupuesto,
aunque consideremos, cuando yo le decía que era un
presupuesto decepcionante, lo es para nosotros respecto a todas
las promesas, pero, como ya le digo, el debate político pues lo
dejamos para el Pleno, pero sí que es cierto que, por ejemplo,
el paso de las subvenciones a concertación social, que se
empezó la pasada legislatura, y ya con un acuerdo... bueno, un
consenso total de este parlamento, que se siga llevando a cabo
esto nos parece muy importante, continuar con la ampliación de
servicios como el SAT que se empezó como proyecto piloto.

Nos gustaría saber si se va a volver a recuperar el programa
PROPER porque, bueno, una de las propuestas que se
aprobaron en el debate del estado de la comunidad finalmente
sí que hablaba de la recuperación de este servicio.

Hay una serie de subvenciones que usted ha comentado que
se mantienen, casi todas referidas a inclusión social, no sé si se
han planteado poder concertarlas en un futuro o hablando del
tema de inclusión social, que va un paso por detrás como
siempre en este caso hablando de concertación, si se podría
impulsar una coordinación entre el Govern y los consells
insulares que tienen la mayor parte de las subvenciones en este
tema para darle un empujón también a la concertación social en
la parte de inclusión social. 
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Valoramos muy positivamente que la convocatoria de este
año, mientras algunos servicios no se concierten, salga vía
anual. También yo creo que en las próximas pues podrán salir
antes, que esta convocatoria ha salido en octubre que era algo
que las entidades, evidentemente, se quejan, pero bueno, yo
creo que ya es importante que sea vía anual y que puedan salir
antes, pues, estoy convencida que harán el esfuerzo. 

Por mi parte si me puede responder a estas cuestiones.
Solamente decirles que, evidentemente, nosotros, desde el
Partido Popular, pues elaboraremos enmiendas que
consideremos que puedan aportar a este presupuesto. A modo
anecdótico le pediría que se las leyese bien porque el otro día
me dijo que le habíamos presentado una enmienda para
aumentar 20 millones de euros el presupuesto de la renta social
garantizada para el año 2016 y lo que le presentamos era una
enmienda para crear un programa económico específico de la
renta social, había una alta de 20 millones, pero había una baja
de 20 millones también. Lo digo porque...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ.

... a lo mejor si se las lee nos las puede aprobar, pero a modo
anecdótico. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara té la paraula el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. La Sra. Marta Maicas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies. No faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra. Margalida
Capellà de MÉS per Mallorca. Tampoc no fa ús de la paraula.
El Sr. Castells de MÉS per Menorca. Perdoni, perdoni, Sra.
Sureda...

(Algunes rialles)

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu. Només un tema, la
construcció de la residències que ha dit que es feien a Marratxí
i a Palma voldria saber si ha de ser gestió directa per part del
Govern, perquè és sabut que quan es fa una gestió directa tots
els recursos necessaris i més hi estan fent feina i no igual, per
exemple, en els ajuntaments. Ho dic perquè moltes vegades els
ajuntaments fan malabars perquè si hi ha d’haver un psicòleg
o si ha d’haver segons quin tipus de tècnics són suports del
mateix ajuntament per quadrar les mancances i, clar, no tenen
l’avantatge del Govern de destinar-hi tots els recursos, i quan

hi ha un sobrant s'hi destina després o es dóna a ajudes als
municipis.

Després també dir que he entès, o he entès així, que de
l’increment dels 15 milions del pressupost hi ha 8 milions que
directament l’Estat ens els ha donat per tema de dependència.
Per tant, l’increment real propi supòs que és de 7 milions
d’euros. Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, presidenta. No en faré ús. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Torn per al Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Olga Ballester té la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sra. Presidenta. Sí, tres cosas solamente. Una que se me
había olvidado comentarla antes, era para pedirle a la
consellera si las familias que hacen acogida a menores si todas
estas familias tienen pensado que van a recibir esa ayuda por
acoger al menor en la familia, que sabemos que aunque no se
pueden dar como ayudas y se dan como subvenciones, a ver si
esas subvenciones coparán a todas las familias que tienen
menores acogidos. 

Después, también si nos puede dar una fecha aproximada de
publicación del proyecto de ley de familias. Y comentar,
bueno, en cuanto a la renta social nosotros con los mismos
datos interpretamos que el gran grueso de la pobreza en las
familias estaba en los trabajadores pobres y, pese a que nos
parece muy bien que ahora se haga este complemento salarial,
consideramos que, ya lo pedíamos el año pasado, porque en
cuanto estas familias encontraban un trabajo, que seguramente
sería precario, pues perdían esa renta social. Nos parecía
también muy duro que una familia que pueda empezar a
trabajar no llegar al mínimo interprofesional pues pudiera
perder esta renta. Nada, consideramos que está bien ampliarla
a este nuevo perfil. 

En cuanto a las residencias que se van a construir, que ha
comentado que son dos, que se empezarán a construir al final
de 2017, si se tiene planteado construir nuevas residencias
porque lo que está claro y todos sabemos es que son muy
necesarias.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara té la paraula la Sra.
Conxa Obrador en nom del Grup Parlamentari Socialista.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

No en faré ús. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. La contrarèplica és de la Sra.
Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Gràcies de nou a tothom. Tema de
renda social, per contestar una mica totes les preguntes o
aclariments o debat que pugui suscitar. Insistesc, Sra.
Fernández, una persona que cobri la renda social seguirà sent
pobra, no modificarem les estadístiques de risc de pobresa, no
les modificarem. Una persona, una familia que cobra 600 euros
i té... i són quatre membres és una família pobra, a no ser que
baixàs dràsticament el PIB de la nostra comunitat autònoma o
baixassin dràsticament els sous de la nostra comunitat
autònoma perquè tendríem una pobresa relativa, idò, més baixa,
però no succeirà això.

Per tant, no hem de treballar pensant que els nombres, prop
del 25% de persones que estan en risc de pobresa o de famílies
que estan en risc de pobresa amb la renda social aconseguirem
reduir aquest nombre, aquesta estadística. 

No, ho dic perquè vostè diu, les xifres que tenim apunten
que... és que encara que posàssim 300 milions per a la renda
social continuaríem amb aquestes xifres. No, vostè es basa que
hi ha unes xifres que ens diuen que no baixa la pobresa a la
nostra comunitat autònoma. Mentre tenguem el treball en
precari que tenim, mentre tenguem els sous més baixos de la
mitjana de l’Estat espanyol tendrem aquest risc de pobresa. 

Per exemple, sí que ha baixat dos punts a la nostra
comunitat autònoma la pobresa extrema. Per què? Perquè hi ha
hagut una contractació molt important de treballadors i de
treballadores i ha baixat dos punts la pobresa extrema, aquella
que està per sota del que seria els llindars de pobresa relativa.
Això ha estat per la contractació, no ha estat per la renda social.
Insistesc, és un instrument de supervivència la renda social i no
podem anar a demanar-li més enllà d’això. 

Amb relació al que vostè diu, la Sra. Representant de
Ciutadans, podem modificar els perfils perquè la llei ho
contempla, si no ho contemplàs la llei no ho podríem modificar.
Quan la llei es va aprovar en el Consell de Govern aquest perfil
ja hi era. Vàrem ser -insistesc-, jo crec que atesa la informació
i els resultats de la gestió de la renda social, vàrem ser
conservadors possiblement a triar o a acotar tant el perfil, però
nosaltres podem pensar en la lògica, anem primer a arribar als
que no tenen cap tipus d’ingressos i després als que tenen
ingressos que estan per sota d’aquest llindar. 

Un treballador que cobri 500 euros i són quatre membres
tendrà dret a cobrar aquests prop de cent euros que li
corresponen per renda social. Però això ho pot fer perquè la llei
ho permet. Vull dir, nosaltres el que hem accelerat és aquella
escala que teníem prevista d’anar incorporant perfils. Recordin

que quan vaig presentar la renda social que parlàvem de l’any
2018, 2017 podíem parlar de les famílies sense ingressos amb
pocs adults, per dir-ho de qualque manera, l’any 2019 amb
famílies, persones totes soles, i el 2020 persones amb ingressos
o famílies amb ingressos. 

La situació econòmica ens permet o aquest tipus de
contractació ens permet reduir el temps dels perfils.

Centre de dia, jo, Sra. Fernández, mai no he dit que els
centres de dia no fossin demanda, no ho he dit mai, de fet
record -i aquí hi ha testimonis- que quan vostè era consellera jo
discutia amb vostè, jo discutia amb vostè... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no, no, jo discutia amb vostè que els centres de dia eren
necessaris. 

El que he dit i mantenc és que els centres de dia són un
perfil que amb el temps canviarà, la demanda dels centres de
dia s’anirà reduint amb el temps perquè els models familiars
canvien, cada vegada les famílies tenen menys fills, aquí hi ha
el problema de la territorialitat de la feina i dels canvis
d’horaris de la feina, la gent ja no té feina de vuit a tres, té
horaris diferents i, per tant, el centre de dia que venia a
complementar la feina amb la família canviarà i els futurs
centres de dia, d’aquí a un parell d’anys, segurament quan jo
sigui dependent, aquests centres de dia no tendran tanta
demanda i hi haurà més demanda residencial. 

Per què?, perquè la generació que nosaltres, d’aquí a quinze
o vint anys, estarem,  tendrem els fills per aquí i per allà, amb
horaris absolutament... que no tenen a veure de vuit a tres i de
tres a deu, res d’això i, per tant, els centres de dia no compliran
la funció que compleixen ara, però ara sí que la compleixen
perquè ara el que estam... tenint cura són persones que tenen
seixanta, seixanta-cinc anys i que tenen cura de les que tenen
vuitanta o vuitanta-cinc anys que han... són dones que encara
no s’han incorporat massivament al seu lloc de feina, que
encara tenen la mentalitat de la cura i que ara viuen d’una
residència no com a un servei públic, sinó com a una altra cosa,
però el centre de dia sí que en aquest moment per a una
generació encara és absolutament necessari.

El servei d’ajuda a domicili, ens hem adaptat a cada consell,
el que volíem evitar de totes totes era crear serveis d’ajuda en
domicili en paralAlel, crear un servei d’ajuda a domicili per a
dependència a la vegada que funcionava el servei d’ajuda
comunitari i ens hem adaptat a cada consell, a Mallorca es fa
amb els ajuntaments i amb el consell insular; a Menorca es fa
amb el consell, i a Eivissa no ha estat possible de moment fer-
lo amb el consell ni amb els ajuntaments. 

Haguéssim pogut fer l’opció de crear l’estructura pública
per gestionar el servei d’ajuda a domicili, però voluntàriament
ens hem negat a fer-ho perquè confiam que els ajuntaments
progressivament s’hi incorporin i, per tant, pensam que és
millor desmuntar un servei d’ajuda a domicili de contractació
que una estructura pública i confiam que el servei d’ajuda a
domicili d’aquí a un parell d’anys també es pugui gestionar a
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través dels municipis o des dels consells. Ens costarà
aproximadament 1 milió d’euros el servei d’ajuda a domicili.

Allò de les residències, efectivament, d’Eivissa és Can
Raspall, la residència per a persones amb discapacitat física.

Es Pinaret. Es Pinaret crec que més o manco estam dins...,
possiblement sempre hi ha uns mesos de retard en temes de
construcció, però estam dins el que vàrem preveure, dins el
2016 el que hem fet ha estat una inversió molt important en
capítol 1, en contractació, més de vint treballadors, hem
començat a fer... ja han començat les obres d’Es Gregal, hem
modificat tots els sistemes de seguretat, antiincendis, de
vigilància, etc. 

I l’altre tema és un tema conflictiu, no creguin que llevar
seixanta funcionaris d’un servei, i la Sra. Núria ho coneix, vaja,
perdoni la... ara no hem surt el llinatge... Riera, vostè sap que
no és gens fàcil, (...) ha estat una negociació, però finalment ho
hem aconseguit. Estam cercant altres alternatives. Estam
cercant altres alternatives, el tema de convivència n’és una
perquè aquests alAlots ara són a Es Mussol, llevar-los d'Es
Mussol i d'Es Fusteret facilitarà que alguns nins d'Es Pinaret...
tenguem més places a Es Fusteret i a Es Mussol, però sobretot
a Es Fusteret i estam parlant d’altres alternatives. Em permetrà
que les reservi una mica perquè encara no estan tancades, però
estam cercant altres alternatives perquè aquesta pressió
d’alguna forma l’hem d’alleugerir.

En temes d’homologar, no hem fet aquest estudi, primer
volem que hi hagi un acord amb els consells insulars sobre
quines són les línies bàsiques que pensen que hi ha d’haver, si
això no funciona podríem fer aquest estudi, però serà un estudi
que el Govern de les Illes Balears tendrà, el podrà distribuir als
consells, però els consells no, ... si no tenen la voluntat de canvi
no ho canviaran.

Salut mental, en l’altre torn de rèplica no he contestat a la
representant d’El Pi, ens ha costat cent trenta... ens costarà
132.000 euros i serà de gestió pública. 

El Pla de prestacions bàsiques que em comentava la
representant del Partit Popular serà d’uns 11 milions i mig,
incorpora el que és conegut el PPB, immigració i família i serà
d’uns 11 milions i mig.

Programa PROPER. El Programa PROPER, nosaltres
teníem l’opció de continuar o de realitzar, implementar el
model que vostès havien deixat. Implementar el model que
vostès ens havien deixat eren 900.000 euros més i pensàvem
que no era prioritari.

No era prioritari perquè ens trobàvem que en municipis com
per exemple Manacor el matí es feia una atenció de recuperació
de memòria amb el consell i l’horabaixa es feia a través del
PROPER. Per tant... i a més vostès no varen crear llocs de feina
nous, varen llevar valoradors per fer el PROPER i nosaltres no
estàvem disposats a fer aquesta mesura perquè precisament
vostè mateixa diu que necessitam accelerar processos de
valoració i PIAS de dependència.

Per tant, nosaltres, què volem?, el Servei de promoció a
l’autonomia és una de les prestacions que hi ha a la Llei de
dependència, per tant, l’hem de desenvolupar, pensam
desenvolupar-la, no amb la filosofia de PROPER, sinó
conjuntament amb els consells insulars i amb els ajuntaments. 

El Consell Insular de Mallorca ho té clarament distribuït a
tots els municipis, per tant, pensam que amb una petita ajuda
econòmica podem donar un bot qualitatiu, en aquests sistemes
que ells tenen, i Eivissa, Menorca i Formentera hem de parlar.
En tot cas no ho tenim previst per a l’any 2017, no ho tenim
previst.

I allò dels 20 milions, procuraré tenir millor memòria
perquè llegir-les, les llegesc, però no recordava els 20 milions,
no recordava l’altra fase, procuraré tenir millor memòria, però
llegir-les, cregui’m que sí que les llegesc, només recordava la
primera, la segona no.

A MÉS per Mallorca, dir-li que recuperi la veu, que en cap
moment no m’he dirigit a vostè. 

Residències, que m’ho demanava la representant d’El Pi.
Nosaltres pensam que les residències estaran acabades l’any
2019, si estan acabades abans que aquest govern deixi de tenir
responsabilitats nosaltres volem que sigui de gestió pública, per
què volem que siguin de gestió pública?, perquè en aquest
moment més del 60% de les places residencials que estan a
atenció a la dependència o són privades o són concertades i
pensam que un dret d’aquestes característiques ha de tenir un
component també públic. Per tant, pensam que hi ha d’haver
més residències privades, perdoni, ... residències de
dependència que siguin publiques. Això no vol dir que no
puguem continuar fent concertades, però pensam que ara hi ha
d’haver un increment de les públiques.

I Sa Serra, que vostè també m’ho demanava i que a la
primera volta no li he contestat, augmenta 1.800.000 euros més,
això suposa 20 places més de residència, 24 de centres de dia,
increment de treballadors i també augmentam el sou dels
treballadors perquè es passa d’un conveni privat a un conveni
de la comunitat autònoma.

Famílies d’acolliment, de la representant de Ciutadans, el
tema d’acolliment és competència dels consells insulars, em
consta que Menorca paga una ajuda econòmica, Mallorca paga
una ajuda econòmica i només Eivissa paga una subvenció, però
la mateixa legislació que ha servit per pagar a Menorca i a
pagar Mallorca, ho pot pagar... ho podria pagar Eivissa.

Filosofia de la llei de... de renda social, ja li ho he comentat
i allò de les residències començam el procés de construcció de
les residències, és clar que ha de venir amb una proposta
arquitectònica, amb un concurs de licitació de l’obra, vull dir
que durant l’any 2017 es farà tota aquesta gestió i es començarà
a construir a finals del 2017. Per a l’any 2017 tenim aquestes
dues residències i a l’any 2018, jo com a consellera no renunciï
al fet que hi hagi també alguna... més residències per començar
a construir dins l’any 2018.

Crec que més o manco he contestat a totes. En tot cas,
gràcies, i hi haurà el debat al plenari en què podrem continuar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, consellera, moltes gràcies. Una vegada acabat el
debat volem agrair la presència de la Sra. 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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