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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià. 

Compareixença de la consellera de Presidència per
informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera de Presidència per tal d’explicar els pressuposts de
la seva conselleria per a l’any 2018, segons escrit RGE núm.
14156/17. 

Hi assisteix la consellera de Presidència, Sra. Pilar Costa i
Serra, acompanyada de la Sra. Teresa Suárez Genovard,
secretària general; de la Sra. María Asunción Sáez Amer, cap
de Gabinet; de la Sra. Rosario Sánchez Grau, directora general
de Coordinació; del Sr. Josep Enric Claverol i Florit, director
general de Relacions Institucionals i Acció Exterior; de la Sra.
Beatriu Gamundí Molina, directora general de Relacions amb
el Parlament; del Sr. Álvaro Gil i Amigo, director general de
Comunicació; de la Sra. Montserrat Berini Pérez, directora
general de Transparència i Bon Govern; i de la Sra. Rosa
Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona. 

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència per fer
l’exposició oral, sense limitació de temps. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta tarda hem iniciat les compareixences per
informar de les seccions del projecte de llei de pressuposts per
a 2018, uns pressuposts que per primera vegada ven
acompanyats d’un informe d’impacte de gènere per analitzar
l’impacte diferenciat que tenen sobre les dones i els homes, tal
com exigia i exigeix la Llei d’igualtat. Això ens ha permès
elaborar un conjunt de propostes de millora que a mitjan
termini ens durà a elaborar uns pressuposts que contribueixin
a la igualtat de dones i homes a tots els àmbits: social,
econòmic, laboral, assistencial, etc. 

El pressupost de la Conselleria de Presidència per a 2018 és
de 25.309.181 euros, que suposa un increment del 10,69%
respecte de 2017, mentre que l’Institut Balear de la Dona torna
a incrementar el seu pressupost, en aquest cas en un 11,61%,
fins arribar als 3.474.195 euros. 

Aquest pressupost s’ajusta a la consecució dels objectius
fixats per la Conselleria de Presidència per a 2018 i per al
manteniment i la consolidació de polítiques impulsades des de
l’inici de legislatura a les quals s’han anat incorporant no

només les polítiques d’igualtat amb l’adscripció de l’IBdona a
la conselleria des de l’any 2016, també el desenvolupament de
la Llei LGTBI, sinó també les de transparència i bon govern.

L’augment pressupostari per a 2018 respon, a més, a la
necessitat de donar resposta a nous reptes com és la
implantació de l’administració electrònica a tot el Govern, un
nou plantejament del que ha de ser la prestació de serveis
públics a la ciutadania, empreses i entitats derivats de l’entrada
en vigor de les lleis 39 i 40 de 2015, la Llei de procediment
administratiu comú, com saben, i la Llei de règim jurídic del
sector públic. Dues lleis que canvien tot el panorama dins totes
les administracions que ens obliguen a dissenyar
l’administració de nou, no és que senzillament es pretengui
eliminar el paper en si, sinó la validesa jurídica del paper. En
aquest ambiciós projecte la Conselleria de Presidència, com en
altres matèries transversals, juga novament un paper
coordinador i impulsor.

Entrant a analitzar cada un dels programes contemplats en
el pressupost de la Conselleria de Presidència em referiré, en
primer lloc, al Gabinet de la Presidència del Govern amb un
pressupost de 3.380.000 euros. Cal dir que el pressupost del
Gabinet de la Presidència manté la mateixa quantia
pràcticament que l’any 2017 amb una disminució de les
despeses corrents de 48.000 euros, despeses corrents que són
de viatges, despeses protocol·làries, etc., i un augment de
53.000 euros al capítol 6, d’inversions, per reposar diferents
elements de La Llotja i invertir en eficiència energètica.
L’increment que es produeix en el capítol 1 ve motivat
íntegrament pel pagament del cent per cent de la carrera
professional, i això veurem com es reitera en la majoria de les
direccions generals, com després veurem. 

Per part de la Secretaria General registra, en aquest cas, una
disminució del pressupost d’un 7,17% motivat bàsicament per
la finalització del pagament de la subvenció nominativa al
Projecte Home per finançar part de la construcció de la nova
seu. Saben també que aquesta és una subvenció que venia
d’anys enrere, des de l’any 2011 fins l’any 2017, ara ja s’ha
acabat de pagar i s’ha fet en total una aportació durant tots
aquests anys de 5.976.000 euros, com dic, per la construcció de
la nova seu que acaba enguany aquest pagament. Després
continuam i continuarem amb les subvencions al Projecte
Home per als programes d’atenció. 

Per altra banda, la partida destinada al manteniment i a la
conservació del complex de Marivent registra una disminució
del capítol 1, perquè s’amortitzen places no ocupades
bàsicament de netejadores, mentre la resta de capítols no
registra cap variació tot i l’obertura al públic de jardins el
passat dia 2 de maig d’enguany, donant un compliment així del
acords de governabilitat, pels quals ja han passat a dia d’avui
51.000 persones. Aquest és un clar exemple de la
racionalització de la despesa que es va iniciar a principis
d’aquesta legislatura i que ens ha permès un estalvi d’un 22,5%
en els darrers tres anys, que suposa un total de -com dic-
348.126 euros des de l’any 2015.

Passam a la Direcció de l’Advocacia i a cadascuna de les
direccions generals una vegada analitzada la secretaria general,
com dic, totes elles amb unes competències de caràcter

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714156


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 61 / 7 de novembre de 2017 1473

transversal, la Direcció de l’Advocacia registra un increment
d’un 10,37%, que suposa 244.374 euros. Cal dir que al llarg de
2017 i per primera vegada en més de quinze anys s’han
convocat oposicions que han possibilitat la incorporació com
a advocats de la comunitat enguany quatre lletrades i lletrats i
per a l’any que ve es preveu la incorporació de cinc nous
lletrats i lletrades per aconseguir una plantilla que garanteixi
una eficient representació i defensa de l’administració davant
dels òrgans jurisdiccionals atès l’increment de l’assistència
jurídica de l’advocacia a les diferents conselleries, també a
organismes autònoms, entitats públiques empresarials,
fundacions del sector públic, societats mercantils públiques i
consorcis. Per a l’any 2018 l’Advocacia i l’Institut d’Estudis
Autonòmics disposaran de 46.500 euros més per a l’estudi, la
recerca i la difusió de la normativa autonòmica. 

Passant a la Direcció General de Transparència i Bon
Govern, adscrita, com saben, a aquesta Conselleria de
Presidència des del passat mes d’abril, compta amb un
pressupost d’1.492.820 euros, que pràcticament és l’equivalent
a l’any passat o bé al pressupost d’enguany de 2017, que es
destinarà a la coordinació interdepartamental per seguir
impulsant la transparència i el bon govern a l’administració, la
simplificació i la racionalització dels processos administratius,
la modernització i la qualitat dels serveis públics, l’atenció i la
informació ciutadana així com la coordinació i la gestió de la
implantació d’un sistema de gestió ètica i socialment
responsable. La transparència no pot ser entesa sense garantir
una atenció i informació ciutadana àgil i de qualitat. A aquest
apartat hi destinarem 234.520 euros amb els quals es mantindrà
el sistema d’informació telefònica 012, es millorarà l’aplicació
de queixes i suggeriments i es posarà en marxa un dels
projectes pioners de la Direcció General de Transparència amb
la transformació de les oficines de registre presencial en
oficines d’assistència en matèria de registre. En aquest sentit es
procedirà a la seva transformació tant des d’un punt de vista
estructural, distribució d’oficines, dotació tecnològica, etc.,
com des d’un punt de vista organitzatiu amb la formació
continua del personal. Aquestes oficines, a més, assumiran
noves funcions com són la digitalització dels documents
presentats en papers, l’assistència en l’ús de mitjans electrònics
en els interessats, l’assignació del sistema d’identificació
Cl@ve per poder realitzar tràmits telemàtics, l’atorgament
d’apoderaments a (...), entre d’altres.

En matèria de Transparència continuarem impulsant i
coordinant la publicitat activa a través de la millora del portal
de transparència i de l’oficina tècnica de transparència i la
publicitat passiva garantint el dret d’accés de la ciutadania a la
informació pública. A aquests projectes es destinen 358.570
euros.

A la millora també del Portal de Transparència de
l’administració autonòmica a més de garantir l’accés a la
informació requerida per la legislació vigent facilitarem l’accés
ciutadà a tota aquella informació que sigui d’interès públic de
manera més accessible. La informació de cadascuna de les
conselleries i ens públics es podrà consultar d’una manera més
senzilla i comptarà amb nous continguts com pugui ser la
traçabilitat dels contractes, el pla normatiu de cada conselleria,
els plans i programes de cada conselleria i informació que

estarà en tots els formats per tal de poder reutilitzar aquesta
informació.

Junt amb la millora del portal durem a terme un increment
de transparència mitjançant un accés directe a les dades més
importants en matèria de transparència de cadascuna de les
conselleries. La finalitat és oferir informació des de més vies,
d’una manera més àgil i arribar a facilitar l’accés a la
informació de tota la política pública d’aquest govern. Per altra
banda també engegarem un projecte multidisciplinar a mode
d’oficina tècnica i el que volem fer és transformar la informació
de transparència continguda en un portal web a un sistema de
gestió de continguts, que en un futur ens permetrà administrar
i gestionar els continguts al marge del disseny web i
automatitzar tant la nutrició d’informació com les dades que
proporcionarem a la ciutadania. Volem aportar a més una
solució open data que aporti eficiència i eficàcia front als
actuals sistemes. Feim així passes per garantir la definitiva
implantació d’un govern obert.

En matèria de gestió ètica i socialment responsable la
Direcció General de Transparència elaborarà un pla integral
d’ètica i responsabilitat social corporativa al qual destinarem
80.000 euros i que contindrà mesures d’aplicació a la gestió de
tota la comunitat autònoma. Aquest pla contemplarà no només
mesures internes com la implantació d’un sistema de gestió
basat en l’ètica i la responsabilitat social i la formació per a
totes... i tots els treballadors públics, sinó també mesures
externes com un pla de foment i difusió de la responsabilitat
social corporativa a totes les empreses de les Illes amb un
repositori de bones pràctiques, la creació d’un directori
d’empreses que apliquen gestió èticament i socialment
responsable, accions formatives i divulgatives del concepte de
responsabilitat social en matèries concretes com puguin ser el
comerç, les finances, l’energia alternativa i sostenible, etc.
Totes aquestes accions externes es duran a terme amb la
col·laboració de sindicats, patronals i associacions
empresarials. 

I per altra banda en relació amb la modernització i qualitat
dels serveis, hi destinarem un pressupost de 127.000 euros per
seguir coordinant, publicant i actualitzant les cartes dels
diferents serveis de les conselleries així com per revisar i
actualitzar els procediments administratius de cara a
l’administració autonòmica. 

Passant a la Direcció General de Coordinació, compta
enguany amb un pressupost de 2.235.469 euros el que
representa un increment d’un 254,6% respecte de 2017 que ara
els explicaré a què es destina aquesta pujada que és bàsicament
a intensificar la implantació de l’administració electrònica a tot
el Govern exercint des de la Conselleria de Presidència un
paper coordinador.

És un projecte al qual venim treballant de manera
transversal amb diferents direccions generals, amb la Direcció
General de Transparència d’aquesta mateixa conselleria i amb
la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de
Vicepresidència i Innovació que afecta tota l’administració i
que necessàriament supera l’organització de diferents
direccions generals o conselleries.
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I com ja he comentat a l’inici d’aquesta compareixença
l’aprovació de les Lleis 39/2015 i 40/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i de règim
jurídic del sector públic, dibuixen una administració totalment
electrònica, interconnectada i transparent on la tramitació
electrònica ha de ser la forma habitual d’actuació. Aquesta
reforma integral implica a més canvis a nivells tecnològics,
normatius, funcionals i organitzatius que afecten la manera de
funcionar de cada conselleria, així com la forma de relacionar-
se amb altres administracions i amb la ciutadania.

Per coordinar tota aquesta feina ja es va crear per decret la
Comissió d’Immersió Digital i el grup tècnic d’immersió
digital, de la feina realitzada detectaren que es necessitava un
suport administratiu altament especialitzat i amb dedicació
permanent, motiu pel qual es crea l’oficina d’administració
electrònica que ha de ser el referent per la coordinació de la
implantació tecnològica, jurídica i operativa de l’administració
electrònica tant a la comunitat autònoma com al sector públic
instrumental, gestionant-ne i controlant-ne l’execució en
col·laboració amb cada conselleria.

El pressupost previst per a 2018 ens servirà per començar
a donar i sistematitzar les iniciatives d’administració
electrònica que al llarg d’aquests anys s’han anat
desenvolupant, però que requereixen d’un fort impuls i recursos
suficients per completar-ne la implantació efectiva garantint
millorar el servei i donar compliment a la nova normativa.

Com he dit abans, es preveu impulsar la conversió de les
oficines de registre dependents de la Direcció General de
Transparència i de Bon Govern en oficines d’assistència en
matèria de registre electrònic i coordinar i formar també
funcionaris que han d’estar habilitats per fer els tràmits
telemàtics als ciutadans.

La nova oficina d’administració electrònica juntament amb
el servei d’arxiu electrònic coordinarà la implementació de la
política de gestió documental del Govern, que permetrà
codificar cada document electrònic que entri o que pugui entrar
en un futur i incorporar-lo en el sistema d’arxiu digital únic de
manera homogènia i complint les normes de seguretat i
interoperabilitat que garanteixi la seva custòdia i la seva
conservació. 

També s’impulsarà la conversió del major nombre de
tràmits disponible a la seu electrònica perquè puguin ser
realitzats completament de forma telemàtica, facilitant i
millorant el servei que l’administració ofereix al ciutadà i a les
empreses.

Es preveu que des de l’oficina s’impulsi per una banda
l’adaptació de les diferents aplicacions sectorials emprades a
cada conselleria, com per exemple les de gestió d’expedients de
contractació, a les solucions corporatives de notificacions,
firma electrònica, expedient i arxiu electrònic, registre
electrònic, porta signatures, i per altra banda l’adaptació de la
normativa autonòmica a aquesta nova realitat d’administració
electrònica i a la interoperabilitat amb les altres
administracions.

Tot això permetrà a més l’obtenció de dades de forma
automàtica que milloraran i incrementaran la transparència de
l’acció del Governs vers el ciutadà, ja sigui de la gestió del
mateixos tràmits com de la resta de l’activitat de
l’administració.

I per altra part la Conselleria de Presidència a través de la
Direcció General de Coordinació i en aquest cas també amb
l’IBDona continua amb l’impuls de polítiques d’igualtat
sobretot amb el compromís ineludible de combatre de manera
efectiva les violències masclistes, fet que suposa incorporar a
més mesures per combatre l’LGTBI fòbia i continuar impulsant
polítiques públiques LGTBI.

Si el 2017 el pressupost de la Direcció General de
Coordinació va augmentar en un 58% per incorporar la creació
del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de
Gènere, el pressupost per a l’any 2018 compta amb una partida
pressupostària de 247.000 euros, que suposa un increment del
9,8%.

Aquest pressupost vol donar resposta a les mesures
previstes al Pla estratègic de coordinació i atenció a la
diversitat sexual i de gènere a les Illes Balears, entre aquestes
la sensibilització i formació del personal a les administracions
públiques, la celebració de jornades formatives centrades en
l’abordatge de les necessitats de les persones trans, prioritzant
l’àmbit de la salut i l’àmbit educatiu amb una aposta clara cap
a la despatologització de les identitats trans tant adultes i
menors d’edat, la consolidació de l’atenció a persones LGTBI
per rebre informació i assessorament jurídic especialitzat,
l’increment en la dotació dels recursos humans del Servei de
Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere.

En matèria d’actuació en casos d’LGTBI fòbia, vull
destacar que ampliam el contracte que actualment té l’IBDona
de servei de 24 hores d’atenció social i d’acompanyament a les
víctimes que pateixen violències masclistes, per afegir com a
destinatàries totes aquelles persones que hagin patit, pateixin o
estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de la
seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere. Aquesta ampliació s’ha fet efectiva mitjançant un
conveni de col·laboració amb l’IBDona que suposa una dotació
pressupostària d’un 15% del total de l’import d’adjudicació del
contracte, que són 57.750 euros.

A més de tot això, la Direcció General de Coordinació
continua amb la feina que ve realitzant des de l’inici d’aquesta
legislatura, mantenint una col·laboració amb tots els
departaments del Govern, en l’aplicació de polítiques de
caràcter transversal i fent seguiment de l’acció de govern per
consolidar el compliment dels acords de governabilitat.

Pel que fa a la Direcció General de Comunicació, per a
l’exercici 2018, comptarà amb un pressupost de 4.016.958
euros. La direcció general ha centralitzat tot el pressupost que
el Govern destina a comunicació institucional, assumint i
gestionant les campanyes de comunicació institucional de totes
les conselleries, un model que volem seguir aplicant l’any
2018, aconseguint aquesta centralització, que respon a criteris
tècnics d’optimització de la despesa, transparència i
compliment efectiu de la Llei de publicitat institucional.
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Al llarg d’enguany s’ha ampliat l’aplicació de la imatge
corporativa, reforçant l’àrea de continguts audiovisuals per fer
més accessible l’acció de govern a la ciutadania, remodelant la
web institucional per adaptar-la a nous suports tecnològics i
instaurant un sistema modern de publicitat que permet donar
més valor als continguts creatius i fer més transparent la
compra d’espais.

Al llarg del 2017 s’han realitzat més de 20 campanyes
publicitàries i de sensibilització, vídeos, infografies, etc., que
han permès, un any més, no només informar la ciutadania de les
nostres illes de l’acció de govern i de les polítiques i serveis
que tenen a la seva disposició, sinó també un augment
substancial de les interaccions dels usuaris de les xarxes socials
del Govern. És per això que des del Govern també amplia
enguany la partida pressupostària d’aquesta direcció general,
1.095.000 euros, per tal d’incrementar l’abast de les campanyes
i la seva efectivitat, arribant a un major nombre de ciutadans,
mitjançant tots els mitjans auditats de les Illes, que són la
majoria, ara ja gràcies a la tasca, des de comunicació, per
ajudar a regular el sector que ara ja, com dic, és una realitat.
Per a 2018 continuarem amb la mateixa línia d’aquests dos
anys de legislatura, de mantenir publicitat institucional, sense
patrocinis ni subvencions i amb criteris únicament i
exclusivament objectius i tècnic com target i les audiències.

Passant a la Direcció General de Relacions amb el
Parlament, que incrementa el pressupost en un 0,05%, augment
a causa, bàsicament, com deia també al principi, al capítol 1,
per l’aplicació del cent per cent de la carrera professional. Vull
fer especial esment a la important tasca que es desenvolupa des
d’aquesta direcció per garantir una eficaç interrelació i
coordinació entre el Parlament i el Govern, a més del paper que
juga amb la coordinació de la iniciativa legislativa el Govern,
amb la coordinació del desplegament normatiu de l’Estatut
d’Autonomia i amb la coordinació dels processos de
transferències de funcions i serveis als consells insulars.

En aquest sentit, és important destacar l’avanç aconseguit
en el traspàs de funcions i serveis i l’ampliació de mitjans
personals, econòmics i patrimonials de funcions ja traspassades
als Consells de Mallorca, de Menorca i de Formentera en
matèria de serveis socials, a l’aprovació de la iniciativa de
traspàs als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i
Formentera en matèria de promoció turística, així com
l’adaptació de les funcions i serveis que ja s’havien traspassat
al Consell d’Eivissa a l’any 2015 i que s’actualitza.

Vull destacar també la feina que es fa per traspassar al
Consell de Mallorca les competències de joventut i lleure, que
encara no té; per ampliar les funcions i serveis en matèria
d’ordenació del territori, incloent el litoral a tots els consells
insulars, i per traspassar també polítiques de gènere i LGTBI a
tots i cadascun dels consells.

Per altra banda, seguim reiterant a l’Administració general
de l’Estat la convocatòria de la Ponència tècnica per reprendre
les negociacions, el traspàs a la comunitat autònoma de les
competències en gestió del domini públic marítim i terrestre.

Passant ara a la Direcció General de Relacions
Institucionals i Acció Exterior, dir que disposa d’un pressupost

per a l’any d’1.520.000 euros, la qual cosa suposa un increment
d’un 5,8% respecte del d’enguany, motivat també bàsicament,
com deia abans, pel capítol 1, de carrera professional. La
dotació de la resta de capítols té una pujada de 35.000 euros, si
bé hem reajustat la dotació d’alguns programes per adaptar-los
a les necessitats actuals.

Per a l’any 2018, incrementam la dotació del programa de
relacions i cooperació amb altres administracions públiques i
ens públics i privats, amb l’objectiu d’ampliar la convocatòria
de subvencions a altres entitats de foment de l’acció cívica, així
també ampliam amb 50.000 euros la partida destinada a les
activitats participatives amb motiu del Dia de les Illes Balears.

Per altra part, mantenim el mateix pressupost que enguany
per al programa de col·laboració institucional en matèria de
justícia, a l’espera que el Ministeri de Justícia ens doni resposta
al nostre oferiment de col·laboració per impulsar la implantació
novament de les oficines d’atenció a les víctimes de delicte a
Inca i a Manacor, i mantendrem també la col·laboració, que
hem començat enguany, amb la Fundació Més 34, per oferir
ajuda humanitària a presos de les Illes Balears a l’estranger,
assessorar els seus familiars i promoure la seva reinserció quan
tornin al nostre país.

En matèria d’acció exterior, continuarem treballant per
aconseguir un reconeixement i tractament especial per a les
regions insulars, que per aquest motiu seguirem defensant els
nostres interessos davant l’Estat i davant la Unió Europea, amb
les mecanismes que tenim al nostre abast, com la presentació
d’esmenes als dictàmens del Comitè de les Regions, la
participació activa a la Conferència d’Assumptes relacionats
amb la Unió Europea, fer un front comú amb altres regions
europees mitjançant l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i la
Conferència de les regions perifèriques marítimes d’Europa i
cercant noves aliances amb regions amb problemàtiques
comunes a les de les nostres illes, com puguin ser Còrsega i
Sardenya, per aconseguir, entre d’altres, el reconeixement de
les illes de la Mediterrània com a un àmbit territorial que pugui
accedir a un programa propi de fons europeus, com ja tenen
altres regions insulars d’Europa.

I amb referència a les relacions amb les comunitats balears
a l’exterior, mantenim una partida de 75.000 euros per a una
nova convocatòria de subvencions per a despeses corrents, el
manteniment de les instal·lacions de les seves seus i per a la
realització d’activitats socioculturals.

Passant ara ja a l’Institut Balear de la Dona, i així acabaré
la meva exposició, per segon any consecutiu, dir que l’Institut
Balear de la Dona comptarà amb més de 3 milions d’euros, per
fer efectius els principis d’igualtat entre homes i dones i lluitar
contra les violències masclistes. Deia a l’inici de la meva
compareixença que l’Institut de la Dona experimenta un
increment d’un 11,61%, arribant als 3.474.195 euros.

Al llarg de 2018 continuarem amb el desplegament de la
Llei d’igualtat. Comptarem, esperam ja aviat amb dos dels
òrgans prevists en aquesta llei d’igualtat, com són l’Observatori
per la igualtat i la Comissió per a la igualtat de gènere,
pendents de l’aprovació del decret que els ha de crear.
L’Observatori per la igualtat serà l’òrgan encarregat de cercar,
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analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre
evolució dels indicadors d’igualtat, en matèria de violència
masclista, laboral, imatge pública de les dones, educativa i de
salut, entre d’altres. En aquest observatori hem posat un
pressupost de 85.000 euros.

I pel que fa a la Comissió per la igualtat de gènere, aquest
ha de ser l’òrgan encarregat de coordinar les polítiques i els
programes que duen a terme les administracions autonòmica i
insular i local en matèria d’igualtat de dones i homes.

Paral·lelament al desplegament de la Llei d’igualtat, el 2018
volem continuar amb el desenvolupament, seguiment i control
del Pla de mesures contra les violències masclistes 2017-2020,
que es va aprovar, ho recordaran, en el Consell de Govern ara
fa un any. Aquest pla de mesures del Govern implica de manera
transversal totes les conselleries i garanteix que cada decisió
política que es prengui tengui òptica de gènere; les actuacions
s’estructuren mitjançant 6 línies estratègiques, 23 objectius
fixats i 135 mesures per desenvolupar, amb una dotació
pressupostària fins a l’any 2020 de 13,6 milions d’euros, el que
representa un increment del 72,3% en els recursos que hi havia
prevists fins ara per a l’aplicació de mesures en aquesta
matèria.

Aquestes mesures aborden la violència masclista des d’una
perspectiva global, que van des de la incorporació de la
coeducació en el sistema educatiu i la sensibilització dels
infants sobre aquest problema; el foment d’un clima d’oci
respectuós i igualitari; el foment de la independència
econòmica de les dones, com ara vàrem presentar conjuntament
amb el SOIB a la millora de l’atenció també, amb el SOIB
vàrem presentar un programa per donar ajuda i feina a les
dones que siguin víctimes de violència masclista, com també la
millora en l’atenció i intensificació de la detecció per part de
tot el sistema de salut de les illes, entre d’altres.

Juntament amb el Pla de mesures del Govern, al llarg del
2018 continuarem impulsant el pacte social contra les
violències masclistes, al qual destinam 488.000 euros amb la
voluntat de seguir sumant adhesions de ciutadans, entitats,
institucions en la recerca i construcció d’una societat lliure de
violències masclistes, que col·labori amb la prevenció,
denúncia i eradicació d’aquesta xacra. Per al 2018 disposam
d’un pressupost de 198.095 euros per dinamitzar aquest pacte
gràcies a cinc educadores socials per a totes les illes.

En matèria d’atenció a les dones i a les dones víctimes de
violències masclistes, dir que disposam d’un pressupost global
d’1.762.095 euros. D’aquest import destinam 613.000 euros als
convenis amb els consells insulars per a atenció a les dones.
Incrementam la despesa destinada a l’atenció social i
d’acompanyament 24 hores, en 50.000 euros, i arribam als
350.000 euros, i incorporam l’atenció de víctimes que pateixen
violències per raó de la seva orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere, com abans he explicat, i ampliam
també, per tant, aquest servei 24 hores i l’atenció psicològica
a les víctimes d’agressions sexuals.

I ja per acabar, voldria destacar, que per al 2018 l’Institut
Balear de la Dona augmenta el seu capítol 2 en 200.000 euros,
part dels quals es destinarà a elaborar un pla autonòmic contra

el tràfic de dones i nens i nenes amb fins d’explotació sexual,
que es desenvoluparà en col·laboració amb els agents socials
i institucionals que intervenen en aquest camp per tal de
treballar en la prevenció i en la sensibilització envers d’aquesta
realitat i garantir l’efectiva protecció, recuperació i integració
sociolaboral de les víctimes.

Així, també destinarem part d’aquest increment a la
realització d’un estudi sobre la percepció i les violències
masclistes en l’adolescència i l’increment de la detecció i
atenció d’adolescents víctimes de violències masclistes.

Això és un resum del pressupost per a l’any 2018 i qued a
la seva disposició per a les preguntes o dubtes que vulguin
aclarir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Procedeix ara la suspensió de la sessió,
per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Continuam idò. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris.

La Sra. Consellera de Presidència pot contestar globalment
totes les preguntes o observacions formulades, o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.
Contestarà globalment.

Per tant, passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Gómez, per un temps
de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente y muchas gracias, Sra.
Consellera, por su presencia aquí y por la explicación que nos
ha dado del presupuesto, y también pues gracias por la
presencia de todo el equipo que le acompaña.

Esta conselleria de Presidencia no es la conselleria que
ustedes tenían pensada al inicio de legislatura, de ahí que se le
ha añadido pues el IBDona y se le ha añadido también la
Dirección General de Transparencia. Nosotros entendemos que
esta conselleria, la Conselleria de Presidencia es esencial en la
estructura del Govern, pero también entendemos que debería
tener alguna competencia más. Lo digo porque para gestionar
25 millones, que son los que tiene esta sección, necesitamos
toda una estructura lógica y necesaria de una conselleria, con
lo cual nos sale caro a los ciudadanos, por lo tanto sí a la
Conselleria de Presidencia, pero consideramos que podría tener
alguna competencia más.

Hemos escuchado atentamente sus explicaciones del
presupuesto y yo creo que ha llegado bastante al detalle, no
estamos con la estructura de este presupuesto, creemos que es
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un presupuesto desequilibrado y, por lo tanto, de poca
eficiencia. Pero bueno, hoy aquí no hemos venido a criticar,
hemos venido a escuchar y a preguntar y a aclarar dudas.

Hemos escuchado, en fin, usted ha dicho que el capítulo 1
ha crecido considerablemente, ha crecido por ejemplo el
capítulo 1 de la Abogacía, cosa que creemos necesaria, porque
es verdad que estaba falta de este capítulo de personal, pero
también hemos visto que ha crecido el personal eventual, en
concreto en 142.128 euros. Yo le agradecería que nos pudiese
explicar qué funciones van a llevar a cabo y qué puestos son los
que van a ocupar.

Después, igualmente, ya nos lo ha dicho usted, el capítulo
2, de gasto corriente, también ha crecido considerablemente, ha
crecido 2,4 millones, en torno al 30%, consideramos que es un
crecimiento importante, el capítulo 2, es un capítulo necesario,
pero también es verdad que es el gasto que menos retorno
social tiene. En concreto, y usted ha hecho mención a ello, el
programa 151A, de la Dirección General de Comunicación, se
incrementa en más de 1 millón de euros. Usted lo ha explicado,
pero es que tenemos una partida de 3.139.241 euros, creemos,
o consideramos que es una cantidad pues, en fin, bastante
considerable. Por lo tanto, en fin, consideramos que... no le voy
a hacer el comentario porque me había hecho aquí unas notas
leyendo el libro de sesiones de la pasada legislatura, algunos
comentarios que precisamente ustedes hacían a esta partida,
pero bueno, me lo voy a guardar y no voy a hacer uso de ello.

Sí me gustaría que en Presidencia del Govern, en el
programa 121A, la partida 78000, a familias e instituciones sin
ánimo de lucro, que cuenta con una dotación presupuestaria de
40.000 euros, que nos pudiese explicar el destino concreto de
esta cantidad.

También, ya en la conselleria, el presupuesto de la
conselleria, el programa 121B, partida 48000, a familias e
instituciones sin ánimo de lucro, está dotada con más de
1.200.000 euros, también le agradeceríamos que nos aclarara
el destino y la finalidad de estos recursos. Esto es la 121B.

Después hemos visto que también la Dirección General de
Coordinación aumenta muy considerablemente, usted lo ha
explicado, ha dicho que una cantidad importante va a ir a la
administración electrónica. Nos ha dicho que había una partida,
no sé si he entendido mal, de 246.000 euros, que iban a
coordinación y atención a la diversidad sexual y de género, era
que nos aclarara si sale de esta dirección general, es que no me
ha quedado muy claro.

Y también le agradeceríamos que nos explicara la cantidad
concreta que va a ir a igualdad y a LGTBI, y si estas cantidades
salen todas de esta Dirección General de Coordinación.

Después, respecto al IBDona, sí que ha comentado que
subía en torno a 450.000 euros, usted ha explicado un poco por
encima el destino total de esta partida, pero le agradecería, ya
que esta conselleria pues es una conselleria transversal, si tiene
constancia en otras consellerias del Govern si también dedican
alguna partida precisamente a igualdad y a LGTBI, a estas
dos... son dos áreas que, bueno, que usted, por su
transversalidad, pues está gestionando.

Y nada más, esperamos sus aclaraciones. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sr. David Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bona nit, Sra. Consellera, gràcies per
la seva compareixença, donem la benvinguda també al seu
equip, moltes gràcies per ser aquí.

Seré molt breu, ja que són hores un poc intempestuoses i
intentaré aprofitar el temps i ser efectiu.

Res, simplement són tres els aspectes que ens hem fixat i
que, en part, han estat contestats a la compareixença de la Sra.
Costa. En primer lloc, volíem ressaltar aquest augment que hi
ha hagut a l’IBDona, que també ha estat fruit de les
negociacions del nostre grup parlamentari, de Podem, en
l’aprovació de mínims del pressupost, un augment de 200.000
euros que aniran dirigits a millorar l’atenció de víctimes de
violència de gènere i estam totalment d’acord que així sigui,
però no obstant són mínims i creiem que hi ha coses que es
podrien millorar.

Un dels temes que tal vegada es poden millorar és el tema
de Marivent, sempre hem estat crítics que hi hagués una partida
destinada a manteniment i conservació d’un espai que no hauria
de ser una despesa del Govern, i continuarem essent crítics. Hi
ha hagut una davallada molt petita, d’un 0,074% en comparació
amb l’any passat, i creiem que d’aquesta partida es podria
disminuir molt més. Però bé, a les negociacions seguirem
insistint en aquest tema.

També ens hem fixat, ja de la Direcció General de
Coordinació, ja s’ha comentat, aquest augment del 254% en
relació amb l’any passat, en tema d’administració electrònica,
però sí que estaríem interessats, a veure si ens podria donar
informació, hem revisat que aquesta despesa estava aplicada al
capítol 2, de despeses corrents en béns i serveis, i volíem saber
si ens podria dir a què correspon exactament aquest augment
d’1,6 milions d’euros i exactament quin tipus de despesa, seria
un contracte extern?, serien recursos propis per desenvolupar
aquesta administració electrònica? Que ja fem tard, perquè en
el 2015 ja es va aprovar la Llei 39/2015 i la 40/2015 que
obliguen les administracions a fer una administració
electrònica, però bé, està bé que, ja per a l’any que ve, es posi
en marxa.

I també ens hem fixat que hi ha un augment d’1,09 milions
d’euros a la Direcció General de Comunicació, és un 37,24%
en relació amb l’any passat, i també volíem saber si ens podria
indicar quina era la causa d’aquest augment de més d’1 milió
d’euros en aquesta direcció general.

I ja per terminar, també hem revisat el que es va dir al Diari
de Sessions de l’any passat i es va anunciar, per part de la
consellera que duia el tema de Transparència, que era abans a
una altra conselleria i a partir d’abril es va traslladar a la
Conselleria de Presidència, que s’havia previst destinar 60.000
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euros per fer una nova web de participació. No ha fet cap
esment a aquest tipus de despesa, no hem trobat a la web cap
web de participació, i era saber, en primer lloc, aquests 60.000
euros a què s’havien destinat en el 2017 i, en cas que no
s’haguessin gastat, si estava previst i a quina partida fer aquesta
despesa per fer aquesta nova web de participació que es va
anunciar a l’anterior compareixença de la Sra. Ruth Mateu,
l’anterior a l’any passat.

Res, creiem que hi ha coses que es podrien millorar, i bé, en
les seves negociacions intentarem fer-ho més viable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula
l’Hble. Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Benvinguda consellera i tot el seu equip,
gràcies per les explicacions detallades que ens ha donat de les
seccions que afecten la seva conselleria, de les seccions el
projecte de pressuposts per a l’any 2018.

Jo crec que es fa una bona feina per fer rendible al màxim
el pressupost de la seva conselleria, comentava el company de
Podem el tema de Marivent, abans es gastaven molts doblers a
Marivent sense que els ciutadans de les Illes Balears tenguessin
un profit d’això, un profit directe, i ara, amb unes partides molt
més ajustades, a més, hem aconseguit que Marivent sigui un
espai públic també per als ciutadans.

La seva conselleria, nosaltres consideram que gestiona
temes importants, com són també tots els temes d’igualtat,
d’LGTBI, que estam també satisfets de veure com es van
incrementant, dotant els diferents serveis per acomplir les lleis
que es van aprovant des d’aquest parlament.

També és molt important l’aposta que es fa en el tema de
l’administració electrònica, deia el Sr. David Martínez que
fèiem tard, és clar, la primera llei que apostava fermament per
l’administració electrònica és la Llei 11/2007, perquè si el Sr.
Martínez troba que fem tard per a l’any 2015, doncs imagini’s
per a l’any 2007, quan es va aprovar la primera llei d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics. No... fem tard i no
fem tard, vull dir, hi ha legislació, com deia, des de l’any 2007,
però també hi ha molts projectes i s’ha avançat molt aquests
anys; a dia d’avui l’administració de la comunitat autònoma té
molts de serveis que es poden realitzar telemàticament, té molts
de serveis informatitzats, però de cada vegada els requeriments
són més grossos, s’han d’informatitzar més serveis i s’han
d’informatitzar també aspectes claus de l’administració, com és
l’arxiu electrònic. Vull dir que això suposa també un esforç
important, no només tecnològic, sinó també en la manera de
funcionar, i són canvis que no només depenen dels euros que
un hi pugui invertir en desenvolupar una tecnologia o en
personal, sinó també en el canvi de mentalitat que suposa
també per al personal de l’administració.

I en aquest aspecte sí que hem vist, i vostè ho ha destacat,
que dins la Direcció General de Coordinació hi ha aquest...,
dins el capítol 2 hi ha aquest augment important, envoltant els
1,5 milions d’euros destinats a treballs realitzats per altres
empreses, que entenem allà on s’han de fer adaptacions i
instal·lacions de sistemes informàtics i entenc aspectes jurídics
que s’hagin de revisar, però sí que m’agradaria saber si dins els
increments e personal que hi ha, si hi ha més increments... dins
les diferents direccions si hi ha increments de personal destinat
a aquest tema o si hi són o no, o si en aquest cas, diguem, dins
la Conselleria de Presidència només es recull aquest aspecte de
contractacions externes.

I per part nostra no tenim més qüestions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Gràcies, Sra.
Consellera, per venir a explicar-nos la seva secció dels
pressuposts, a vostè i a tot l’equip.

Han parlat de la implantació de l’administració electrònica,
que ja li ha comentat també ara, el Sr. Reus n’ha parlat i el Sr.
Martínez també ja li ha demanat, a veure si ens pot especificar
una mica on i com s’ha fet, o com es farà aquesta distribució de
les despeses destinades a això.

Després, pel que fa a transparència, m’agradaria saber la
coordinació interdepartamental, la modernització, a veure si
s’aplicaran aquestes mesures ja definitivament durant l’any
2018, són mesures que a principi de legislatura es varen
abanderar, ja han canviat de conselleria, cosa que nosaltres
estam agraïts perquè consideram que transparència ha de ser
evidentment transversal a totes les conselleries i és Presidència
qui ho havia de dur.

I després també m’agradaria saber, per a l’IBDona, el
desplegament de la Llei d’igualtat pel que fa a l’Observatori i
a la Comissió d’igualtat de gènere per a quan es té prevista la
creació d’aquests dos ens.

El tema del Pla de mesures en (...) de gènere, com, quants
ítems, perquè em sembla que ha marcat 135 ítems que s’havien
marcat, a veure com es troba la seva execució.

I per al tema del pacte social, es va fer, o crec que l’any
passat es va fer una acció molt potent on va sortir i es va veure
molt, però una vegada feta aquesta acció, ara sembla que tot
s’ha tranquil·litzat i pens que... o deman si de qualque manera
es té previst fer alguna acció de recordatori potent perquè la
societat és així com ho visualitza més i així com hi està més a
sobre.

Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Sra. Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Consellera, i el seu
equip, gràcies per les explicacions.

Jo seré molt breu i faré només un parell de comentaris, per
una banda, que sí que ens alegra la pujada del pressupost de
l’IBDona, crec que hem de fer molts d’esforços amb aquest
institut, sobre tot després d’haver fet una mica de repàs de
l’informe d’impacte de gènere i el trob prou colpidor quant a
les bretxes salarials dins la mateixa administració, crec que hem
d’estar molt atents per veure com evoluciona, i esperem que es
converteixi en una eina útil realment per a aquest pla d’igualtat.

També ens ha interessat molt el tema que fa referència a la
modernització de l’administració, així com la formació dels
funcionaris per poder donar millor atenció a la ciutadania.

Valoram molt positivament la inversió que es farà en
desenvolupar les lleis d’igualtat i LGTBI, dues lleis de les quals
nosaltres n’estam especialment contents i satisfets.

I simplement agrair-los la seva assistència, les seves
explicacions i la seva feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Sr. Xavier
Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Consellera, benvinguda i tot el seu
equip. Jo volia, sobretot, que m’aclarís unes quantes coses
relacionades amb el pressupost.

Abans s’ha referit, si no ho record malament, a l’augment
considerable de la partida en el capítol 1, de la partida de
personal, no sé si això fa referència a Presidència i a Secretaria
General o només a un dels dos organismes, m’agradaria que
m’ho precisàs, perquè a tots dos hi ha un augment considerable,
de 200.000 en un cas, i de 415.000 a l’altre.

Després, quan ha parlat de la Direcció General de
Coordinació, i ens ha explicat la implantació telemàtica, la
transversalitat i tot això, no sé si això sortia exactament
d’aquest augment que hi ha en despesa corrent, que és d’1,5
milions, si sortia d’aquí o sortia d’una altra banda, no?

Respecte de la Direcció General de Comunicació, on també
tenim un increment considerable a la partida de publicitat i
d’estudis i treballs, aquesta partida genèrica de més d’1 milió,
crec que ho ha justificat referint-se, en el cas de la publicitat,
com a mínim, a la centralització de les campanyes publicitàries,
si l’he entesa bé. En tot cas, tenint en compte que ja és una... no
sembla que l’augment en publicitat, que deu estar envoltant el

mig milió, respongui ben bé a això, però, en tot cas, també li
agrairé que m’ho aclareixi.

La resta és més una consideració ja d’ordre, em sorprèn que
en aquesta partida, que és una partida molt modesta, referida al
foment de les comunitats exteriors, que es trobava envoltant
dels 150.000 euros, hagi disminuït i es trobi en aquest moment
en 96.000, no? Més que res perquè aquestes comunitats balears
a l’exterior, com vostè sap bé, han estat una mica queixoses
aquests darrers anys, no només amb el seu govern, també amb
el govern anterior, del tracte que havien rebut. I em preocupa
veure aquesta disminució en el pressupost, quan ja era un
pressupost més aviat magra.

I el darrer que volia és fer-li una pregunta: tenim previst en
aquest pressupost aquest possible aterratge d’un delegat a
Madrid? I el que evidentment això pot comportar des del punt
de vista de despesa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Xico Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair a la
consellera, com sempre, la seva presència i la seva explicació,
que crec que ha estat molt didàctica i molt bona, molt
aclaridora en moltes coses.

Però, és clar, jo no venia cercant la part didàctica de la seva
explicació perquè he vengut cada any i m’agrada veure
l’evolució de les coses un any rera l’altre, com van canviant. I
així com arribam al tercer any, que presentam els pressuposts,
jo només li puc dir una cosa: és d’enhorabona, perquè la feina
es fa bé, però no perquè ho digui jo, perquè ho han dit tots els
que són aquí presents. Fixi’s si es fa bé que el primer any aquí
ens varen dir que aquesta era una conselleria ridículament
petita, però es va dir d’aquesta manera per dir, per ressaltar la
part ridícula de la conselleria, i és clar, en aquell moment el
conseller va haver de donar explicacions del per què es feia
d’aqueixa manera.

Però vull recordar l’any passat que la portaveu del principal
grup de l’oposició, fent la seva feina, també va començar a
veure que no era una conselleria tan ridícula, sinó que era
petita, que era petita, certament, però que, per ser petita, doncs
bé, tenia un pressupost que s’havia de saber on anava i què feia
i com es feia rendible aquest pressupost, i dins el pressupost
general de la comunitat ella va fer referència al poc que hi
havia. I record que llavors vàrem haver de començar a defensar
que per ser una gran conselleria no fan falta grans pressuposts
moltes vegades, per ser una gran conselleria el que fa falta és
fer grans polítiques.

I en aquesta jo li diria, o sempre he pensat que és la
conselleria de la sensibilitat, no sé per què, vull dir, ho dic
mirant tota la gent que conforma l’equip de la conselleria,
perquè du temes que són molt sensibles dins la societat actual.

 



1480 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 61 / 7 de novembre de 2017 

L’any passat, quan presentàvem aquests pressuposts, fèiem
molta referència a la importància que tenia tot el tema de la
lluita que havíem de dur endavant quant a les violències contra
la dona; enguany i l’any passat eren anys especialment
sagnants, i record que quan érem aquí, vull dir, just fa un any,
hi havia hagut diferents casos que ens farien a tots, i ens feien
mal, no?, com a polítics, perquè sempre he pensat que nosaltres
com a polítics no som simples observadors, quan hi ha algú que
atempta contra una dona, que atempta contra un ésser humà,
que hi ha un problema dins la societat nosaltres som
coresponsables, perquè nosaltres som polítics, nosaltres no som
simples observadors, i tenim l’obligació de fer qualque cosa,
d’intentar evitar-ho. En aquesta conselleria es fan coses molt
grosses amb molts pocs sous, i és intentar evitar que vagi en
augment aquesta violència contra els col·lectius més
desfavorits, com són les dones o, amb la Llei LGTBI, doncs fer
sensible a la població que hi ha un col·lectiu que són persones,
i quan dic persones no ho pos entre cometes, ho pos amb
majúscules, i que són persones vol dir que la gent aprengui que
tots aquells que són persones han de ser tractats com a tals, i
aquesta és la conselleria que s’encarrega d’això.

I, és clar, m’agrada quan començam a veure dades petites,
que poden ser insignificants dins una conselleria tan petita, i és
que els pressuposts d’aqueixa comunitat enguany creixen un
7,3%. I el pressupost de la conselleria petita creix un 10,69%,
ja és una miqueta més, no?, igual que el pressupost destinat a
l’IBDona, que creix un 11,61% més, ja és una miqueta més.
Vull dir, any rera any ha anat creixent.

I amb això vull dir que és una conselleria que fa una feina
molt important en aquests temes, a mi m’agradaria que cada
vegada es pogués notar més i es pogués veure més, i l’any
passat també parlàvem i hi feia molta referència la portaveu del
Partit Popular, que l’any passat era la Sra. Riera, que deia que,
home, per què augmentava la despesa en publicitat. I és clar, se
li va explicar que la despesa en publicitat augmentava perquè
s’ajuntaven totes les despeses que hi havia abans repartides per
diferents conselleries, i la publicitat d’alguna manera es
concentrava dins una única conselleria, que era aquesta. Crec
que si ho dic malament algú de l’equip m’ho farà saber amb
una capada, però ningú no em fa saber res, vull dir que estic en
el correcte.

Igualment, enguany ens diuen: no, però és que augmenta
1milió més, i és clar, l’explicació l’ha donada la consellera a la
seva presentació, ha dit: augment 1 milió, perquè, és clar, ens
hem de cenyir estrictament que cada mitjà tengui la publicitat
en funció dels seus clients, vull dir, per això (...) no pot tenir la
mateixa publicitat un mitjà que té 10.000 persones que el
segueixen, com un que té 1 milió de persones que el segueixen
diàriament, vull dir, les coses funcionen així. I d’aquí
bàsicament, d’aquest augment, segons ha explicat la consellera,
i n’estic molt satisfet que així sigui.

Però també hi ha una altra cosa que enguany se li dóna una
empenta important en el pressupost, que és tot el tema de la
implantació electrònica. Això què vol dir? Què és una
conselleria que ajuda aquest govern, aquesta comunitat a posar-
la en el segle XXI, és una conselleria que en temes
d’implantació electrònica, no som en aquests moments
capdavanters, crec, però es fa l’esforç d’anar cap a posar-nos

en els llocs de més amunt, perquè fa falta, perquè ens trobam en
una societat electrònica, i aquesta conselleria s’encarrega
d’aquestes coses.

Jo, finalment, vull fer referència a un aspecte, i és el que fa
referència al pacte social contra violències masclistes, perquè
es fa una feina molt bona en coeducació, que és el fet d’educar
en igualtat, i això ens fa molta falta. Ara hi ha gent, ahir, crec
que va ser, o la setmana passada, que es va presentar ja una
persona a treballar a Eivissa, ho conec per això, i que n’hi ha
cinc en total que haurem d’avançar que fan feina bàsicament
amb empreses, amb institucions i això, però que també ens farà
falta fer feina amb escoles, amb centres escolars, perquè el
futur sigui diferent del present que tenim i que la coeducació
sigui una realitat i que les violències doncs passin a ser pròpies
de les violències que han estat sempre, dels cafres, dels
salvatges i dels “assalvatjats”, no dels homes contra les dones
ni de cap ésser humà contra cap ésser humà, jo almenys ho veig
així.

Per tant, fer feina i destinar recursos a aquestes coses em
sembla molt positiu, però en el que comentam veiem que són
ventalls molt amples, dins la societat, i tot això es fa des d’una
conselleria petita, amb pocs recursos de moment, però que any
rera any van augmentant.

I la darrera referència que vull fer és anar-me’n al primer
que he dit de la meva intervenció, que és que, és clar, em crida
l’atenció que enguany, per alguna cosa la Sra. Riera no ha fet
aquesta compareixença, la va fer els dos anys anteriors, deu
tenir qualque problema, però si hagués estat aquí no hagués
pogut dir el que ha dit el Sr. Gómez, sap per què? Perquè una
part molt important ja la va dir ella i en aquests moment li
diríem: però, Sra. Riera, si diu el mateix que l’any passat, i vegi
que no va ser així. Per tant, ja està bé que hagi estat un
portaveu diferent del de l’any passat i pugui haver reiterat en el
mateix que deia la Sra. Riera en una part, en una part petita, en
una altra part la seva sensibilitat sempre es troba per endavant,
Sr. Gómez, sap que jo li consider així, i crec que coneix la
conselleria per poder dir algunes de les coses que ha dit, supòs
que haurà d’explicar per què veu el pressupost desequilibrat i
per tant poc efectiu, i ja haurà entès perfectament per què
s’incrementa en més d’1 milió d’euros el pressupost de
publicitat, però crec que millor que el que hagi pogut fer jo ara
aquí ho podrà aclarir la Sra. Consellera.

Per la meva part, de moment, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contesta la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, president, gràcies a les senyores diputades
i als senyors diputats, intent donar resposta als seus dubtes i al
que no són dubtes, sinó les seves aportacions, també són
benvingudes.

Sr. Gómez, cada any és un debat recurrent sobre
l’estructura, si és més grossa o més petita, la Conselleria de
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Presidència les funcions que té, en tot cas, li puc dir que mai no
ha aspirat a gestionar, en aquest cas, IB3, com ho va fer vostè,
com a director general de l’ens, i, en tot cas, cada govern, quan
comença...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... aquest també és un recurs efectiu, idò bé així els fem servir
tots. I, en tot cas, jo em qued amb el positiu que és polítiques
transversals importants com les d’igualtat, que a l’any 2016 ja
van passar a la Conselleria de Presidència, jo crec que la
majoria dels que som aquí ho celebram, com també la posada
en marxa d’aquest nou servei d’atenció a les persones LGTBI,
em feia vostè menció..., segurament contestaré coses o aniré
agrupant els temes que m’han comentat els diferents grups
parlamentaris.

En el cas de la Direcció General de Coordinació, perquè no
hi hagi confusió, he parlat de dos temes, inversions
fonamentals, per una banda, la posada en marxa d’una oficina
d’administració electrònica, que té un pressupost bàsicament
d’1,5 milions d’euros, però no té res a veure amb
l’administració electrònica; una altra part de la Direcció
General de Coordinació, que és el servei i l’atenció a les
persones LGTBI.

Llavors, per altra banda, tenim l’Institut Balear de la Dona,
que em preguntaven el pressupost concret, que és de 3.474.195
euros, que suposa una pujada d’un 11,61% respecte del
pressupost de l’any passat.

I el pressupost concret LGTBI, que és de 247.000 euros,
que, com també he dit, en el pressupost d’enguany, de l’any
2017, ha estat la primera vegada que hem tengut a la nostra
comunitat autònoma un pressupost destinat a LGTBI; a més, jo
vull donar les gràcies al servei, perquè, amb molts pocs
recursos, com deia el Sr. Tarrés, la veritat és que crec que es fa
molta feina.

Per altra banda, respecte del capítol 1, que també han
comentat els diferents consellers, dir que, bàsicament, la pujada
en capítol 1, que suposa un 6,96%, concretament 928.000
euros, ve motivat pel pagament del cent per cent de la carrera
professional, no per la creació de noves places, excepte en el
cas de l’Advocacia, que sí que hi ha previst per a l’any 2018 la
creació d’aquestes places de lletrats o de lletrades.

I per altra banda, també, em feia esment el Sr. Gómez, del
Partit Popular, de la creació de nou personal eventual;
efectivament, de tres places de personal eventual. Dir-li, però,
Sr. Gómez, que si fem una comparació, ja no amb l’anterior
legislatura, que també la podem fer, on el Partit Popular amb
molt menys pressupost tenia un total de 54 persones de
personal eventual, i en aquesta, a dia d’avui, amb aquest nou
pressupost per a l’any 2018 en tendrem 51, no és que hi hagi
molta diferència, però encara hi ha tres persones menys de
personal eventual que quan governava el Partit Popular. I com
dic, també, amb menys pressupost, tenint en compte que el
global del pressupost per a l’any 2018, com els hauran explicat
per part de la consellera d’Hisenda, ara fa uns minuts o unes
hores, supera per primera vegada els 5.000 milions d’euros.

Una altra de les coses que m’han comentat, si he agafat bé
la partida, quan em parlaven del capítol 2, que augmenta,
efectivament, ara explicaré una mica més detingudament
perquè es veu la posada en marxa d’aquesta oficina
d’administració electrònica que, com dic, s’emporta 1,5 milions
d’euros, i una partida que el Sr. Gómez em deia, concreta, si ho
he apuntat bé, és l’aportació que es fa anualment a Projecte
Home. He dit també durant la meva intervenció que es deixava
de pagar Projecte Home, aquella partida que feia referència al
pagament de la nova seu, que s’ha acabat de pagar enguany, a
l’any 2017, per tant ja no hi ha aquesta partida, però sí el que
es continua fent és la subvenció al Projecte Home, com fem
cada any.

Per altra banda, la Sra. Sureda d’El Pi, m’ha fet menció a
quan es posarà en marxa l’observatori i la comissió d’igualtat
que preveu la Llei d’igualtat, efectivament, dir-li que en aquests
moments està pràcticament a punt l’esborrany de decret,
d’enviar al Consell Consultiu, que ha d’informar els dos decrets
per a després ja ser aprovats definitivament en el Consell de
Govern, que ens agradaria que pogués ser dins enguany mateix,
si els terminis o el poc que queda d’enguany ens ho permeten.

Quant al pacte social contra les violències masclistes, té raó
també la Sra. Sureda, que és veritat que l’any passat, quan es va
posar en marxa o es va aprovar el pla, també jo vull agrair a
tots els grups que van tenir la participació activa en l’aprovació
del pla, dir-li que tal vegada no s’ha vist com a tots ens
agradaria, però que ha seguit prou actiu. He parlat també de la
contractació de sis persones, de cinc educadores, per
dinamitzar únicament i exclusivament el pacte social contra les
violències masclistes a totes i cadascuna de les illes, aquestes
persones ara ja han estat contractades i esperem, per tant, també
que suposin un impuls al pacte, a més de posar en marxa, ara
que som el mes de novembre, i aviat s’atraca el dia 25 de
novembre, també una nova campanya dins aquest mes contra
les violències masclistes.

I ja que parlam de campanya, que també és un tema diguem
recurrent a les diferents compareixences o en el debat de
pressuposts, respecte de les partides que es destinen a
comunicació o a publicitat institucional, dir que, efectivament,
aquest govern i per a l’any que ve, i a més, amb la pujada
també que hi ha hagut de pressupost, en general, hem
augmentat aquesta partida, per una banda, com s’ha dit abans,
per part de diferents diputats hi ha aquesta centralització de les
partides de totes les conselleries, però també, com dic, una
pujada de la publicitat institucional, perquè també l’entenem
com a un servei públic, perquè, a més també això suposa pagar
les diferents campanyes, ara jo feia menció... que en parlarem
ara dins el novembre, contra les violències masclistes, però
d’altres que es puguin fer campanyes contra el foc, contra la
sequera, contra la grip, la campanya de la renda social, etc.

Accept, encara que no ho comparteixi, perquè, com dic, és
un debat i una crítica que any rera any hi ha respecte de la
publicitat institucional, però, com dic, l’entenem com a servei
públic i necessari, perquè tota aquesta informació, a més, arribi
a tots els ciutadans.

Em deia també el Sr. Portaveu, el Sr. Pericay, portaveu de
Ciutadans, la baixada que s’ha produït a la partida respecte de
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les comunitats balears a l’exterior, dir-li que el que s’ha fet és
ajustar el pressupost, atès que no s’ha esgotat, per exemple,
enguany, aquesta partida pressupostària, perquè dels projectes
que s’havien presentat de les diferents cases, que crec que són
17, ara li dic la xifra de memòria, 17, se n’han presentat només
6, els quals s’han acceptat i s’han subvencionat tots i cadascun
d’aquests projectes, però així i tot no es va esgotar la partida de
150.000 euros, que, per cert, els darrers anys, a la passada
legislatura, és una partida que es posava de manera recurrent,
però després no es treien les subvencions. En tot cas, el que
fem ara per al 2018, és ajustar-lo a la realitat del que hem vist
enguany, però si..., per deixar a tothom tranquil, per si de cas,
veiéssim que hi hagués una pujada a l’any 2018 de projectes de
cases que tal vegada enguany no s’han presentat, no voldríem
deixar ningú fora dins aquesta partida pressupostària, però, com
li dic, l’hem adaptada diguem a la realitat del que hem vist
enguany.

Crec que he contestat també al Sr. Pericay, respecte de la
pujada del capítol 1. Sí, i també em preguntava sobre el tema
del delegat de Madrid, dir-li que està pressupostat, però no
perquè sigui res nou per al pressupost de l’any 2018, sinó
perquè aquesta figura que ja existia a la nostra estructura de
govern, com a delegat del Govern de les Illes a Brussel·les, el
vàrem reconvertir en aquesta delegació a Madrid que a hores
d’ara encara no s’ha fet el nomenament.

Faig un repàs ràpid, sí, em preguntaven també que si hi ha
a altres conselleries inversions que facin referència a igualtat.
Rotundament sí, a totes i a cadascuna de les conselleries, jo, per
exemple, quan he parlat del pacte social contra les violències
masclistes i de les mesures que va aprovar el Consell de
Govern, fins a l’any 2020, amb pressupost de 13 milions
d’euros, fins a l’any 2020, no és un pressupost que estigui,
diguem, a la Conselleria de Presidència, sinó que són mesures
que hi ha a les diferents conselleries.

Havia ja menció a la meva primera intervenció precisament
d’un projecte que vàrem presentar ara, conjuntament, amb el
conseller de Treball, per aconseguir que cap dona de violència
masclista tengui... per aconseguir que totes les dones que hagin
estat víctimes de violència masclista tenguin un lloc de feina,
com a mínim, durant un any per trencar que la dependència, no
només emocional, sinó també econòmica, impedeixi o dificulti
que les dones puguin denunciar la seva situació; ara li parl de
Treball, però li podria parlar també, per exemple, en Educació
o Salut, per exemple en Educació, que hem posat en marxa
conjuntament amb la Conselleria d’Educació amb el seu
pressupost, garantir que hi hagi un coeducador a tots i a
cadascun dels centres escolars. Per tant, aquest projecte o el
projecte d’igualtat sí que està present a totes i a cadascuna de
les conselleries.

Per altra banda, també intent ampliar una miqueta més el
que em demanaven, sobretot pel que fa referència a l’oficina
d’administració electrònica, que, efectivament, és un pressupost
d’1,5 milions, es refereix al servei d’arxiu electrònic també. El
pressupost que es troba en aquesta Direcció General de
Coordinació ajudarà també a reforçar les oficines de registre i
a la implantació dels tràmits electrònics.

I respecte de la pregunta que em feien de si tot això
s’externalitzarà o es farà amb recursos propis o amb personal
propi, la filosofia del projecte és externalitzar tot allò que sigui
conjuntural, el que passa és que, sobretot ara per posar-lo en
marxa, molts dels serveis que externalitzarem, després, a la
llarga, no serà necessari i també podrem aprofitar personal
propi o estructura pròpia modificant, que esperam també fer-ho
d’una forma immediata, l’RLT de la nostra conselleria per
poder implantar, com dic, l’oficina d’administració electrònica,
que pugui ser una realitat ja a partir de l’any que ve.

He fet un repàs, crec, ràpid de tots els temes o dels més
importants que m’han plantejat i qued a la seva disposició per
si en un segon torn d’intervenció ha quedat alguna cosa sense
contestar.

Gràcies, Sr. President.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, per al torn de rèplica, el Grup Parlamentari Popular, el
Sr. Antoni Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, me va a
permitir, en primer lugar, que felicite al Sr. Tarrés, porque ha
hecho de excelente abuelo de la consellera, por lo tanto...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., merece todas nuestras felicitaciones.

Y, Sra. Consellera, en relación con los eventuales, yo, del
personal eventual le había pedido las funciones y los puestos
que iban a desarrollar; usted me ha contestado diciéndome que
el Partido Popular tenía más. No es que sea muy transcendente,
pero me gustaría que me contestara estos eventuales, estas tres
personas que creo que van a contratar, pues eso, qué funciones
van a tener y qué puestos van a ocupar.

Después, tampoco me ha contestado en cuanto a la partida
78000, de Presidencia del Govern, está en gabinete de la
presidencia, partida 78000, familia e instituciones sin ánimo de
lucro, tiene una cantidad de 40.000 euros, está en el gabinete de
la presidencia.

Y nada más, agradecerle las explicaciones que nos ha dado,
a usted y al equipo que le acompaña hoy en esta
comparecencia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara, pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, el Sr. David Martínez, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Consellera, per la
seva resposta i per donar més explicacions quant a l’augment
d’1,5 milions d’euros en el tema de l’administració electrònica.

Pot ser li ha faltat, no ha contestat el tema que li he proposat
de la nova web de participació, que estava prevista l’any passat,
la consellera que duia el tema de transparència va anunciar que
s’hi destinarien 60.000 euros, i bé, en quina situació es troba,
si està previst fer-ho per a l’any que ve, quin cost tenia i aquests
60.000 euros que hi estaven destinats en què s’han gastat o si
s’han quedat sense gastar.

I poca cosa més, agraïm la seva resposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Ara, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

No intervindré, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antoni Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Només m’agradaria fer un incís que
abans no hi he pensat, en el tema de la Llei LGTBI, perquè
demanaria que hi hagués més coordinació amb les persones que
hi ha dins la conselleria amb les entitats LGTBI, i ho dic,
perquè, després de reunions que hem pogut mantenir arran de
fer una sèrie d’accions, la sensació de coordinació no la vaig
tenir al cent per cent i, per tant, només aquest incís, i agrair que
hi tenguin esment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús tampoc. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sr. Pericay. I pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí en faré ús, com no podia ser d’una altra manera. Dir-li al
Sr. Gómez que és la primera vegada que em diu abuelo...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., i em toca una mica el coret, no?, una miqueta me’l toca, vull
pensar que ho ha dit amb to afectuós, no en tenc cap dubte.

Però vull aprofitar per dir que jo no som neutral, si fos
neutral seria un hipòcrita, no? Jo som part de la Sra.
Consellera, no la consellera del Govern al qual jo don suport,
és una amiga, som quasi família, ens hem criat en política junts,
hem compartit hores, dies, mesos, de discussions, de punts de
vista en comú, i això, per tant no podria dir moltes coses en
contra. Però si hi hagués alguna cosa en contra, vostè deu
suposar clarament que jo li diria en privat, no li diria mai
públicament.

El paper que li toca al partit que dóna suport al Govern aquí
és crec, més o menys, el que he fet jo, més o menys el que he
fet jo. I ja està, no?, i ho entenc que vostè ho ha dit amb això,
però és clar, quan per primera vegada et diuen abuelo
cebolleta, quasi, cony, t’emprenya!, no t’acaba d’agradar.

(Algunes rialles i remor de veus)

Però, miri, ja ho admet i ja està, ho deixem així. Jo no diré
res mai del paper que feien els vicepresidents o presidents de
la legislatura passada, però vull pensar que hi havia qualque
cosa per allà també de parentiu o de parentesc.

I aprofitar, per acabar, ara sí que vull dir una cosa de futur,
mai no sabem qui serem aquí, qui no serem aquí l’any que ve,
d’aquí a un any, quan es duguin els darrers pressuposts, però
dir-li a la consellera, que el que he dit a la primera intervenció
del que s’ha avançat en aquesta conselleria dels (...) nous de
sensibilitat que s’han obert, que són coses que tenen un cert
perill, perquè això ja no es pot aturar. Això només pot anar
creixent, només ha de créixer, cada vegada la lluita contra les
desigualtats ha de ser més grossa en el carrer i aquells governs
que més lluitin contra les desigualtats seran els governs més
moderns, més progressistes i que més al dia estaran, no seran
aquells que duguin banderes més en l’aire i que fomentin les
desigualtats, les discussions, les baralles, sinó aquells que
fomentin la inclusió, posar la gent que ha d’estar a la societat
i evitar les disputes i les baralles, aquests seran els governs
moderns i progressistes.

I jo esper que vostès duguin aquest govern cap a aqueixa
modernitat i cap a aquest progressisme.

Res més, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara la contrarèplica de la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, molt breument, també, una
vegada més, agrair als senyors diputats i a les senyores
diputades. El Sr. Tarrés, ni volent podria ser el meu güelo, ja
per edat, sí un bon company i amic.

I entrant a les cosetes que m’havien quedat, dir-li, Sr.
Martínez, efectivament, no li havia contestat al tema de
participació perquè aquesta és una part de la direcció general
que ha quedat a la Conselleria de Cultura, per tant, no es troba
a la Conselleria de Presidència, si ho sapigués li contestaria,
però, en aquest cas, la consellera de Cultura ho farà molt
millor.

Respecte de la partida concreta que em deia el Sr. Gómez,
si ho he anotat ara bé, la partida del consolat, en aquest cas,
baixa respecte de l’any passat, en 10.000 euros, i és una
quantitat per donar... per a inversions o subvencions a entitats
sense ànim de lucre, una partida que ha estat sempre aquí, que,
com dic, en aquest cas s’abaixa.

I respecte del personal eventual, com vostè sap, no és
personal eventual, és personal eventual en aquest cas assessors,
destinats bàsicament a comunicació, per una banda, perquè dels
funcionaris, del personal públic que tenim, en aquest cas cada
vegada necessitam més especialitat, en aquest cas creativitat,
difusió, i per a temes digitals, ja que les noves tecnologies les
necessitam també per potenciar la transparència d’aquest
govern. I a això esperam que sigui la feina que es destini aquest
personal eventual o assessors que, com dic, en tot cas, també en
aquesta legislatura és inferior a la que hi havia anterior.

Moltíssimes gràcies a les senyores diputades i als senyors
diputats, perdó, me’n deixava una més, en aquest cas, la Sra.
Sureda, que feia referència que hi hagi una major coordinació
o contacte amb les entitats relacionades amb LGTBI; li puc dir
que si alguna cosa amb qualque col·lectiu hi tenim un contacte
permanent, i en aquest cas, setmanal, és amb les entitats
conscients també que, per molt que facem, no fem prou; no serà
mai aquest govern complaent, malgrat tenguem moltes güeles
o güelos que ens tirin flors, som conscients que quan es tracta
de donar serveis a la ciutadania tot el que facem serà poc, i el
pressupost que hi destinem també.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el
debat, volem agrair la presència de la Sra. Consellera de
Presidència i dels seus acompanyants.

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