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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Rafael Nadal.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Xelo Huertas substitueix Xavier Pericay.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix David Martínez.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

Compareixença de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació 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 Serveis Socials i Cooperació per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2018, segons
l’escrit RGE núm. 14156/17.

Hi assisteix la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, acompanyada de la Sra. Isabel
Eugenia Nora del Castillo, secretària general; del Sr. Joan
Mascarell i Ramiro, cap de gabinet; del Sr. Andreu Horrach i
Torrens, director general de Planificació i Serveis Socials; de
la Sra. Marta Carrió i Palau, directora general de Menors i
Família; del Sr. Antoni Servera i Saletas, director general de
Cooperació; de la Sra. Alejandra Pavlovic Djurdjev, directora
gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i a
la Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears; de
la Sra. Josefina Tur i Marí, directora gerent de la Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel; del Sr. Juan Manuel Martínez i
Álvarez, director gerent del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears; de la Sra.

Catalina Sagrera i Lleonart, cap de premsa; i del Sr. Dario
Barcila Adán, assessor.

Té la paraula la Sra. Consellera de Serveis Socials i
Cooperació per fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

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

Bones tardes a tots i a totes, gràcies, president. Excusar la
no presència del director d’Atenció a la Dependència, Sr. Juan
Manuel Rosa, que es troba a una reunió a Madrid,
interterritorial i que era precisa la seva assistència, i el director
de l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors, Sr. Serafín
Carvallo, que demà organitza unes jornades i avui era amb els
ponents.

Bé, i amb la promesa de no abusar tant del temps com el
conseller anterior, començaré a explicar els pressuposts del
2018.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant l’any
2018 gestionarà 190.125.964 euros, que suposen un increment
d’11 milions d’euros i significa una pujada de 6,2 en relació
amb els pressuposts del 2017.

Ens haurem d’excusar perquè en el text de la memòria hi ha
una errada, en el text de la memòria posa que els pressuposts
són 189 milions d’euros, i és una errada, perquè són 190
milions d’euros, que és la comptabilitat que figura en el conjunt
dels pressuposts.

A aquesta quantia de 190 milions, i parlaré de xifres
rodones, hi hem d’afegir la incorporació durant l’any 2017 de
5,5 milions del pressupost del 2017, que provenen de la renda
social, i que s’incorporen al Consorci Sociosanitari per
continuar o per iniciar els equipaments per a persones
valorades com a persones amb dependència o per a menors
amb mesures judicials o per a persones amb discapacitat
intel·lectual.

Aquests pressuposts, com vostès hauran vist, es
distribueixen entre secretari i la direcció general, en les
següents partides: la Secretaria General, amb 9.558.000 euros,
amb un increment d’1.536.000 euros, en relació amb l’any
actual, a l’any 2017. L’increment d’aquesta secretaria general,
vostès hauran que es troba a capítol 1, perquè es comptabilitza
ja la pujada que s’ha produït a l’any 2017, per tant es
comptabilitza a l’any 2018 i, a més, incrementa places, que són
unes 14 places, que aquest any 2017 s’han incrementat
bàsicament per a renda social i per a dependència, i també per
a temes dels serveis de comptabilitat o serveis generals.

I després veuran també una pujada de capítol 2 que la
volem explicar, no és una pujada general, sinó per mor de dos
factors: la recerca, sobretot, de nous locals, per a lloguer, la
comunitat autònoma, com vostès saben, no té patrimoni, per
tant, hem d’anar a lloguer, perquè volem canviar l’oficina
d’Inca, l’oficina d’Eivissa, l’oficina de Manacor; també volem
diversificar els punts d’informació de Palma i per tant això
suposa un lloguer.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714156
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714156
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I després una despesa molt alta que tenim en temes de
correu. Som una conselleria que genera molta informació cap
al ciutadà, pensions no contributives, renda social, valoració de
la discapacitat, valoració de la dependència, tot això va amb
resolucions que s’envien encara per carta. Per tant, aquesta
pujada de capítol 2 respon a necessitats molt concretes de
millora o de qualitat d’informació al ciutadà.

La Direcció General de Serveis Socials, amb 43.840.000
euros, que suposa un increment de pràcticament 3 milions
d’euros.

La Direcció General de Dependència i Atenció a la
Discapacitat, amb 111 milions d’euros, que suposa un
increment de 7.721.000 euros, en relació amb els pressuposts
del 2017.

La Direcció General de Menor i Família, amb un total de
16.524.000 euros, que suposa un increment de 630.000 euros.

La Direcció General de Cooperació, amb un total de
5.271.000 euros, que suposa un increment de 622.000 euros en
relació amb el pressupost del 2017.

I finalment, l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors,
que passam de 305.000 euros a 337.000 euros per a l’any 2018.

En relació amb els objectius que ens hem marcat des del
Govern i que la majoria es troben recollits en el pacte de
governabilitat, aquesta pujada es concreta o es defineixen en
una distribució pressupostària molt concreta en relació amb els
objectius.

Per lluitar contra la pobresa, que és un dels objectius que
vostès saben que és al pacte de governabilitat i és un dels
objectius del Govern, hi ha renda social, aquest any hem
comptabilitzat 16.500.000 euros. Aquests 16.500.000 euros
pensam que és una partida que després de devuit mesos o
pràcticament vint mesos de gestió de la renda social, pensam
que està ajustada a la realitat del 2018. Els 20 milions d’euros
hem comprovat que ens sobren, ho vàrem a la partida del 2017,
perquè vàrem ampliar per a pensions no contributives. La
millora econòmica i la possibilitat de més contractació de
temps, fa que moltes persones a moltes famílies que a l’any
2013 i a l’any 2014 no tenguessin prestacions d’atur, aquest
any en tengui. Per tant, consideram que amb 16.500.000 euros
la renda social està garantida la seva cobertura.

En qualsevol cas, vostès saben que la renda social és un dret
que ve marcada per una llei que es va aprovar en aquest
parlament i que en el seu articulat s’estableix de forma molt
clara que no té limitació pressupostària, per tant si es necessitàs
una partida superior és una partida que tendria prioritat dins els
pressuposts del Govern, tot i així, pensam que amb 16.500.000
euros tenim suficient partida per a la renda social a l’any 2018.

Mantenim la renda mínima d’inserció, pensam que encara
hi ha col·lectius que encara no es troben coberts per la renda
social, encara hi ha moltes famílies que no duen tres a la nostra
comunitat autònoma i que es troben en situació de
vulnerabilitat. La situació econòmica, la millora econòmica de
les Illes Balears vostès saben que fa un efecte que moltes

famílies venen a cercar feina durant l’estiu, i algunes es queden,
supòs que el conseller d’Educació els ha explicat el creixement
que tenim en temes d’infància. Per tant, mantenim la renda
d’inserció amb aquests 4 milions per a l’any 2018.

1 milió per a pobresa infantil, que s’incorpora al Pla de
finançament comunitari. Són programes de caràcter municipal
i, per tant, es fan a través de convenis amb els ajuntaments.

Mantenim el Fons d’Emergència, amb 320 i 150.000 euros,
el Fons d’Emergència es va posar en funcionament el curs
2015-2016, és un fons que funciona bé, que els centres detecten
necessitats de forma immediata o d’urgència en els alumnes i
poden tenir una resposta ràpida.

Mantenim també la targeta bàsica, i aquí sí que els volia
donar una explicació: vostès saben que les pensions no
contributives aquest any s’han complementat amb la renda
social, per tant, totes aquelles persones que viuen totes soles
que cobren les pensions no contributives, que són la majoria,
que en aquests moments cobren uns 308 euros, els
complementam fins a uns 108 euros cadascuna, que arriben al
màxim que permet la sentència del Tribunal Constitucional, que
diu que no pot superar el 25% d’aquesta quantia. Per tant,
arribam al màxim d’aquesta quantia perquè no se li afecti com
a comptabilitat de la seva pensió no contributiva, perquè a
aquests senyors si tal vegada en lloc de 108 euros els pagassin
120 euros, a l’any següent se’ls llevaria la pensió no
contributiva. Per tant, jugam al límit que ens permet la
sentència del Tribunal Constitucional que és arran d’una
demanda que va posar el Partit Popular quan la comunitat
autònoma d’Andalusia i la comunitat autònoma de les Illes
Balears varen incrementar la pensió no contributiva; arran
d’aquest increment de la pensió no contributiva el Tribunal
Constitucional va limitar, va considerar que un 25% d’aquesta
pujada, una pujada d’un 25% no suposaria atemptar contra la
borsa única de la Seguretat Social ni l’equitat a tot l’Estat.

I aquesta targeta bàsica anava dirigida a aquestes persones
que cobraven uns 180 euros anuals, aquesta targeta no es podrà
donar als perceptors de pensions no contributives que cobrin
aquests 108 euros cada mes, perquè si no superaria la quantia
que els permet la sentència del Tribunal Constitucional. Tot i
així, mantenim entre 400 i 500.000 euros perquè sí que hi havia
persones que no cobraven la targeta bàsica i que, a través de la
subvenció es podien acollir a aquesta targeta bàsica. Però l’any
passat hi havia 1.800.000 euros i aquest any entre 400 i
500.000 euros pensam que seria suficient.

Per tant, per lluitar contra la pobresa tenim la renda social,
la renda mínima d’inserció, 1 milió d’euros per a pobresa
infantil a través de programes municipals, el Fons
d’Emergència, la targeta bàsica per a aquest col·lectiu i la
convocatòria de subvenció per a entitats que lluitin contra la
pobresa, que serà de caràcter bianual i cada un d’aquests anys
són 900.000 euros, 900.000 euros el 2018 i 900.000 euros el
2019.

Un altre dels objectius que tenim dins el pacte de
governabilitat i com a Govern és la millora de l’atenció a les
persones amb dependència i persones amb discapacitat. En això
tenim tres eixos centrals en aquest objectiu: un és el
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manteniment de la reactivació de la dependència, les dades que
tenim crec que són dades molt positives en relació amb aquest
objectiu, amb aquest eix de reactivació de la dependència;
durant l’any 2016 i l’any 2017 hem ordenat, hem modificat
l’ordenació o l’ordre que hi havia a la Direcció General de
Dependència, hem canviat resolucions, hem fet nous decrets o
modificat decrets anteriors, hem ampliat recursos, i en aquest
moment tenim uns resultats que nosaltres consideram molt
positius, no? Pràcticament en dos anys hem incrementat un
42% les persones que reben ajuda amb qualque tipus de
prestació lligada a la dependència; hem passat de 270 dies de
mitjana d’espera de valoració a 78 dies; de 200 dies d’espera
d’elaboració dels PIA a 90, i de 361 valoracions mensuals hem
passat a fer-ne 678.

Per tant, un dels nostres objectius és el manteniment
d’aquesta reactivació i si podem encara millorar aquest temps
d’espera.

El segon eix d’aquesta atenció a la dependència de les
persones amb discapacitat són nous serveis de programes i
equipaments. Quant a equipaments, continuarem o iniciarem les
obres de la Residència de Marratxí, residències, quan dic
residències és per a persones majors valorades com a persones
amb dependència, Residència de Marratxí, Residència a
Formentera, Residència a Son Martorell, Residència del
Quarter de Santiago, Residència de Son Dureta, aquestes són
les residències que en aquest moment tenim previstes, i es
troben en diferents situacions cadascuna, si després els
interessa que els expliqui la situació de cadascuna m’ho
sol·licitin, en diferents moments de la gestió amb els municipis
o la gestió urbanística.

Acabarem el Centre de Dia de Felanitx, el Centre de Dia de
Muro, el Centre de Dia de Marratxí, els dos Centres de Dia a
Palma i estam amb converses amb altres ajuntaments, com
poden ser Porreres, Santanyí o Calvià per ampliar també els
centres de dia o nous centres de dia en aquests municipis.

Reformam la Llar de Son Tugores, bé, Son Tugores és un
centre per a persones amb discapacitat intel·lectual amb
problemes de conducta, i reformam les llars des del Consorci
Aprop i el Consorci Sociosanitari.

I després també ampliam les places residencials de les
residències de Llucmajor, de Campos, de Ferreries i de Sant
Lluís. Necessitam construir aquestes residències perquè en
aquest moment pràcticament tenim ja el cent per cent de places
concertades residencials municipals i de centres de dia, i
pràcticament el que han ofert les residències privades. Per tant,
en aquest moment o construïm places residencials o no tenim
capacitat d’augmentar les necessitats per atendre aquest
col·lectiu de persones majors.

En relació amb serveis i altres tipus de programes,
concertació de les places d’habitatges per a persones amb
diagnòstic de salut mental, la nostra voluntat l’any que ve és
concertar 68 places d’habitatge autònom i 8 de supervisat. Això
suposaria aproximadament 1 milió d’euros, no hi arriba, 900 i
busques, però pràcticament 1 milió d’euros.

L’ampliació dels centres ocupacionals, en aquest moment
tenim 90 places. A finals del 2017 volem ampliar 91 places més
i per tant tendríem 181 places a l’any 2018. Això té un valor
d’1.400.000 euros.

Ampliació d’hores de serveis d’atenció primerenca, a l’any
2015 hi havia 50.000 hores; a l’any 2017, a data d’avui, hi ha
100.000 hores. En aquest moment hi ha uns mil nins i el valor
actual d’aquests serveis són uns 3 milions d’euros i volem
ampliar-ho en 200.000 euros més a l’any que ve.

Ampliació del servei de promoció de l’autonomia, diem
ampliació perquè en aquests moment només tenim dos punts
d’atenció del servei de promoció de l’autonomia lligada a la
dependència, que és a Formentera, i ho hem fet a través d’un
contracte, perquè no ha estat possible fer-ho a través de
convenis amb els ajuntaments, i (...) un contracte per un valor
de 400.000 euros. I després també serà l’ampliació del servei
d’ajuda a domicili i els serveis de teleassistència.

I també anunciar-los la voluntat de reorganitzar el servei de
persones incapacitades judicialment. En aquests moments
tenim, el servei que atén les persones incapacitades
judicialment és un servei que tenim concertat amb la Fundació
Aldaba, atén unes 800 persones, i la nostra voluntat és crear un
sistema mixt, mantenir aquest servei concertat, però també
crear un servei públic, com hi estan altres serveis com pot ser
atenció primerenca, com pot ser salut mental, com pot ser les
residències per a persones majors o centres de dia. Això
segurament es gestionarà a través de la Fundació d’Atenció a
la Dependència, que fem la proposta de modificació dels seus
estatuts perquè puguin realitzar aquesta encomana.

L’altre eix que volem mantenir i que vostès veuran
augmentats considerablement determinats capítols del nostre
pressupost, és la (...) de tots els serveis creats entre el 2016 i
2017, s’han creat en dos anys 333 places residencials per a
persones majors amb dependència, 333 places són més de dues
residències. Això té un valor de 5.700.000 euros.

Es mantendrà l’ajuda de 125.000 euros a la Fundació
Menorca, que serà a través del servei de concertació per a
places lligades a salut mental.

Mantendrem el servei d’intèrprets de llengua de signes, a
través de la subvenció a la Fundació de Persones Sordes, per un
valor de 125.000 euros.

Mantenim el servei d’acompanyament de persones amb
discapacitat física i el servei de promoció d’autonomia
personal, el d’acompanyament per un valor de 199.000 euros
i el segon per un valor de 240.000 euros, que aquests 240.000
serà un conveni amb el Consell Insular de Mallorca, i el
d’acompanyament serà a través de la concertació de l’entitat
que en aquest moment ja l’està gestionant.

El centre ocupacional de salut mental del carrer Jesús, que
és el de Sa Riera, que el vàrem obrir amb poques places, eren
15 places, en aquest moment ja estan en 27 i volem ampliar fins
a 30 places més.
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Mantenim, com no pot ser d’una altra manera, tota la xarxa
de centres de dia municipal, que s’ha incrementat durant
aquests dos anys en 110 places.

I mantenim també les subvencions per a entitats que donen
suport a les persones amb discapacitat, per uns 400.000 euros,
que són a la partida 413B, en el codi 48.

Un altre dels objectius que tenim també com a govern i que
també són al pacte és anar superant el concepte de subvenció
i per tant anar cada vegada més a la concertació. En això
veuran vostès que hi ha hagut una pujada considerable al
capítol 2. La pujada d’aquest capítol 2, si vostès l’estudien
atentament, no són doblers, despesa corrent, sinó que és
bàsicament totes està al codi 26, el codi 26 és el codi que és la
concertació. Per tant, la pujada de capítol 2 està centrada
bàsicament a la concertació. A la concertació tenim un total de
14.292.791 euros. Per tant, podem dir que durant aquesta
legislatura fins a l’any 2017 s’ha passat pràcticament de zero
concertat a 14.292.791. Això suposa que estam superant per
aquestes xifres el concepte, la idea de la subvenció i cada
vegada més les entitats tenen garantia que aquests serveis tenen
futur, tenen estabilitat i tenen capacitat de millora.

Els serveis que hem concertat durant l’any 2016 i l’any
2018 són els següents: atenció primerenca, centre ocupacional
de salut mental, habitatges persones amb diagnòstic de salut
mental, servei de persones incapacitades judicialment, servei
d’acompanyament de joves extutelats, servei d’habitatge de
joves extutelats, places residencials per a persones majors en
dependència, servei d’acompanyament per a persones amb
problemes de salut mental i serveis socials judicials. Això és el
que hem fet des de l’any 2016 i les previsions per a l’any 2017.

I aquí també està..., que ara he vist que no ho he mencionat,
el servei... sí, perdó, ho he dit, servei de persones incapacitades
judicialment.

Un altre objectiu és la millora dels serveis de menors amb
mesures judicials. Per a l’any 2018 esperam acabar les obres de
primera fase d’ampliació d’Es Pinaret amb una inversió
d’1.238.000 euros i tenim ja el pressupost de la segona fase. 

Aquí aprofitaré per explicar-los, perquè vaig venir a una
compareixença per explicar la voluntat i la projecció que
teníem i la previsió que teníem de fer la primera fase i la
segona fase, durant l’any 2017 per tota una sèrie de problemes
que cada vegada estàvem més presents a Es Pinaret, que era
que coincidien víctimes d’abusos sexuals amb l’agressor i
perquè, per indicacions també de la Fiscalia de Menors o
d’acord amb la Fiscalia de Menors, vàrem separar d’Es Pinaret
nins i nines. Es Pinaret, per tant, s’ha quedat amb els nins, amb
els joves i a Es Fusteret hi ha les nines. Això ha donat uns
resultats amb aquest pràcticament mig any en què ho hem
provat molt bons. A Es Fusteret ha baixat considerablement tot
el tema de les incidències i hi ha hagut tot un tema d’adhesió
als programes molt més elevat per part de les nines, vull dir, de
les nines que en aquest moment tenim a Es Fusteret, o de les
menors que tenim a aquest Fusteret.

Això ens fa pensar que hem de tornar pensar si és adequat
fer la segona fase d’ampliació d’Es Pinaret al mateix Pinaret

perquè la nostra voluntat era que Es Fusteret es traslladàs a la
segona fase d’Es Pinaret, perquè això suposaria apropar de nou
nins i nines amb l’inconvenient que no hi hauria els 500 metres
que alguns tenen d’ordre d’allunyament, de l’agressor a la
víctima. Per tant, ens estam plantejant en aquest moment que
per a aquesta segona fase d’ampliació de les fases d’Es Pinaret
tal vegada hem de cercar un altre indret, que no sigui dins
l’espai actual que es coneix com Es Pinaret.

Això sí, quan hagi pres la decisió ja els ho comunicaré
personalment a cada grup, però en aquests moments estam
quasi més decidits a fer aquesta segona possibilitat que la
primera que vàrem valorar. En qualsevol cas tenim el
pressupost per iniciar aquesta segona fase.

També s’incorporaran dos psicòlegs per als programes de
menors amb mesures judicials a medi obert. Vostès saben que
durant l’any 2016, especialment l’any 2016, es va ampliar
considerablement la plantilla de la Fundació S’Estel, l’any
2016 va ser sobretot a Es Pinaret, a Es Mussol i a Es Fusteret
i a l’any 2018 es varen incorporar també nous educadors per als
dos pisos nous que teníem de mesures de menors i hem quedat
amb una petita... no tenim suficient àrea administrativa que
pugui gestionar tota aquest increment de personal. Per tant,
l’any 2018 no creixerem en aquest tipus de servei perquè tenim
una de les ràtios més elevada de l’Estat en relació amb menors
i professionals i, per tant, reforçarem l’àrea administrativa amb
un especialista en temes laborals i administratius.

Això, bàsicament, la incorporació d’aquests dos psicòlegs
i aquesta ampliació de plantilla, conjuntament amb les millores
de capítol 1, és l’augment que vostès segurament han detectat
a la Fundació S’Estel que està recollit al programa 313C, codi
44.

I també volem acabar amb el que és l’estructura de la xarxa
d’emancipació de joves extutelats. Aquesta legislatura, jo crec
que dins l’any 2018 ja tendrem aquesta estructura muntada i a
partir de l’any 2018 és veritat que es podrà millorar en qualitat,
en quantitat, però el que és l’estructura ja estarà dissenyada i ja
estarà estructurada.

Es concertaran, de fet, ja han sortit dins el mes de
novembre, d’octubre i novembre ja s’estan realitzant les
concertacions d’habitatges per a tots els menors extutelats i el
servei d’acompanyament també. Aquesta concertació
d’habitatge i d’acompanyament té un valor de 823.000 euros. 

També tenim..., pensam que l’any 2018 també podrem
inaugurar les 7 places més per a joves extutelats de gestió
pública al municipi de Binissalem i tenim ja els dos pisos, el de
Menorca absolutament muntat i el d’Eivissa, pràcticament,
estam en la compra de mobles i d’estris, ja tenim el pis de
Menorca i el d’Eivissa per a temes d’extutelats. A Menorca va
ser a través d’un conveni amb l’IBAVI i a Eivissa a través del
consell.

Aquí també ja tenim un educador a Menorca i un educador
a Eivissa per tot el tema d’extutelats. Això és el conveni
d’inversió del capítol 6 que vostès hauran vist a la Direcció
General de Menor i Família al programa 313.
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I també ja tenim en marxa i en funcionament la renda
d’emancipació que ja està funcionant de forma adequada i que
per a l’any 2018 hi ha una previsió de despesa de 400.000
euros.

En relació amb els objectius que tenim a l’atenció al sector
de la infància i a les famílies, mantenim les subvencions a
entitats que encara és de difícil concertació com l’atenció
hospitàlaria, la prevenció d’abusos, abusos sexuals infantils i
maltractament infantil, a joves embarassades, a menors
desplaçats, que ho hem posat... aquesta subvenció és nova,
d’aquest any 2017, també farem una línia nova de reforç a tota
la xarxa familiar des de les escoles i un dels objectius també
per a 2018 és reforçar el servei de punt de trobada amb
ampliació d’hores i servei psicològic amb un increment d’uns
100.000 euros per a aquests programes.

Podem posar en marxa també programa de competències
familiars de diverses característiques i després també mantenim
els programes que estan funcionant i que donen bon resultats
com ALTER, la mediació familiar i la intervenció
postemergència.

En temes de treball comunitari, i que està molt lligat amb
tots aquests programes de competències familiars que volem
realitzar, mantenim el suport als serveis comunitaris de serveis
socials amb un finançament específic per als serveis
comunitaris de més de 9 milions d’euros, ampliam els
educadors als instituts, passam de 8 a 10 educadors, per un
valor de 429.000 euros. Això és al programa 313L, codi 64.

I també dins comunitari mantenim tota la feina que estam
fent en immigració que és bàsicament amb 1.400.000 euros el
manteniment... del suport als programes comunitaris a través de
convenis amb el consell, però dirigits amb els ajuntaments que
treballen per a tota la integració de les persones nouvingudes a
la nostra comunitat. Mantenim també les oficines d’atenció als
immigrants i tot el que són els mediadors culturals.

En temes de cooperació, com és el nostre objectiu i tal com
està al Pla de cooperació que vàrem aprovar o que vàrem
presentar en aquest govern, el nostre objectiu és arribar als 6
milions aquesta legislatura i per tant, hi ha un augment com
vostès han vist, important en temes de cooperació i
pràcticament tot va dirigit a les subvencions destinades a les
entitats que fan feina a la nostra comunitat autònoma. La de
sensibilització serà per un valor de 475.000 euros. Cooperants
i prospecció, que és una nova modalitat, serà per un valor de
100.000 euros, la grossa de cooperació per un valor de 2,5
milions d’euros i emergències per un valor de 325.000 euros.
Això en capítols 4 i 7, especialment la de cooperació que és la
més grossa i la d’emergències.

Mantenim les partides a la UIB i al Fons Mallorquí.
Mantenim, hem començat aquest any, els acords bilaterals amb
Senegal i República Dominicana i vostès veuran una novetat
que hi ha en els pressuposts, que és la nominativa en el
programa Estiu en pau dirigit a l’Associació d’Amics del Poble
Sahrauí, perquè tenim dificultats de poder gestionar de forma
adequada aquesta subvenció i per tant, a través d’una
nominativa deixam garantit aquest programa. Ho hem pogut fer
perquè es considera que no és un tema de cooperació, no és

tampoc un tema d’emergència, sinó que les seves
característiques són humanitàries perquè fa més de 30 anys que
estan en aquesta situació i per tant, això ens permet fer-ho a
través d’aquesta nominativa.

I també mantenim altres convenis amb altres entitats de
cooperació que hem fet durant tots aquests anys.

L’Oficina del Dret del Menor, no hi ha una novetat especial,
les funcions pròpies que li són encomanades per decret. Sí que
farem una campanya dels drets del menor que començarà a
finals de novembre, principi de desembre però que la volem
mantenir també durant l’any 2018. És una campanya que va
dirigit als dos sectors, a partir de 6 anys i a partir de 12 anys. I
com ja és tradicional a l’Oficina del Dret del Menor,
s’organitzaran també unes jornades, demà comencen les
jornades de l’any 2017 que són els temes de menors i treball
comunitari. Per a les jornades del 2018 encara no tenim el
tema, però sí que en volem realitzar unes altres perquè tenen
èxits importants, hi ha més de 230 persones apuntades
anualment.

Com a novetat també comentar-los la subvenció que ja es
va fer en el segon pacte de progrés i després durant la passada
legislatura es va deixar i és una demanda dels col·lectius de les
entitats, que són les subvencions a les federacions. Pensam que
com a Govern ens interessa promocionar que les entitats es
federin com Illes Balears i per tant, farem una subvenció per a
totes aquelles entitats que estiguin federades perquè puguin
mantenir aquesta estructura.

Vaig acabant, em queden un parell de punts. Els vull
informar també que per segon any gestionarem el 0,7 de
l’IRPF, per un valor de 3.064.000 euros. Nosaltres consideram
molt injust el tractament que fa el Govern de l’Estat en relació
amb les Illes Balears. Les Illes Balears recapten 7 milions
d’euros i aquests 7 milions no els podem gestionar a la
comunitat autònoma. Nosaltres insistirem, demanarem la
col·laboració del Parlament, demanarem la col·laboració de les
entitats perquè aquests 3 milions d’euros són del tot
insuficients, quan la solidaritat civil, voluntàriament, perquè és
una creu que es marca, es recapten 7 milions d’euros. Per tant,
pensam que hem de lluitar i demanarem la col·laboració i el
suport del Parlament per a aquesta sol·licitud dels 7 milions
d’euros per a l’any que ve.

Mantenim també, com no pot ser d’una altra manera, el
conveni amb Creu Roja per a atenció als refugiats. A la nostra
comunitat autònoma ja han passat 140 refugiats des que es va
obrir l’Alberg de Palma.

En temes de normativa, voldrem aprovar en el Consell de
Govern la Llei d’infància i adolescència. La Llei d’acció
concertada és una llei que permetrà al Govern defensar que
determinats serveis o que a determinades àrees només s’hi
pugui presentar el tercer sector i no sigui necessari que s’obri
a les entitats privades amb ànim de lucre. Es publicarà el
Decret de cooperació. També tenim la voluntat d’aprovar el
Decret d’ampliació d’acció terapèutica i rehabilitació a majors
de 6 anys. Vostès saben que hi ha una demanda del col·lectiu
de mares i pares que volen que l’atenció primerenca vagi més
enllà dels 6 anys com està establert actualment. I també farem
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el decret d’autorització dels serveis de cartera que en aquests
moments no tenen un decret d’autorització.

I, finalment, l’any 2018 es produiran les transferències als
consells insulars, més que una transferència és una ampliació
de serveis, una ampliació de serveis de la Llei de transferències
de l’any 2001. A Mallorca es transfereix el conveni de places
residencials, la Residència Sant Miquel, Oms i el centre de dia;
els centres de dia de Llucmajor, de Puigpunyent, de Petra,
també l’ajut personal. A Menorca es transfereix el conveni de
places de centres de dia i places residencials. I a Formentera es
transfereix el conveni de places de centre de dia.

Aquesta és l’exposició que volíem fer. Gràcies per la seva
atenció i si volen aclariments o preguntes, si les podem
contestar, ho farem encantats.

EL SR. PRESIDENT:

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

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera de Serveis Socials i Cooperació pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades, o bé
contestar individualment després de cada intervenció dels
portaveus. 

Es farà globalment.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Sra. Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Gracias, consellera, y a todo su
equipo por haber venido aquí un año más a explicarnos los
presupuestos. Decirles que desde el Grupo Parlamentario
Popular consideramos bastante aceptables los presupuestos que
han presentado para este año, creemos que es una de las cosas
que yo sí que le he comentado en anteriores presupuestos, que
sí que este año se refleja más la voluntad del Govern respecto
al presupuesto de Servicios Sociales, ya que el presupuesto
aumenta prácticamente al mismo porcentaje que aumenta el
presupuesto global de la comunidad autónoma, que es una de
las reflexiones que siempre hacía, en el sentido de que el
esfuerzo realmente hay que verlo en el global del presupuesto
de la comunidad autónoma, y este año creemos que sí que se ha
reflejado más que otros años.

Aún así, y creo que usted lo compartirá, que nunca es
suficiente el presupuesto en materia de Servicios Sociales,
porque son muchas las necesidades que hay que atender. Pero
en definitiva, estamos moderadamente satisfechos con el
presupuesto. Sí que nos surgen una serie de preguntes o
reflexiones más concretas, que intentaré resumirlas brevemente.

Ha dicho que se refleja en los presupuestos este incremento
del presupuesto de la Secretaria General, que la mayor parte sí
que es cierto que va a personal, pero si nos podía especificar
exactamente qué personal se ha contratado, qué personal se ha
incorporado nuevo a cada una de las diferentes secciones o
departamentos, ha dicho que era para gestionar la renta social,
otras personas para gestionar dependencia, me pareció
entenderlo, pero si lo podía concretar un poco más.

Respecto a dependencia, usted ha dicho y después lo
comentaré, que hay 5 millones de la renta social garantizada de
este año 2017 que pasarán al consorcio. Mi pregunta es,
pasarán al consorcio y ¿significan 5 millones más, a parte de
los 18 que vienen reflejados presupuesto? ¿Nos los podría
concretar?

Decirle también, nos interesaría si nos lo puede detallar, la
previsión de la construcción o de la puesta en marcha de la
serie de infraestructuras que están planteadas, las que ha dicho,
pero también las que están planteadas en el Plan de
infraestructuras que ustedes presentaron, porque evidentemente
el presupuesto del consorcio ha aumentado considerablemente
pero no es suficiente para poner en marcha todas las
infraestructuras y si nos puede detallar cuál es la previsión más
concreta.

Respecto al traspaso de la competencia de la gestión a los
consejos insulares. Nosotros decir que nosotros estamos de
acuerdo que se pueda producir esta gestión. Sí que es cierto que
nos han surgido una serie de dudas, especialmente en el caso de
Menorca y de Ibiza. En el caso de Mallorca creemos que las
competencias sí que se traspasan suficientemente dotadas, pero
nos llama mucho la atención que en el caso de Menorca,
justificandolo en que se había hecho, digamos, una media de
los últimos años respecto a los convenios de gestión de plazas
residenciales, realmente el presupuesto baja un 25%, entiendo
que esto es porque se ha calculado en base a lo que se ha estado
gastando realmente, pero esto significa que si se aumentasen
los grados de dependencia por parte de las personas que están
residiendo en estas plazas residenciales o que están en estas
residencias, el Consell de Menorca tendría que cubrir este
déficit; es decir, no están suficientemente bien dotadas las
transferencias que se han hecho. Nosotros consideramos que se
tendría que haber transferido con la máxima cuantía por plaza
y, en este sentido, si nos lo puede explicar un poco, y si pueden
rectificar.

También, respecto a Ibiza, evidentemente, pues nos
preocupa, no se han transferido las competencias porque no hay
forma en este caso de transferirla, ya que es cierto que no
tienen un órgano para que pueda llevar esta gestión; pero sí
que, por prensa sí que se ha hablado de volver a crear otro
consorcio. Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo
con que se vuelva a crear un consorcio o la figura del
consorcio, creemos que ya el que se creó dio muchos
problemas y, evidentemente, no era un modelo muy eficaz ni
eficiente de gestión, y también preguntarle si se ha avanzado en
este tema, y quién formaría parte de este futuro consorcio.

También si tienen planteado continuar con más
transferencias en materia de dependencia a los consejos
insulares, por ejemplo transferirles las competencias de la
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gestión de los convenios que se hacen con los ayuntamientos,
que los puedan conveniar directamente desde el consell insular,
ya que gestionan el resto de plazas. Si también se tiene pensado
transferir los servicios de valoración, otros servicios de
dependencia, si hay un planteamiento en este sentido.

Preguntarle también la transferencia en materia de
dependencia a los ayuntamientos baja unos 400.000 euros, si
nos podría explicar por qué.

Ha explicado, ha dicho que la primera fase, ya paso a otro
tema -disculpe-, la primera fase de la reforma de Es Pinaret
acabaría el año que viene, si nos puede concretar más la fecha.
Decirle que nosotros, como Grupo Popular, apoyaríamos que
la segunda fase del centro de Es Pinaret se construyese en otro
terreno o en otra ubicación, ya hemos podido debatir sobre esta
cuestión; nosotros creemos, y así lo planteamos en su momento,
que masificar Es Pinaret y que convertirlo en macrocentro no
era lo mejor, y creíamos que ya no solamente, pues como dice
por el éxito de haber podido separar a las chicas y a los chicos,
sino también por diferentes perfiles, pues podría ser positivo,
así que en este sentido contaría con nuestro apoyo.

También nos gustaría preguntarle si, dentro de este
presupuesto se recogen algunas medidas más concretas para
evitar las situaciones que últimamente están saliendo en la
prensa, que la presidenta del Govern dio explicaciones en el
Parlamento respecto a las fugas que se están produciendo.

También preguntarle, que entiendo que no, pero si hay
algún plan para poder fomentar el uso del centro Joan Crespí,
o se tienen planteada alguna cuestión.

Respecto a la renta social garantizada, preguntarle si
solamente van a sobrar estos 5 millones de euros en el
presupuesto de 2017, que se incorporan al consorcio, o sobrará
más presupuesto, ya que recordemos que en el año 2016
sobraron 18 millones de euros, parte de los cuales fueron a
servicios sociales para el presupuesto, para cuadrar el
presupuesto de 2017, pero otros se fueron para cubrir el déficit
de Educación. Preguntarle si este año se va a producir algo
parecido.

También decirle que creemos que tal vez se debería revisar
esta renta social garantizada, se debería revisar cómo se está
gestionando, sabe que nosotros siempre hemos sido más
partidarios que la puedan gestionar los consejos. También los
perfiles, porque evidentemente los datos nos hablan de que
todavía hay muchísimas personas en nuestra comunidad
autónoma con una problemática social importante y, sin
embargo, esta herramienta no está siendo del todo útil,
entonces, a lo mejor también habría que plantear si tenemos
que cambiar los requisitos, si hay que cambiar los perfiles o
cómo lo podríamos hacer. En este sentido, pues creemos que no
solamente reduciendo el presupuesto y ajustándolo a lo que
piensen que pueden gastar, sino a lo mejor es que, por entrar
más en profundidad de por qué no está siendo suficientemente
útil.

No sé si respecto a la renta mínima de inserción si ha
querido redondear mucho, pero nos ha hablado de 4 millones
de euros, en el presupuesto pone 4.900.000 euros, para que nos

lo concrete, porque el redondeo, si lo ha hecho, lo ha hecho
muy a la baja.

Respecto al Fondo de Emergencia Social, junto con
Conselleria de Educación, preguntarle si se está gastando
íntegramente este fondo de emergencia y, si es así, si puede
haber alguna previsión de aumentarlo.

Respecto a la financiación o a los convenios que se hacen
con los ayuntamientos, tanto para financiar servicios
comunitarios como los servicios de inmigración, como el de
pobreza infantil, preguntarle si también este año, creo que el
año pasado ya lo hicieron, se va a hacer como un único plan, y
se va a hacer con un único convenio con los ayuntamientos, o
sea, van a hacer convenios diferentes.

Preguntarle también qué presupuesto hay este año para la
reforma de los centros de Son Tugores.

También si, con la puesta en marcha de la Ley de acción
concertada, se van a producir más conciertos de los que tienen
previstos para el año 2018, ya serán a partir del 2019, decirles
que evidentemente pues nosotros nos alegramos también
respecto a todo lo que ha explicado de la concertación social,
de que se estén concertando más servicios, algo que ya empezó
la pasada legislatura, y también creo que nos alegramos de que
esta Ley de acción concertada también se podrá realizar porque
la Ley de contratos, a nivel estatal, que recientemente se ha
aprobado con un gran consenso, pues posibilita esta opción.

Nos ha hablado de la organización del servicio de tutela
judicial, bueno, yo creo que decirle que en el momento en el
que nos pueda informar más exhaustivamente o que tenga más
información, nos gustaría que pudiese comparecer aquí en el
Parlamento, creemos que es un tema que da para mucho, no
para discutirlo ahora.

Preguntarle también si se han planteado concertar el
Programa de Vacances en Pau, si hay alguna posibilidad de
concertación de este programa en lugar de que sea una
nominativa.

Respecto a las subvenciones a federaciones, que es cierto
que la pasada legislatura se eliminaron, porque se acordó con
las federaciones, que era más importante asegurar y poder
aumentar incluso las subvenciones a los servicios que fuesen
directamente para las personas usuarias que atendían estas
entidades, pero nos gustaría, y si en este momento
presupuestario, que evidentemente cuentan con mucho más
presupuesto del que teníamos la pasada legislatura, se pueden
poner en marcha; preguntarle si se van a poner en marcha en
todos los ámbitos, en los ámbitos de cooperación, los ámbitos
del tercer sector social, si va a ser una única convocatoria o se
va a hacer por diferentes líneas.

Respecto al...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, ha d’anar acabant.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí. Respecto a la gestión del 0,7% decirle que contará con
el apoyo del Partido Popular en el sentido de reclamar lo que
a Baleares le corresponda, pero evidentemente también si se
hace de una forma, por decirlo de alguna manera, de una forma
sensata y de una forma coherente; es decir, el hecho de que
nosotros recibamos lo que realmente nos corresponde, en este
caso pues será un perjuicio para otras comunidades autónomas.
Creemos que eso no se puede hacer de la noche a la mañana,
porque evidentemente son muchas también las entidades y
entidades que están aquí y que están en otras comunidades, y
que son las mismas que están financiando servicios a través de
estos 0,7. Nosotros, evidentemente, queremos lo que nos
corresponde, pero creemos que hay que hacerlo de una forma
sensata, de una forma equilibrada y que no puedan sufrir este
perjuicio evidentemente otras personas, pero, en cualquier caso,
estamos dispuestos a colaborar para poder llegar en algún
momento y lo antes posible a que Baleares reciba lo que le
corresponde por el 0,7%.

Y de momento, eso es todo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes, diputats, diputades.
Donar la benvinguda a la Sra. Consellera Fina Santiago i a tot
el seu equip, gràcies per venir.

Bé, abans de començar vull demanar disculpes si deman
qualque dada que es pressuposa clarament reflectida en el
document del pressupost, encara que no acab de controlar on es
troben segons quines partides, per si demano qualque cosa que
ja ha comentat, perquè amb la rapidesa amb la qual ha fet
l’exposició, com que m’ha estat un poc impossible apuntar-ho
tot.

Bé, nosaltres donem molta importància a la dependència i
a l’atenció de les persones amb discapacitat o diversitat
funcional, reconeixem que el col·lectiu de beneficiaris més
nombrós és el de les persones grans, que a les Balears
representen el 85% dels valorats, com a dependents, el que
demostra que les polítiques de dependència es troben centrades
en la dependència i menys centrades en la promoció de
l’autonomia de persones. Això és que havia apreciat en els
pressuposts fina ara, però, tal i com ens ha comentat en aquesta
ràpida exposició, he sentit que 5 milions d’euros de la renda
social garantida van destinats a aquest àmbit, molt repartit entre
dependència, persones amb diversitat funcional, menors i drets,
efectivament, tal i com m’ha precedit la Sra. Sandra Fernández,
que no sé si aquests 5 milions estan contemplats en aquests
pressuposts o, per una altra banda, està calculat paral·lelament
en aquests.

Després ha comentat noves places d’habitatge, algunes
tutoritzades, per a persones amb problemes de salut mental, és
una gran notícia, tan sols faltaria saber si estan ben repartides

territorialment. Ja sabeu que sempre des d’Eivissa demanen
aquesta prioritat, que estiguin els serveis ben repartits.

Ens crida l’atenció la inversió en la discapacitat, per una
banda hi ha hagut un descens en el centre base de discapacitats
a Mallorca, d’1.800.000, quasi 2 milions, a 264.000, mentre
que a Menorca, a Eivissa i Formentera s’ha mantengut igual,
15.943 i 600 euros respectivament, m’agradaria que ens
explicàs, si no ho ha explicat, la causa d’aquesta rebaixa.

A nosaltres també ens preocupa el tema de la renda social
garantida a la qual es destina una gran quantitat de diners, dels
quals se n’aprofiten tots, però no sempre per a la renda. Volem
assegurar-nos que la quantitat destinada per a enguany s’assigni
atenent la proposta de resolució que tant el PSOE com Podem
vam coincidir, on instàvem el Govern de les Illes Balears a
continuar treballant per ampliar la universalització efectiva de
la renda garantida.

Com ha dit la Sra. Sandra Fernández, considerem també
important fer una revisió d’aquesta renda, dels seus requisits i
del procés de gestió.

Observem que hi ha un increment en despeses de personal
en el programa de protecció i defensa dels drets dels menors,
envoltant de 15.000 euros, entre increments de retribucions
d’alts càrrecs i material de subministrament, i ens demanem si
es contempla, com a pregunta, l’Observatori del menor en
aquests pressuposts, i la implementació de la Llei 17/2006, de
13 de novembre.

Llavors, per acabar, comentar que valorem positivament
l’increment en la cooperació internacional. El pas de la
subvenció a la concertació, garantint els serveis que aquestes
entitats atorguen. I tots els nous serveis cap a les persones
dependents, persones amb diversitat funcional i menors
extutelats, i tota la resta de serveis, subvencions i programes
que atenen les famílies i els menors, i d’altres que milloren la
qualitat de la vida de la ciutadania.

Per tot això, moltes gràcies. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Bones tardes, consellera i a tot l’equip que l’acompanya,
els agraesc la seva presència, però sobretot, des del nostre grup
parlamentari voldríem fer-los un reconeixement, no només per
la presentació del pressupost del 2018, sinó per la feina feta
que, d’alguna manera, aquests pressuposts venen a consolidar,
una feina a la qual em vaig referir en el debat de política
general com a polítiques valentes en tant que recuperen drets,
com és el cas molt clar, i vostè ha donat xifres de la
dependència, i en genera de nous, com és el cas de la renda
social.

Estam d’acord i evidentment compartim, com a partit polític
els objectius que vostè ha comentat i que a més estan recollits
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en els acords pel canvi i, de fet, en faré una mica de repàs.
Primer de tot, com vostè ha comentat, la lluita contra la
pobresa; vull recordar que la passada legislatura almanco no hi
havia discurs polític, fins i tot s’invisibilitzava aquesta qüestió
i, de fet, no va ser fins a aquestes alçades de la legislatura que
es va crear la Conselleria de Serveis Socials, vull dir, en plena
crisi fins i tot es negava l’existència d’una pobresa que encara
ara i a pesar de les polítiques públiques que s’han posat en
marxa, segueix, i les entitats que conformen la xarxa APN s’hi
varen referir fa només un parell de setmanes, per tant tots i
totes tenim l’obligació, especialment des del terreny de la
política, perquè aquesta hauria de ser la seva primera funció, de
lluitar per ser una societat més digna i sense pobresa, o amb el
mínim de pobresa, i se suposa, a més, que tots els partits hem
signat pactes en aquest sentit. Per tant, compartim plenament
tot allò que vostè ha explicat.

En segon lloc, l’objectiu d’atenció a la dependència, aquí
les xifres també parlen per si mateixes i deixen molt clar que
aquest govern no només gestiona la dependència, sinó que creu
fermament que la dependència és un dret i que és un dret
subjectiu i aplaudim l’aposta que es fa en aquest pressupost per
la inversió i per la construcció de nous equipaments i
residència, molt més útils que Palma Arena o residències que
s’han construït també en altres temps, amb un model de gestió
que no tenia res a veure, en la meva opinió, amb l’interès
públic, i que fins i tot vostè mateixa ha hagut de rescatar a
qualque moment donat.

En tercer lloc, la concertació de serveis bàsics amb les
entitats sense ànim de lucre, que ja fa anys que lluiten contra
vent i tempesta, però sobretot en contra de la burocràcia i de
normatives i entrebancs, que, si no som capaços de superar, no
només posaran en perill la gestió d’uns serveis que són
necessaris i que entitats sense ànim de lucre donen amb bona
qualitat, sinó que, a més, se’ls poden quedar empreses que no
només tenen ànim de lucre, sinó que, a més, són les mateixes
que apareixen lligades a l’evasió d’imposts, com en el cas dels
Panama Papers, en lloc de tenir un interès per servir les
persones, com sí que tenen aquestes entitats que presten aquests
serveis. Per tant, tot avanç en aquest sentit, i el pressupost
també torna demostrar que hi ha un avanç objectiu en aquesta
qüestió, l’aplaudim.

En quart lloc, tot allò que té a veure amb la feina amb
infància i família i especialment amb aquells sectors més
invisibilitzats, no només de cara als serveis socials, sinó, en
general, de cara a les polítiques i els serveis públics, com són
els joves tutelats i els tutelats, els joves amb mesures judicials
o les persones immigrants. I aquí m’agradaria també demanar-li
si tenen pensada també alguna partida específica de lluita
contra el racisme, perquè nosaltres, almanco com a grups
polítics, estam preocupats en el context actual per aquesta
qüestió, tot i que no ens queda clar que sigui exactament de la
seva competència, però a veure si tenen alguna cosa pensada.

En cinquè lloc, tot el que suporta els serveis socials, tant els
propis com els que gestionen especialment altres
administracions competents, amb una aspiració que vostè, com
a consellera i com a política ha manifestat en tantes ocasions,
d’aquesta aspiració que els serveis socials siguin el tercer pilar
de l’estat del benestar, juntament amb l’educació i amb la

sanitat. Nosaltres pensam que s’està aconseguint, i això s’està
aconseguint mentre altres se’n van a presumir a Brussel·les que
Espanya mai no havia gastat tan poc en educació i en sanitat i,
per tant, en estat del benestar, perquè no els interessa aquest
estat del benestar.

I en sisè lloc, i acab, tot el que té a veure amb la solidaritat
i amb la cooperació, perquè, tot i reconèixer les tremendes
necessitats que tenim en aquesta comunitat i que també ens
recorden les entitats socials, no ens podem oblidar dels països
empobrits per la responsabilitat que també tenim en la seva
situació.

I tampoc les obligacions que tenim, i que aquí almanco
intentam acomplir en relació amb les persones refugiades. I vull
fer aquí una darrera aturada per fer esment, perquè vostè només
n’ha fet pel que fa al 0,7%, a la casella de l’IRPF que es marca
per a temes socials, i que a nosaltres senzillament ens sembla
un insult i una falta de respecte, una altra més, que la major part
d’aquests doblers que els contribuents d’aquesta terra marquen
específicament perquè se’n vagin a lluitar contra aquestes
necessitats, novament ens trobam que segurament algú pensa
que aquí, darrera de la façana dels grans hotels i del turisme de
luxe i d’altres, no tenim necessitats socials, pobresa i indicadors
que ens haurien de preocupar a tots i a totes, i que altres
comunitats ja es financen aquests serveis per una altra via i
també per la quantitat d’imposts que es paguen des d’aquesta
terra.

Un altre incompliment de l’Estat és el que els deia, el de
l’acollida dels refugiats. I el darrer, que també m’agradaria, si
m’ho pogués concretar, l’incompliment de l’Estat respecte de
les seves obligacions en matèria de dependència, si em podrien
dir des de la conselleria si tenen calculat quant de més hauria
d’aportar l’Estat del que aporta en aquest moment, en
compliment d’un dret que és una obligació que té l’Estat
d’acomplir i que ens consta que, en tot cas, qui l’acompleix
sobradament és la comunitat autònoma.

Moltes 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 ser aquí a explicar-nos els pressuposts del 2018
i gràcies a tot l’equip que l’acompanya.

Primerament, donaré l’enhorabona a aquesta conselleria per
l’increment que ha tengut a la seva secció, i també, sap que, per
norma general, que se segueix, des del nostre grup
parlamentari, que se segueix una bona línia de feina dins la
Conselleria de Serveis Socials.

En el tema de la renda social garantida ha parlat que per al
2018 hi haurà una baixada de 2,5 milions o de 3,5 milions,
quedaran 16.500.000 euros, m’agradaria saber l’execució
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actual del que hi ha gastat del 2017. Per a l’any que ve ja es va
anunciar que s’ampliava a totes aquelles persones majors de 45
anys, però m’agradaria saber a veure si hi ha totes les
ampliacions fetes a totes les persones que marcava la gent dins
la cartera bàsica de serveis socials, per veure si s’obrís de tot el
ventall poder incrementar per ventura la partida i que fos més
fàcil l’accés a aquesta renda.

De la renda mínima d’inserció també ha dit que la mantenia,
no sé si amb la mateixa quantia, però no l’ha dita, perquè
després ha parlat de la pobresa infantil, d’1 milió d’euros, i no
la tenc aquí tampoc la dada, a veure si quedava congelada la de
renda mínima d’inserció.

També ha parlat de la reactivació de dependència i ens ha
dit que ha augmentat un 42% de persones en aquests dos anys
i que actualment s’ha passat de 361 a 678 avaluacions que
s’han fet. M’agradaria saber quants n’hi ha o preveuen que hi
ha pendents de fer la valoració, si hi ha un ritme més lent per
part de l’administració perquè no té els tècnics suficients i hi ha
molta llista d’espera, a veure com està aquest tema.

De la targeta bàsica, també ha dit que ha baixat de 400,
500.000 euros i que els no contributius no hi entraven perquè
ho cobraven des de renda social, però no he entès o no he sentit
bé a qui va adreçada ara mateix la targeta bàsica si és només a
la gent que no fa tres anys que és aquí.

Donar l’enhorabona per l’ampliació dels centres
ocupacionals, doblar-ho és una passa molt important.

El tema de les hores d’atenció primerenca, també ha parlat
del 2015, que hi havia unes 50.000 hores. I per al 2018, que
s’ha incrementat de 3 a 3.200.000, quantes hores per a uns mil
nins ha dit que hi ha previstes, tampoc no l’he entesa bé.

L’ampliació d’ajuda a domicili, supòs que les tasques que
es feien en el Joan Crespí també estan dins aquest servei.
M’agradaria saber si el servei es manté, així com ens va venir
a explicar per què hi havia hagut moltes variacions en poc
temps i a veure si s’han incrementat els punts allà on es donava,
dins aquests mesos, o si no, si està talment.

El tema del tercer sector, el tema de la concertació també és
un tema molt reivindicat per ells, perquè les subvencions no
arriben i no estan segurs mai de quan podran fer les accions,
per tant també enhorabona per aquesta part.

En el tema de serveis de menors, ha parlat de la primera
fase, i d’aquí m’agradaria saber dues coses: d’Es Fusteret no ha
dit la possibilitat de poder fer la segona fase o de fer una
millora a Es Fusteret, no sé si és que hi ha uns altres
pensaments pel que fa a Es Fusteret, per veure si allà es podria
rehabilitar.

I l’altra pregunta és: si no es fa aquesta segona fase, el tema
de seguretat anava molt relacionat amb l’ampliació per al tema
dels accessos, si no es fa aquesta segona fase si tenen controlat
el tema de la seguretat, perquè no hi hagi les fugides, com s’ha
comentat i com, per desgràcia, veiem de tant en tant.

La concertació d’habitatges, m’agradaria saber de quants
menors parlam per a aquesta concertació d’habitatges i, si és
possible, aproximadament, perquè sempre és variat, per a les
diferents illes.

També vull agrair posar en marxa el tema dels educadors
socials als instituts, el conseller d’Educació ens ho ha explicat,
ha dit que hi havia un conveni de col·laboració amb la
Conselleria de Serveis Socials, ja ho he dit a la comissió on el
conseller ens ha defensat el pressupost d’Educació, que pensam
que és bàsic que hi hagi educadors en els instituts, no sempre
són problemes de policies tutors; no són problemes que han de
recaure sobre els ajuntaments per estalviar econòmicament per
la part del Govern, perquè és una tasca que s’ha de fer des
d’Educació i des de Serveis Socials. Per tant, estam contents i
esperem que es vagin incrementant segons les necessitats que
hi hagi.

El tema de la nominativa garantida per a Les Vacances en
Pau, que ja m’ho va explicar en el seu moment, quan vàrem
anar a la reunió que hi va haver de cooperació, vaig voler
entendre que si les associacions en aquell moment demanaven
subvencions per fer accions puntuals al Sàhara, als
campaments, es donaria via subvencions.

I pel que fa a l’Oficina del Dret del Menor, sap que des del
Pacte per la Infància fem feina en el tema del menor, que hem
fet jornades que la setmana passada o l’altra vàrem aprovar una
proposició no de llei tots els grups parlamentaris i anava
encaminada a una sèrie de punts que s’havien d’acomplir, un
era adaptació de les lleis, etc. Però la proposta que li va fer
l’any passat des del nostre grup parlamentari, de fer un
programa d’unificació d’actuacions necessari per a la infància,
on es puguin tenir les informacions tant de Salut, tant
d’Educació, tant de Serveis Socials és importantíssim per a la
gent que fa feina amb els infants; ho hem demanat, sabem que
hi ha hagut una sèrie de problemes de coordinació, ens
agradaria saber com està aquest tema i a veure si es pot
resoldre.

El tema del 0,7 de l’IRPF té tot el suport del nostre grup
parlamentari, jo, i ara la Sra. Fernández que no s’enfadi amb
mi, però repartir de manera sensata, m’agradaria que el
finançament es repartís de manera sensata a totes les comunitats
autònomes i que es repartís de manera equitativa o de manera
proporcional, de la mateixa manera que vull que ho facin per
aquest costat, però vull que se’ns doni evidentment la part que
ens toca.

I per acabar, ha parlat de la normativa, ha parlat d’una sèrie
de lleis que hi havia, la Llei d’infància i adolescència, la
d’acció concertada i una sèrie de decrets, dir que nosaltres fem
una ponència del tercer sector, perquè la intenció és fer una llei
del tercer sector, que crec que anirà coordinada supòs que amb
aquesta acció concertada que ha parlat.

I per altra banda, res més, donar-li les gràcies per la seva
compareixença.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i moltes gràcies també, Sra.
Consellera, i a tot el seu equip per la seva presència avui aquí.
Bé, la valoració global que fem com a grup és que d’alguna
manera les prioritats que vostè marcava aquí al començament
de la legislatura i que al principi, en els primers pressuposts, es
veia que costava poder assolir aquests objectius, doncs bé, a
poc a poc es van assolint i jo crec que arribem al pressupost del
2018, doncs, si em permet l’expressió, es pot treure pit en el
sentit que va realment el seu equip aconseguint implementar
totes aquelles prioritats, amb unes dotacions pressupostàries
que, evidentment, sempre, doncs ja sabem que no són suficients
per fer tot el que voldríem però que realment es va aconseguint
consolidar les línies que vostè havia marcat al començament de
la legislatura.

La veritat és que llegint la memòria he vist els números,
queda prou clar quin és el desplegament que volen fer aquest
2018, i amb la seva explicació doncs encara més.

A mi m’han quedat pocs dubtes per resoldre, suposo que els
propers dies, a mesura que hi aprofundim més en sorgiran més,
i per ara tenia només un parell de preguntes a fer-li de temes
que no m’han acabat de quedar clars.

Vostè, quan parlava de dependència, doncs ha explicat les
residències noves que s’obririen o estaven en marxa per obrir,
ha parlat de la de Marratxí, la del Quarter de Santiago, la de
Son Dureta, etc., jo tenc la idea, potser pel cas de Maó, que
aquestes residències les duran a terme les administracions
locals o entitats relacionades amb aquestes, amb un
finançament per part de la conselleria. Per tant, he entès que els
doblers que es dediquen a la posada en marxa d’aquests
equipaments es troben en el pressupost d’atenció a la
dependència, en el programa 313D, en el capítol 4, que té un
import de 55 milions d’euros. M’agradaria que em confirmés
això i que em digués d’aquests pressuposts totes aquestes noves
residències quina serà la dotació per a enguany, és a dir, què es
pensa destinar a cadascuna d’aquestes residències.

També, que si vol, vostè, és un tema que potser té poca
rellevància política, però em sobta que essent com són aquestes
transferències per fer inversió no estiguin en el capítol 7, la
qual cosa, d’alguna manera, permetria visualitzar més que es fa
un esforç inversor molt important. Jo entenc, tal vegada estic
equivocat, que són transferències de capital, el que passa és
que, bé, les transfereixen a través d’uns convenis; crec que
altres conselleries ho fan així, tal com dic jo, i que, bé, crec que
seria útil perquè encara ara estam sota l’influx de pensar que la
despesa corrent d’alguna manera són doblers cremats, vostè
també hi ha fet alguna referència i, per tant, a mi em sembla
important doncs, per a una correcta interpretació del
pressupost, que si fem inversió doncs que quedi clara, que hem
fet la inversió però en béns propis en el capítol 6, i si els fan
altres amb els nostres doblers, en el capítol 7.

Em sembla que deu ser així, perquè realment, el capítol 6 i
el capítol 7 de la seva conselleria, el capítol 6 ho entenc, però
en el capítol 7 doncs només hi ha 5 milions d’euros, no sé si
aniran 3 milions de transferències de capital al sector públic,
em pregunt què són, tal vegada són aquests cerc en el capítol 4
i són aquí, i és que només hi ha inversió en equipament nou,
per import de 3 milions d’euros.

I pel que fa al capítol 6, d’inversions reals, m’ha sobtat,
simplement sobtat, és a dir, per curiositat i perquè no ho he
trobat explicat a la memòria, les despeses a inversions de
caràcter immaterial, per import d’1.228.000 euros, que
m’imagino que deuen ser aplicacions informàtiques bàsicament
hi ha una part a Menors, una part a Dependència i sobretot a
Planificació, el que pens és que tal vegada té a veure amb el
registre únic, crec que ja n’hem parlat altres vegades aquí, i
entendria molt bé que hi hagués despesa corrent en aquestes
matèries, però m’ha sobtat que la inversió fos tan alta,
d’1.228.000 euros.

I això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Sra.
Consuelo Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. En primer lloc, donar les gràcies a la
consellera i al seu equip per venir aquí a explicar-nos el
pressupost.

Voldria començar igual que ha començat la Sra. Consellera,
començarem per la lluita de la pobresa, ha dit que 5,5 milions
aniran al Consorci Sanitari. Tenc entès, pel que vaig llegir en
premsa, que 4 milions més anirien a l’IBAVI, no sé si la notícia
de premsa era correcta o no, però crec que... per tant, el total
que s’ha gastat en la renda social garantida és de 10,5 milions.
Bé, crec que amb les dades que vàrem tenir, que hi ha més de
200.000 persones a les Balears en exclusió social i en el llindar
de la pobresa, que sobrin 10,5 milions, em sembla que qualque
cosa no es fa bé, o no es gestiona bé o no es publicita bé els
requisits són massa elevats, que la gent no pot accedir-hi.

Jo el que tornaré demanar, la proposta que vaig fer en el
plenari, i és que s’elevin les quantitats de la renda social
garantida a les quantitats que diu la Carta Social Europea que
es va signar a l’any 80 i que s’incompleix sistemàticament. A
més, crec que tal vegada seria una manera de poder salvar
aquesta situació que tenen les persones que tenen pensions no
contributives que no se’ls pot donar més del 25%, tal vegada si
s’acomplia la Carta Social salvaríem això.

Quant a dependència, el primer de tot felicitar-la per haver
escurçat els terminis a 70 dies i animar que continuïn per aquest
camí. Tenc entès que les necessitats són de 1.400 places, no sé
si ho tenc entès bé, però és el darrer que sé. Exactament,
quantes d’aquestes 1.400 podrem disposar a finals del 2018?
M’agradaria saber-ho, si m’ho pot dir, i si és cert que la xifra
que jo he dit és la correcta.
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Per una altra banda, tenia entès que des de la seva
conselleria s’havia impulsat un programa pel qual la volia
felicitar, però ara ja no sé si és la seva exactament, d’educadors
socials en els instituts, crec que és un programa molt bo. M’ha
semblat que no ha dit res, no sé si és que he estat jo que m’he
perdut, però he tengut la sensació, i avui el conseller
d’Educació només ha dit que hi havia 140.000 euros. És clar,
140.000 euros no és una partida suficient per als educadors
socials. M’agradaria saber si és que ja ha traspassat aquesta
iniciativa a Educació, perquè tenc entès que era una iniciativa
de la Conselleria de Serveis Socials, o és que no hem parlat fins
al moment.

De totes maneres, en qualsevol cas, com que tenc entès que
és una iniciativa de Serveis Socials, també la felicit per aquesta
iniciativa, que era una cosa que ja volia fer fa temps i no he
pogut.

Després, quant a la segona fase d’Es Pinaret, en cas que no
es faci allà, que crec que seria una bona opció, precisament
perquè crec que ja estaria un poc massificat el tema d’Es
Pinaret, tenen vostès ja els terrenys pensats o ja en disposen i
qualque projecte?

Quant a l’emancipació dels joves tutelats, els pisos, crec
que és molt important, però també crec que és molt important
la inserció en el món laboral, voldria saber si estan vostès fent
feina juntament amb la Conselleria de Treball.

I en darrer lloc, dir-li que té tot el suport per reclamar el
0,7, sense cap fissura, tendrà el nostre suport absolut i que
continuïn en aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sra.
Consellera, i a l’equip que l’acompanya, evidentment parlar la
darrera deixa molt poc marge a les novetats i a les
incorporacions de noves preguntes, perquè bàsicament hi ha
hagut moltes intervencions en aquesta línia.

Jo només li vull donar l’enhorabona per haver aconseguit
assolir aquest pressupost, m’imagino que quan van tots els
consellers al Consell de Govern a presentar les seves demandes
pressupostàries hi ha una lluita, que cadascú ho posa damunt la
taula de manera ferma, i vostè, evidentment, el que demostra és
que creu en aquesta tasca tan necessària i la lluita d’una manera
important, i aquí són els 11 milions més aconseguits per al
programa d’Afers Socials.

Recordar-li que aquesta importància i aquesta lluita dins el
Govern és molt important, perquè recordem, i vostè ho
recordarà, que a l’anterior legislatura, la Conselleria de Serveis
Socials va desaparèixer dins el portaavions de la Conselleria de
Sanitat, de Salut, i vàrem tenir uns anys que no teníem cap

conseller que lluitàs precisament pels pressuposts de serveis
socials. Per tant, sabem què significa aquesta lluita i per això li
agraïm i el que demostra és que anam en la bona direcció.

I aquesta bona direcció bàsicament es pot concretar en les
dues potes més grosses del benestar social d’aquesta comunitat
i en la inversió que s’ha potenciat a cada una d’elles. Una seria
l’atenció a la dependència i el pressupost que s’hi dedica ho
demostra, les dades, els nombres també ho demostren: 333
places residencials, 110 places de centre de dia, suport a les
entitats, augment de l’ajuda a domicili, augment de la
teleassistència... Recordem també d’on venim amb aquesta
atenció i suport a les persones amb dependència; no és que
venguem de zero, és que veníem de menys 50, per posar una
xifra que reflecteixi bé l’escala on ens situam. Per tant ha costat
arribar a aquests nombres un esforç considerable i una inversió
considerable, i el que demostra és que aquest govern i vostè, la
seva conselleria, tenen com a prioritat aquest col·lectiu.

I l’altra pota que pensam que reflecteix molt bé cap a on va
el suport d’aquest govern és la lluita contra la pobresa, la lluita
contra la pobresa en una comunitat que apareix com a motor de
l’economia de l’Estat. La fotografia econòmica ens diu que la
comunitat balear genera un volum de negoci disparat en
referència i en comparació a altres comunitats, i, per altra
banda, l’altre punt per comparar és que no aconseguim baixar
d’un 20% de pobresa, de persones que viuen en situació de
privacions materials; ja no parlam de persones en risc
d’exclusió, parlam de famílies treballadores que no poden fer
front al pagament de les seves necessitats bàsiques. Per tant
aquí hi ha la creació de la renda social, amb 16,5 milions
destinats, aproximadament, que es repartiran de la manera que
vostè ha explicat molt bé, però crec que tot i que és cert que no
s’hagin executat i que es va sortir amb un pressupost de 20
milions, que era un pressupost que estava ajustat a les dades
que es manejaven en aquell moment, i que s’ha anat ajustant al
llarg del temps a mesura que hem tengut més informació de la
situació, en tot cas obrir els perfils per permetre augmentar les
persones que es puguin acollir a aquesta renda social
consideram que és també una manera d’arribar a molta més
gent que en aquests moments, al començament, no podia.

Quant a família, protecció i defensa dels drets del menor, ja
ho ha dit la companya Maria Antònia Sureda, nosaltres feim
feina d’una manera molt estreta amb l’Oficina de Defensa dels
drets del menor a través de la Comissió de la infància que està
constituïda en aquest parlament; per tant totes aquelles
demandes que no estiguin plantejades a través d’aquest
pressupost, respostes que aquest pressupost no hagi pogut
contemplar, des de seu parlamentària sí que les treballam i sí
que feim propostes al Govern a través d’aquelles iniciatives que
nosaltres consideram o que considera la comissió.

Quant al programa de família i unitats de convivència, crec
que hi ha una consideració a fer. Bé, vostès han marcat accions
legislatives que aniran encaminades a millorar aquest col·lectiu:
la Llei de mediació, la Llei de parelles estables, la tramitació de
la Llei de família, i també la modificació de la Llei d’infància
i adolescència. Tot això seran, a part..., no, en aquest programa,
aquestes. Pensam que tot això augmentarà, totes aquestes
iniciatives legislatives estan plantejades per millorar i
augmentar drets a aquest col·lectiu. Però hi ha un tema que és
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un objectiu que s’arrossega any rere any i que mai no
aconseguim assolir, i és que els municipis s’adhereixin d’una
manera unitària al RUMI, al Registre de maltractament, i que
això signifiqui que hi pot haver descoordinació a l’hora de les
notificacions, del tractament i de la prevenció i de la protecció
dels menors. Per tant ja duim molt de temps amb aquest dèficit
i crec que hauríem de fer un esforç important per aconseguir
l’adhesió al cent per cent de tots els municipis de les Illes
Balears a aquesta eina, que en definitiva el que pretén és
protegir els menors del maltractament. 

I quant al programa de mesures judicials i prevenció del
delicte, em vull referir al Programa ALTER. El Programa
ALTER està adreçat a joves amb alt risc, comportaments
socials i escolars inadaptats, i es du a terme a través d’una
educació compartida entre les escoles ordinàries i els centres de
treball. Els he de dir que des de la Conselleria d’Educació
també existeix un programa molt similar, que és el Programa
PISE, que no té les mateixes condicions de desenvolupament,
però que també atén joves en una situació molt similar. Crec
que arribats a aquest punt seria convenient fer una
reconsideració, almanco una anàlisi de la implantació..., no de
la implantació, sinó de si es podria reconsiderar i tornar a
reformular un programa que vagi adreçat a aquest perfil i que
unifiqui i coordini des d’Educació i des de Serveis Socials
precisament l’atenció i l’estratègia de prevenció i de no-
reincidència després. Per tant potser també hauria d’intervenir
la Conselleria d’Ocupació en aquest punt. Hi ha moltes
demandes de molts de municipis per augment de places
sobretot a l’àrea -places ALTER- sobretot a l’àrea
metropolitana, que és on es registra una major incidència
d’aquests comportaments de joves asocials o inadaptats. Per
tant aquesta seria una demanda.

I després l’altra demanda i darrera, quant a cooperació.
Vostè sap perfectament, perquè ha participat a l’intergrup i a la
comissió d’enllaç de suport al poble sahrauí, que des d’aquest
grup s’està fent molta feina i s’estan impulsant moltes
iniciatives; jo sé que l’Associació d’amics del poble sahrauí,
també de la mà dels grups parlamentaris, duim a terme totes
aquestes accions, i veig que el pressupost destinat és el mateix
que l’any passat. Jo tenc la responsabilitat de demanar-li un
augment del pressupost destinat a aquesta causa, no tant sols
per al programa de Vacances en pau, sinó per a tots aquells
programes a través del Fons de Solidaritat i de la Universitat
que puguin arribar a millorar les condicions de vida de la
població refugiada, que en definitiva és responsabilitat nostra
per la nostra mala acció política d’un procés de descolonització
inacabat. Per tant aquesta era una altra de les meves demandes.

I res més. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies a tots per la seva intervenció, pel to i també per les
paraules d’ànim. Aniré contestant una mica... alguns han fet

diverses preguntes sobre el mateix tema, però seguiré una mica
l’ordre d’intervenció de cada un dels parlamentaris.

Efectivament, Sra. Fernández, representant del Partit
Popular, mai no és suficient en temes de serveis socials, en
temes de sanitat, en temes d’educació, en altres temes de medi
ambient, en molts de temes culturals i tal, mai no és suficient,
sempre la demanda supera l’oferta, però també li he de dir que
si no tenguéssim aquesta regla de despesa en tendríem una mica
més, una regla de despesa imposada pel Govern de l’Estat, pel
Govern d’Espanya, una regla de despesa que castiga les
economies que van bé. Vull dir que tendríem 200 milions més
també per poder redistribuir d’una altra manera.

A més també quan un demana doblers, que és vera el que
diu la Sra. Obrador, que ho hem de lluitar, que cada conseller
lluita el seu redol perquè això és l’encomana que té de la
presidenta, també hem de veure la capacitat real que tenim de
gestionar-los, perquè tampoc no és qüestió de tenir doblers per
tenir doblers, vull dir que tenguem capacitat real de gestionar-
los. I en això també estam molt limitats per tot el tema de la
dificultat de contractar treballadors, contractar funcionaris; en
això també cada vegada que hem d’incrementar el capítol 1
tenim dificultats, i ha prioritzat moltíssim aquest govern, i jo
crec que amb encert i amb tot el suport per part del Consell de
Govern, s’ha prioritzat sanitat i educació, perquè eren dos
temes que s’havien retallat molt i a més nosaltres tenim la sort
que també les entitats civils, el tercer sector, desenvolupa
serveis i ens ha facilitat a vegades poder incidir a millorar els
serveis i augmentar-los a través del capítol 2 del codi 26. Però
també tenim aquesta limitació d’estructura administrativa que
tampoc no és tenir..., mai no és suficient però també hem de
tenir capacitat de gestió.

Vostè ens demanava quantes persones; s’han contractat 14
persones durant l’any 2018. Una ha anat a un arquitecte que en
aquest moment fa feina per als consorcis, d’aquestes coses a
vegades absurdes que ens passen, que si es dóna de baixa un
arquitecte d’un consorci no el podem contractar perquè la llei
estatal ens impedeix contractar-lo per al consorci, perquè la llei
impedeix contractar gent que es dóna de baixa d’un consorci.
Ho hem hagut de fer per via de funcionari, d’aquestes coses
absurdes; una cosa que podria ser de tres mesos s’ha convertit
en vuit o en nou però, bé, això és la llei que tenim; per tant, un
arquitecte al consorci. Hem contractat dos tècnics superiors, un
per a contractacions per dependència. Auxiliars administratius
que han anat bàsicament a dependència, i administratius. I
després auxiliars de prestacions, que un ha anat a Menors, a (...)
tutelars, i els altres cinc han anat a la renda social. Això és més
o manco el repartiment d’aquests 14 llocs, que són llocs bàsics
en un moment determinat: si són necessaris més a dependència
que a renda social es poden canviar.

Això, contestant també al representant de MÉS per
Menorca, i també crec que ha estat la representant d’El Pi i la
del Partit Popular, els 5.500.000 que van de RESOGA, de la
renda social, al consorci no consten en els pressupostos de
2007, es considera una modificació de crèdit que es produeix
-en els pressuposts de 2018, disculpin- es considera una
modificació de crèdit de l’any 2017. Per tant no són en aquest
pressupostos que vostès estan analitzant, no hi són, són una
inversió que es realitzarà durant el 2018 perquè és una
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modificació de crèdit dins el pressupost de 2017, d’una partida
de la Direcció General de Serveis Socials al Consorci
sociosanitari. 

La previsió de les infraestructures, idò cada una té una
previsió determinada amb les dificultats que tenim moltes
vegades de temes urbanístics, no?, per exemple, la residència
de Marratxí hem tengut problemes amb la llicència, ara ja
tenim la llicència, ara ja estam en condicions que a finals d’any
es podrà treure a concurs les obres, per tant, podrem fer el
concurs a final d’any, podrem publicar a final d’any el concurs
de l’obra.

La residència de Formentera, una de les característiques que
nosaltres crec que feim adequadament és que ens adaptam una
mica als consells insulars i d’aquesta manera el consell insular
ha volgut ell construir la residència de Formentera. Per tant,
nosaltres aquí el consorci no intervé, intervé la Direcció de
Serveis Socials i el que feim és donar un conveni perquè el
Consell Insular de Formentera pugui construir la residència de
Formentera. Em consta crec que ja té el bàsic i que preveu la
seva licitació de construcció d’aquí a un parell de mesos.

La residència de Son Martorell en aquest moment estam
pendents que s’aprovi a l’ajuntament el canvi d’ús perquè
estava en ús educatiu i ha hagut de passar a un ús sociosanitari
amb totes les gestions que això ha realitzat. Per tant, creim que
el mes que ve o les properes setmanes es podrà aprovar en el
Plenari aquest canvi d’ús i a partir d’aquí podrem començar a
gestionar tot el concurs d’obres. Mentrestant nosaltres ja hem
fet, ja hem aprofitat atesa la voluntat política per majoria de
l’ajuntament a través del plenari de poder fer els projectes
arquitectònics. En aquest moment el concurs ja està fet, ja s’han
entregat més de quaranta, crec que són quaranta-cinc propostes
de concurs arquitectònic, s’ha de constituir el tribunal i, per
tant, ja se seleccionarà quin serà l’edifici de la residència de
Son Martorell.

La residència del quarter de Santiago es va fer ja el protocol
i estam pendent que l’Ajuntament de Maó acabi de fer les
modificacions urbanístiques necessàries per poder començar a
fer el projecte de licitació. Tot i així nosaltres dins el 2018 el
que volem fer és ja fer el concurs arquitectònic per avançar
feina. 

Cada una d’aquestes residències que els estic demanant,
menys la de Formentera, estan al voltant dels 8,5 milions, això
no significa que els 8,5 milions de cada una d’elles els tenguem
en el pressupost de 2018, tal vegada per a Santiago calculam
que podrem tenir la licitació de les obres per setembre o
octubre i, per tant, tal vegada hi ha 200.000 euros. El que passa
és que una vegada que tens la licitació posada en marxa els
plurianuals ja s’ajunten, per tant, serà una plurianualitat de
2019, sobretot la del quarter de Santiago, li coment a vostè que
ha fet una... serà especialment el 2019 i part de 2020. Però sí
que totes aquestes tendran qualque moment inicial d’execució,
segurament moltes d’elles més a finals de l’any.

La residència de Son Dureta està en les mateixes
condicions, estam pendent que l’Estat espanyol ens autoritzi fer
la proposta que ja s’ha enviat i que verbalment sembla que
estan tots d’acord i seria el procediment semblant, fer una

proposta de concurs arquitectònic i una vegada tenint això ja la
licitació i l’inici d’obres.

Els centres de dia estan també en situacions diferents. El
centre de dia de Felanitx està a punt d’acabar; el de Son Ferriol
està previst acabar-lo a finals de desembre, principi de gener;
al centre de dia de Marratxí estam pendents ja de fer el concurs
d’obra; al centre de dia de Muro també hi ha ja una proposta
arquitectònica, per tant, serà de forma ràpida perquè a més és
un centre petit; els centres de dia de Palma he de dir que a
partir de dia 1 de gener ja seran gestionats per l’ajuntament i
d’aquesta manera deixarà de ser una excepció en el conjunt de
l’Estat espanyol i els centres de dies seran gestionats per
l’Ajuntament de Palma, també els volem iniciar dins l’any 2018
perquè ja tenim la proposta arquitectònica aprovada; Porreres,
Santanyí i Calvià estam parlant amb els ajuntaments per a
cessions de terrenys i per començar la construcció.

La reforma de Son Tugores s’ha fet, vostès saben que Son
Tugores són quatre llars, crec que també era una de les
preguntes de la Sra. Fernández, són quatre llars, cada una
d’aquestes llars té un pressupost d’uns 600.000 euros, enguany
se n’ha fet una i l’any que ve es vol fer l’altra. A la vegada que
el 2018 es farà la reforma de la segona llar també es reformarà
la cuina i determinats espais administratius. Això ho hem de fer
amb cura i a poc a poc, a la vegada que fan les obres viuen allà
quaranta-cinc persones, per tant es fa un any rere l’altre perquè
quan buides una llar has de redistribuir les altres persones a les
altres llars. Per tant, no ho podem fer d’una forma tan ràpida
que voldríem. Més o manco això seria en relació amb les
infraestructures. 

Les competències que vostè també ho ha dit. Nosaltres a
Eivissa, per començar, Eivissa és una decisió que ha de prendre
el Consell d’Eivissa, quina forma, quin instrument vol tenir de
gestió, quin instrument administratiu, no crec que sigui un
consorci perquè la llei ens impedeix fer consorcis a no ser que
sigui molt excepcional. Ells parlaven d’un institut tipus l’IMAS
o d’altre tipus, però això és una decisió que ells prendran, en
qualsevol cas el Govern no hi participarà, igual que no ho fa
amb el Consell de Mallorca, igual que no ho fa amb el Consell
de Menorca o que no ho fa tampoc amb Formentera. Serà un
instrument exclusiu del Consell d’Eivissa. 

Si a vostè li sembla bé el que hem fet amb Mallorca, allò de
Menorca li ha de semblar bé també amb relació als concerts
perquè s’ha utilitzat la mateixa valoració, els mateixos
indicadors. S’han utilitzat els darrers cinc anys de concerts
liquidats amb un 12%. És veritat que el 2014-2015, sobretot
2014-2015, al conveni de Menorca hi havia quaranta places
que encara no estaven construïdes, però no estaven construïdes.
Si llevam aquestes 40 places que estaven al conveni del 2014
i al conveni del 2015, que no estaven construïdes i per tant, no
es podien concertar, per molt que el pressupost estigués elevat
al (...), el pressupost és el real, el que s’ha gastat en aquests
quatre anys, en els darrers quatre o cinc anys més un 12%, i
s’ha fet a Mallorca, s’ha fet a Menorca i s’ha fet així a
Formentera, però a més a més allò dels temes de grau 2 i grau
3, que és també una modificació de la llei estatal i que nosaltres
no hem tengut més remei que traslladar-la a la legislació
autonòmica, és un tipus de decisió amb la qual no estic d’acord,
pens que hi ha molts de grau 2 molt semblants a grau 3 i no sé
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per què ha de tenir prioritat el grau 3. Això és una decisió que
imposa l’Estat a les comunitats autònomes. 

Hi ha grau 2 que estan pràcticament tant deteriorats com...
o amb una dependència pràcticament igual que a un grau 3 baix
o un grau 2 elevat i això ens fa que hi hagi persones de grau 2
que esperen un any i persones de grau 3 que esperen dos mesos
i això ens genera tensions, però no ho podem canviar perquè és
una normativa estatal de la llei de dependència que es va
modificar.

Per això pensam que tot i així Menorca és la menys afectada
perquè hi ha... en el moment en què nosaltres vàrem fer la
valoració dels convenis hi havia 50 persones de grau 2 i 60 de
grau 3, vull dir que no hi havia tanta diferència. Al futur n’hi
pot haver?, bé, per al futur estam invertint en places
residencials a Menorca, tenim la de Santiago, del quarter de
Santiago, tenim l’ampliació de Sant Lluís, tenim la pensió de
Ferreries i estam en negociacions amb Es Castell. 

Per tant, si hi ha aquesta ampliació de places residencials
hem de pensar que grau 2 i grau 3 seran mínimament
equilibrats i a més a més no hi ha una diferència de personal
contractat en grau 2 i grau 3, vull dir que necessita més o
manco el mateix personal per a grau 2 i per a grau 3. Per tant,
no compartim amb vostè aquesta valoració que Menorca està
maltractada en aquest sentit.

Més transferències dins aquesta legislatura, no hi ha previst
més transferències, ni els consells les volen tampoc. Hi ha
altres transferències d’altres conselleries, però no d’aquesta, de
Serveis Socials.

Es Pinaret, que en parlaven, diversos parlamentaris han
parlat d’aquest tema d’Es Pinaret. Quan s’acabarà la primera
fase?, idò al mes de setembre, entre juliol i setembre. Vull ser,
en això no vull tancar-me en un més perquè a vegades hi ha un
problema de qualsevol tipus, o plou més aquest hivern i es
retarden les obres, no? Per tant, entre juliol i setembre
s’acabarà aquesta ampliació. Nosaltres estam per optar perquè
la segona fase d’Es Pinaret no es faci dins el recinte d’Es
Pinaret i estam cercant, no en tenim cap encara, però n’estam
cercant perquè això ha estat una decisió que hem començat a
valorar a partir del setembre i és difícil cercar un espai
d’aquestes característiques, un terreny d’aquestes
característiques que a més no creï alarma social perquè és
complicat. Per tant, ha de ser un espai especialment delicat.

En qualsevol cas no compartim amb vostès que 120 places
d’Es Pinaret fossin excessives perquè a més a més si vostès
varen fer la visita a Es Pinaret varen veure el que ara funciona,
però realment a l’edifici que havíem de buidar que era de
Funció Pública i d’Emergències hi havia espai suficient per
poder posar en situacions diferents o en espais diferents perfils
diferents. 

No és el mateix Es Pinaret que actualment... que serien els
nins més conflictius o més problemàtics on està ara
Emergències que podria estar on ara es traslladaria a Fusteret,
que era la nostra idea, que Fusteret es traslladàs a la part
d’Emergències.

Fusteret, ho hem pensat com a una alternativa a la segona
fase d’Es Pinaret, però no és possible, no hi ha espai suficient
per fer-ho. Si finalment cercam un..., que hem de cercar-lo, si
no l’haurem de fer a Es Pinaret, però si trobam un altre espai
per fer la segona fase d’Es Pinaret, Es Fusteret tendrà una
reforma i es convertirà en centre de dia perquè centres de dia
no en tenim i és un dels serveis que hauríem de tenir, contestant
una mica i parlant conjuntament d’Es Pinaret.

En els temes de seguretat, els temes de seguretat d’Es
Pinaret, crec que vàrem avisar quan vaig fer la compareixença
per explicar precisament la reforma que es feia a Es Pinaret que
quan hi ha obres en un edifici com aquest els temes de seguretat
són més complicats. Es Pinaret fins ara tenia un avantatge que
és que... entre l’acabament de l’edifici, del que és residència
d’Es Pinaret i la sortida hi havia un espai de metres que era
impossible que algú botàs, vaja, ni Spiderman, ningú no podia
botar. Ara, vostès ho saben, es va fer un edifici entre aquests
dos espais, que és l’edifici administratiu. Això ha estat facilitar
que els nins des del terrat del que era la residència correguessin
cap a la sortida. Això, a mesura que ho hem detectat hem anat
posant barreres de tres metres i muritos i de tot, però encara ens
queden espais on ells tenen més... bé, són experts alguns d’ells
i a més el vigilant constantment a veure els moments de fuga. 

En aquest moment hem pres la decisió ja de tancar tot el
que és aquest camí amb aquestes tanques de tres metres, mentre
hi ha aquestes tanques de tres metres tenim un guarda de
seguretat pràcticament les 24 hores que vigila, però això no ens
pot garantir que hi hagi també algun moment de fuita, però ha
estat sobretot aquest problema.

Ho vàrem fer, vull dir, durant aquests dos anys, sobretot
l’any 2016, i especialment el 2016, vàrem contractar 16
professionals, això significa que tenim 1,19 professionals per
cada menor, vull dir tenim una ràtio molt bona. Hem renovat la
llar del Gregal, hem augmentat en (...) mil dos-centes vuitanta-
vuit  hores les hores de seguretat, hem fet, canviat tot el sistema
d’alarmes, hem canviat el sistema antivandàlic, tot i així tenim
perfils de nins amb molta... bé, especials i que és difícil a
vegades de garantir que no hi hagi punts de fugida. Tot i així
confiam que ara amb aquesta vigilància que hem posat al terrat
i aquestes tanques de tres metres per tot el sòtil, diguem, idò
més o manco quedarà garantida.

Joan Crespí, que també m’ho han demanat un parell de
parlamentaris. Joan Crespí està en ple funcionament. Joan
Crespí, el Servei de Promoció de l’Autonomia Personal, que
també ha estat una pregunta que s’ha formulat per part del Grup
Mixt, està funcionant bé. Aquesta redistribució que hem fet al
territori de Mallorca està funcionant bé. No tenim de moment
cap queixa, a nosaltres no ens ha arribat cap queixa, tot el
contrari, hi ha hagut tres persones, dues que eren militants de
no anar-hi que han reconegut que en aquest moment està
funcionant millor. Per tant, Joan Crespí està funcionant com
tocava funcionar menys la segona planta que en lloc de dedicar-
se tota la planta a aquest servei de promoció de l’autonomia es
dedicarà tres quarts d’aquesta planta al Servei de Promoció de
l’Autonomia perquè serà un dels punts d’accés que tenen els
consells insulars i hi haurà un tros d’aquesta planta que serà
utilitzada per altres serveis. Per tant, no hi ha... Joan Crespí està
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funcionant com funcionava a 1 de gener del 2017 manco uns
metres que s’estan utilitzant per a una altra cosa.

Renda social. Renda social van... aquests 5 milions i mig al
consorci sociosanitari i 4 milions que van per construir
habitatge públic, habitatge social de lloguer, que pensam que
és una bona inversió perquè a més a més moltes d’aquestes
persones que sol·liciten aquest habitatge de lloguer són usuaris
de Serveis Socials i molts seran usuaris de renda social i estan
en situació de vulnerabilitat econòmica.

És cert que nosaltres el 2016 vàrem optar pels 20 milions
d’euros, vàrem optar -com deia la Sra. Obrador- perquè teníem
unes dades a 2014 que apuntaven que hi havia 3.000 famílies
a la nostra comunitat autònoma amb menors sense ingressos,
per tant, vàrem treballar amb aquesta quantia, estam...
possiblement ens vàrem equivocar en aquestes previsions, en
tot cas m’estimo més haver-me equivocat a l’alça que a la baixa
i pensam que amb aquests 16 milions i mig ho estam ajustant
al que seran els perfils que podrem atendre. Pràcticament al
2018 s’atendran tots els perfils potencials de renda social,
manco els joves entre 25 i 45 anys que visquin tot sols, que no
estiguin emancipats, etc., perquè aquí en aquests moments ja
tenim tot tipus de família i de les persones que viuen soles
tenim les pensions no contributives, que és clarament una borsa
de pobresa, i a més a més tendrem ara les persones majors de
45 anys que tot i les polítiques de reinserció laboral i la millora
econòmica són de difícil reinserció laboral.

Ara l’únic que ens quedaria són de 25, que és quan pots
començar a sol·licitar la renda social fins als 45 anys que viuen
tot sols, perquè si hi ha una família de tres membres sense
ingressos o amb ingressos inferiors al que diu la renda social
per a tres membres i un d’ells té 25 o 30 anys la pot sol·licitar;
només ens quedaria a partir de l’any 2018 joves tot sols entre
25 i 45 anys que visquin tot sols, perquè si viuen en família o
viuen en parella ja ho poden sol·licitar. Per tant estan
pràcticament coberts tots els perfils que puguin tenir.

Però vostès diuen que amb els nombres que hi ha de
pobresa, la renda social, vostès mai no ens hauran sentit ni a mi
ni a cap membre de l’equip de la Conselleria de Serveis Socials
que la renda social servirà per no ser pobre, mai no hem dit. La
funció dels serveis socials no és modificar l’economia. Per
lluitar contra la pobresa d’una forma potent són les polítiques
econòmiques, no les polítiques de serveis socials; les polítiques
de serveis socials per lluitar contra la pobresa han d’amortir
l’efecte que fa la pobresa. Però és que dins aquestes persones,
aquest tant per cent de persones que estan dins les estadístiques
de pobres, hi ha un pare o una mare treballadora amb dos fills
que cobra 1.000 euros, i si vostè divideix 1.000 euros per
quatre membres està molt per davall del sostre de pobresa que
marca Europa, i aquest senyor o aquesta senyora té feina cada
dia, tots els mesos a l’any, amb un sou molt baix. Contra això
no hi pot lluitar la renda social, la renda social ens serveis per
rebaixar, per amortir, per frenar l’efecte de la pobresa, però no
per lluitar contra la pobresa d’una forma contundent. Això
només són polítiques econòmiques de redistribució de la
riquesa, entre elles la pujada de sous; és la millor manera. I no
ens podem enganar, amb això. Ni la renda mínima, ni la renda
social, ni res. 

Vostès diuen “la renda universal bàsica”. A mi m’agradaria
saber què entenen per universal. Una renda universal per al
milió de persones que estam en aquesta comunitat autònoma,
vostès multipliquin; és que no ens basten els 5.000 milions
d’euros de pressupost del Govern. No sé quan diuen
“universal” a què es refereixen; ho dic per a les representants
de Podemos i del Partit Popular. La renda universal és una...,
no es pot... No, com que la representant de Podemos ha dit que
varen fer una esmena o una proposició no de llei que pareixia
que anava cap aquí... Ah, bé, idò ho he entès malament. Bé, idò
una renda universal aplicada a la comunitat autònoma és
inviable, no tenim pressupost per fer-la, ni fer experiències a
Menorca ni a Formentera ni a Eivissa ni a un poble. Vostès
multipliquin el milió i escaig que som per una renda universal
bàsica que són 600 euros per 12 a veure què els surt. És
impossible, és inviable, no es pot fer amb el pressupost que
tenim. Per tant no és possible.

Jo pens que la renda social va bé. Miri, hem començat, en
18 mesos o en dos anys i mig de govern, hem fet la llei, hem
passat de zero prestacions a aquest moment tenir 2.900
famílies, més de 5.800 beneficiaris, 2.900 famílies. Hem creat
l’estructura, i pràcticament l’any 2018 tendrem tots els perfils.
Jo crec que és una acció d’èxit, amb dificultats, moltíssimes,
moltíssimes; anam lents, anam lents en pensions no
contributives; en famílies anam més ràpids, però ho hem decidit
així, també, perquè les pensions no contributives al cap i a la fi
reben aquesta ajuda de 380 euros, i en canvi hi ha famílies que
no reben cap quantia i són les que prioritzam. Amb dificultats,
sí, però crec que és una gestió d’èxit.

La renda mínima. He dit 4 milions no per arrodonir massa
sinó perquè en el capítol, efectivament, hi ha 4 milions 900;
900 corresponen a l’any 2017 i per tant per a l’any 2018 el
creixement real són..., bé, és el manteniment de 4 milions, per
això he volgut dir que no és una pujada de 4 900 sinó que és
manteniment dels 4 milions, però hi ha els 900 que són de
2017. Això per ser honrada, perquè no volia dir que hi havia un
augment de 4.900.000 euros i no que estava tal com tocava.

Fons d’emergència. El fons d’emergència està funcionant
molt bé, i el que feim és cada any, a final d’any, a final de curs,
valoram les escoles que han tengut demanda i les que no han
tengut demanda; hi ha escoles que no tenen demanda, per tant
en aquestes escoles no necessitam incrementar perquè tenen el
del curs anterior. En canvi hi ha escoles que els basta la quantia
que reben aquell any, els donam la mateixa quantia, i hi ha
escoles que potser a mitjan curs es redueix, i per tant a aquestes
escoles se’ls augmenta. Ens adaptam una mica. Segurament
vostès, a cada una de les illes on viuen vostès, sabrien quines
escoles són les que necessiten més fons d’emergència i quines
no necessiten fons d’emergència; no és el mateix una escola
pública a un determinat barri que una altra escola pública a un
altre barri, per les característiques d’aquest barri. Per tant ens
adaptam molt a aquest fons d’emergència. Ho feim
conjuntament entre la Conselleria d’Educació i nosaltres, i
nosaltres per a l’any que ve estam entre 120 i 150.000 euros
que posarem depenent de les necessitats.

Pla de finançament crec que ja ho he comentat... Llei
concertada, que també m’ho demanava la representant del
Partit Popular. Nosaltres intentarem fer tots els concerts
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possibles. El de Vacances en pau no és possible, entre altres
coses perquè una de les característiques que ha de posar és que
sigui a la cartera de serveis socials i, clar, això és un tema de
cooperació. Al ser nominativa pens que nosaltres..., al ser
nominativa crec que facilitam molt la gestió, però no podem
concertar aquestes..., perquè, clar, bàsicament el que pagam són
viatges d’aquests al·lots, no?, vull dir que no es pot..., vaja, no
tenim capacitat, en tot cas sí hi ha opcions però s’hauria de fer
un decret de quines característiques haurien de tenir les famílies
per la concertació, hi hauria d’haver una autorització de
qualque administració pública... És molt inviable, per tant crec
que a través de les nominatives avançam moltíssim.

Per exemple ampliacions de concertades per a l’any que ve
tenim, per exemple, els serveis socials del sistema de justícia,
que no s’han pogut concertar aquest any i que es concertaran
l’any que ve. 

Incapacitats judicials. Incapacitats judicials cada any en
tenim més, per tant hem de cercar un sistema mixt. Nosaltres
som de l’opinió que tot això que és generador de drets, com és
una incapacitat, perquè és una ordre d’un jutge, per tant no ho
pots deixar de fer, encara que no ho tenguis a una llei hi ha una
ordre de jutge, hi ha d’haver sistemes mixtos. No podem deixar
la gestió d’un servei d’aquestes característiques només a les
entitats privades, encara que siguin sense ànim de lucre; per
tant nosaltres volem incorporar el sistema públic, per tant
haurem de prendre la decisió de quins dels perfils que hi ha,
perquè hi ha diferents graus, i no només d’incapacitat sinó
també de la tutela que cada un necessita, uns seran gestionats
per l’administració pública i altres seran gestionats per l’entitat
o les entitats del tercer sector.

Subvenció de les federacions. La posarem en marxa dins
l’any 2018. Serà una única convocatòria per a tots els àmbits:
podrà anar des de cooperació, infància..., bé, persones majors
no n’hi ha, però discapacitats, vull dir que en tot el que siguin
competències de la conselleria es podrà posar.

IRPF, que també ho han demanat, pràcticament tothom ha
donat el suport i els ho agraesc, i pens que en això hem de ser
contundents. Crec que és vera que tampoc no podem d’un dia
per l’altre, no?, però és que són molts d’anys, Sra. Fernández,
són molts d’anys que la comunitat autònoma recaptava aquests
doblers i l’Estat només ens donava 3 milions, i a més a més
l’Estat en això té... té una actitud molt poc lleial amb
l’administració pública, amb les comunitats autònomes. No ens
vol donar el que recapten les altres comunitats autònomes; ho
hem demanat, no ens ho vol donar; ens diu que ho demanem a
cada una d’elles. No ens ha donat el nostre. Jo no he d’anar...
jo he de demanar a les altres comunitats autònomes el que
recapten? Per què l’Estat, que ho té, no m’ho vol donar?

Vàrem acordar, perquè la sentència del Tribunal
Constitucional donava una ordre directa a l’Estat espanyol que
deia “aquest és el darrer any que tu pots gestionar, el 2017 ha
de ser gestionat per les comunitats autònomes”, i vàrem fer tot
el possible totes les comunitats autònomes per gestionar-lo
nosaltres. Ens va prometre pagar-nos una part dels
professionals i ara no ens els vol pagar, ens posa dificultats per
pagar-nos part dels professionals. Ens va dir que ens ho
avançaria a tots i no ens ho va avançar a tots, nosaltres vàrem

haver de fer una modificació de crèdit del RESOGA per poder
avançar el pagament a les entitats. Ara em pareix que avui ha
arribat el conjunt. No ens vol donar la informació. Vàrem
firmar un conveni que deia que per a l’any 2017 era amb
aquestes condicions, però que per al 2018 canviaria, i ara, a
l’octubre, s’havia d’haver arribat a un altre pacte i no ens ha
convocat ni ens vol donar la informació. Vull dir que la seva
actitud és molt poc raonable i molt lleial amb l’administració
pública, per tant, jo crec que aquí hem de ser absolutament
contundents.

Crec que he contestat més o manco les preguntes de Podem,
allò dels 5.500.000 euros, que és que no són al pressupost, són
dins el pressupost del consorci, dins el 2017.

A Eivissa també es fan, el que a vostè el preocupa, centres
de salut mental, de fet nosaltres ja gestionam els dos pisos de
salut mental que gestionava el consell insular, que també els
gestionam nosaltres. I també, del servei del programa
d’acompanyament, hi haurà places per a Eivissa. El que deia,
que ens adaptam a cada consell insular, a Menorca, per
exemple, no gestionam res nosaltres perquè ho tenen a través
de la fundació, i nosaltres, a través d’aquest ingrés de 125.000
euros, es pagarà la part de salut mental que gestiona el Consell
de Mallorca, conjuntament amb la fundació, vull dir que
nosaltres ens adaptam a cada un dels territoris, dels consells
insulars.

Centre base, és cert que falta en el programa que vostè diu
1 milió d’euros del capítol 1, que el trobarà al programa
d’atenció a la discapacitat, allà veurà un augment de l’any 2017
a l’any 2018 d’1 milió i busques d’euros, que és capítol 1. El
capítol 1, que és personal, del centre base s’ha incorporat tot al
programa d’atenció a la discapacitat, per tant aquí no és que hi
hagi una reducció, sinó que hi ha un canvi de partida.

Renda social, crec que més o manco li he contestat, vull dir
que és un instrument per esmorteir, no és un instrument perquè
desaparegui. Totes les persones que reben renda social estan
dins les estadístiques de pobresa; els perceptors de pensions no
contributives, que a la nostra comunitat autònoma són 8.000
persones, estan dins l’estadística i continuaran estant dins
l’estadística de pobresa.

Contestant també un parell de preguntes referents a
l’Observatori de la Infància, hem modificat el Decret per a
l’Observatori de la Infància, la posada en marxa, i el que li
preocupa també a la senyora..., a la representant del Partit
Popular, ai, perdona, la representant del Partit Socialista, del
RUMI, a través de la Llei d’infància i adolescència el RUMI
serà d’obligatori compliment, per tant ja no serà una qüestió de
voluntat, sinó que serà, si el Parlament ho suporta, una llei que
obligarà a posar el RUMI en marxa. De totes maneres durant
aquests dos anys sí que s’ha fet molta feina, s’ha millorat el
registre en el Rumi, tant del sector educatiu, del sector de
serveis socials i del sector sanitari, hi ha hagut un augment
considerable a través de tota la feina que es fa des de la
Direcció de Menors i Família.

A MÉS per Mallorca agrair-li i compartir també les seves
reflexions, les dues preguntes concretes: immigració, campanya
contra la xenofòbia, la fem, vull dir, la partida que fem d’aquest
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tema és una campanya contra la xenofòbia, amb el lema que les
persones poden triar entre la integració i la discriminació; la
vàrem començar a l’any 2016 i la continuarem a l’any 2017.

De totes formes, pens que les accions més fortes contra la
xenofòbia és tractar tots els ciutadans que compartim un espai
i un temps de la mateixa manera, independentment de l’origen.
Quan tornam les targetes sanitàries a totes les persones que
viuen a la nostra comunitat autònoma lluitam contra la
xenofòbia; quan a cada una de les lleis que fem en aquesta
comunitat autònoma, la Llei, per exemple, de Serveis Socials,
o qualsevol altra llei, no discriminam en relació amb la seva
situació administrativa, sinó amb la seva situació de necessitat,
i això pensam que és la millor lluita contra aquesta xenofòbia.

Incompliment en tema de dependència. Miri, entre el
Consell Insular de Mallorca i nosaltres, el Govern,
possiblement el pressupost de dependència es troba envoltant
els 170 milions, 180 milions, el Govern de l’Estat només
n’aporta 23, a una llei que és seva. I que en aquests deu anys
d’atenció a la dependència les comunitats autònomes han hagut
de fer aquest esforç, doncs 23 milions, i la llei, entre els
consells, que hi posen, i el que hi posa el Govern, estam entre
170 i 180 milions.

A la representant d’El Pi, renda social, crec que ja més o
manco he contestat. La renda mínima són 4 milions, igual que
l’any passat.

Dependència, pendent de valoració, això és com a una foto,
possiblement les valoracions que tenim avui pendents no seran
les mateixes que tendrem d’aquí a tres mesos, el que jo li puc
dir és que a la memòria que vostè té penjada a la pàgina de la
conselleria, la diferència a 31 de desembre, entre sol·licituds i
valoracions, eren unes 1.500 persones, una fotografia de final
d’any.

Targeta bàsica, ha entès molt bé això de les pensions no
contributives, efectivament, els perceptors de pensions no
contributives que cobrin renda social no cobraran targeta
bàsica. I després hi havia una subvenció, que estava entre
300.000 euros, nosaltres, per assegurar-nos posarem una mica
més, que eren totes aquelles persones que cobraven per
diferents motius una quantia semblant a una pensió
contributiva, però no eren perceptors de pensions no
contributives, i se’ls donava aquesta targeta bàsica. Per tant, hi
pot haver encara persones que es trobin en aquesta situació,
nosaltres pensam que de cada vegada manco, però hi pot haver
persones que es trobin en aquesta situació.

El Joan Crespí, també crec que li he contestat, funciona
igual, és per a valoració, tenim la planta de rehabilitació, tenim
la planta d’atenció al menor i tenim només la planta segona.

Es Pinaret, Es Fusteret, també dir-los el mateix. El
problema de plantejar-nos l’ampliació d’Es Pinaret no era tant
pel tema de seguretat, com vostè ha esmentat, sinó per la
saturació que hi havia, que tenim 45 places a Es Pinaret i
podem arribar a tenir 60 al·lots, la mitjana són 52-55 i, per tant,
era més el tema de saturació, no tant el tema de seguretat el
qual, sens dubte, s’ha de tenir en compte per a quan es faci tota
la proposta.

Concertació d’habitatge, hi haurà a Eivissa i a Menorca un
pis d’unes tres o quatre places, un pis a Eivissa i un a Menorca.
I a Mallorca es concertaran 56 places i dins l’any 2018 tendrem
també places pròpies.

IRPF crec que també li he contestat.

La unificació dels expedients és un tema difícil, crec que...
-hi ha el director que aixeca els ulls, el director de Serveis
Socials que du tot aquest tema-, el primer que hem
d’aconseguir és la unificació dels serveis socials entre els
quatre consells, entre el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de
Palma i el Consell de Calvià, en això estam en aquest moment.
Quan tenguem la unificació de l’expedient bàsic de serveis
socials, després podrem començar a parlar de connectar tota
aquesta xarxa amb temes sanitaris i amb temes d’educació, però
encara ens trobam a la primera fase; vull dir que en això no
som massa optimista que en el 2018, si avançam en serveis
socials crec que ens podem donar... podríem estar contents.

I després la normativa és la que ha comentat, sé que des del
Parlament s’elabora la llei del tercer sector, sé que el
coordinador s’ha posat en contacte amb nosaltres a través de la
Direcció de Serveis Socials, i sé que el tercer sector recollirà la
necessitat de fer aquesta llei, per tant sí que anam
conjuntament.

MÉS per Menorca, crec que li he explicat una mica com
funciona, no està en el capítol no 2 ni 4, en aquest moment es
troba en els pressuposts del consorci tota aquesta
infraestructura i, per tant, no surt en els pressuposts del 2018.
I una vegada que estiguin construïdes aquestes places,
construïdes físicament aquestes residències, és quan han
d’aparèixer en el capítol 2 o en el capítol 4, depenent de si són
concertació o si són convenis amb els consells insulars, però
això ja serà de cara al 2020, segurament.

És vera que tenim una previsió de construcció o
d’infraestructura alta, però amb un capítol 7 reduït que, de
vegades és vera que el discurs no quadra amb el pressupost,
però és per això, perquè són increments que es varen posar
l’any passat i que es gestionen durant aquest any, i després el
que va a la renda social.

El capítol 7 no és..., perdoni, el capítol 6, que és de temes
d’immaterial, no només hi ha temes de compra de material
informàtic, sinó que moltes vegades, i nosaltres en tenim tres,
són els projectes d’inversió. En projectes d’inversió pagam, per
exemple, l’educador de Menorca i l’educador d’Eivissa per al
tema d’extutelats; tenim dos equips de valoració per a persones
amb discapacitat, i tenim els 430.000 euros, que també la
representant del Grup Mixt em demanava, per als educadors
dels instituts. Són 430.000 euros de la nostra conselleria, més
140 de la Conselleria d’Educació, i això es troba dins aquest
capítol 6, amb un concepte genèric, però són serveis, valoració
de les persones amb discapacitat, tot el tema dels educadors en
els instituts i els educadors per a extutelats a Eivissa i a
Menorca.

I el Grup Mixt, la renda social crec que ja li he comentat.
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Dependència, quan vàrem començar la legislatura varen ser
1.400 places, en aquest moment tenim 1.200 places, però ja ho
he dit a l’inici de la meva intervenció, si no ens posam a
construir en aquest moment tenim totes les places residencials
públiques i totes les privades que estan a disposició de
concertar, concertades, no en tenim més. Començarem a
accelerar aquesta llista d’espera quan tenguem places
residencials construïdes, no en tenim, hem cercat durant aquests
dos anys totes les que hem posat. Vull posar en valor aquestes
333 places, això són més de dues residències, tipus de 120, que
fa dos anys no hi eren.

Educadors als instituts ja li he contestat, passam de 8 a 10,
amb els 140.000 que hi ha a Educació i els 430 que hi ha a la
nostra conselleria.

La segona fase d’Es Pinaret també li he contestat.

I emancipació, sens dubte és un dels temes que ens
preocupa, el Pla estratègic d’emancipació tres línies: una és
habitatge; l’altra és la renda d’emancipació i l’altra la inserció
laboral. I en aquesta inserció laboral treballam amb el SOIB i
hem firmat convenis amb la Federació d’Hoteleria, amb la
Federació del Petit i Mitjà Comerç i, de fet, aquest estiu crec
que hem donat de baixa uns 35 al·lots que han trobat feina, que
ara tornaran demanar la renda d’emancipació perquè
segurament no tenen dret a qualsevol tipus d’atur. Però sí,
treballam en aquesta línia.

Al Grup Socialista, donar-los també les gràcies pel seu
suport, també ha parlat de la renda social, crec que més o
manco hem contestat.

Vostè ha fet referència a la llei de mediació, a la lleis de
parelles estables i a la llei de família, que jo no he anomenat,
però són lleis que si no entren dins el mes de desembre, doncs
serà dins el mes de gener, que les hem treballades més, o el
febrer, però que les hem treballades més el 2017, que no són
objectius del 2018, sinó acabar.

I que la llei d’infància i adolescència obligarà al RUMI, que
a vostè la preocupava, per tant serà d’obligat compliment.

Del programa ALTER el que li puc comentar és que en
aquest moment nosaltres tenim un pressupost aproximat de
284.000 euros, que no és suficient cada any; hi participen 39
municipis; que hi ha 245 places assignades i a l’any 2016, i les
xifres no canvien massa, hi varen passar 378 al·lots; que
d’aquests 248.000 euros la majoria van destinats a donar l’ajut
econòmic a les empreses que donen pràctiques o espai a
aquests menors, però que tenim la dificultat de trobar empreses
que s’hi vulguin incorporar. Però que ho estam intentant.

És vera que podríem fer un paquet, però jo crec que també
l’interessant d’això, i que s’ha d’estudiar i no s’ha de descartar
millorar-ho i unificar-ho, també ens convé crec tenir programes
diferents per a perfils diferents, i és vera que de vegades són
molt semblants, però que de vegades els perfils també poden
ser diferents.

I després, allò de cooperació, a mi també m’agradaria
comentar no només el Sàhara, sinó el tema de cooperació,

teníem l’objectiu polític d’arribar als 6 milions de cooperació,
que jo crec que és dignificar la cooperació de la nostra
comunitat autònoma, estam en aquesta línia, però vostès poden
fer també propostes de modificació de pressuposts, si vostès
volen llevar d’un altre i posar l’altre, hem parlat amb les
entitats, aquests doblers els són suficients, segurament aniria bé
més, però els són suficients per als objectius que persegueixen.

Bé, més o manco he contestat a tothom, no sé si a la segona
ronda.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Sandra Fernández,
del Grup Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Gracias, consellera, por sus
aclaraciones, aún han quedado algunas que ahora se las
recordaré, y també hacer un par de incisos.

Le preguntamos por la concertación del programa de
Vacances en Pau, con el objetivo de si le podía dar una mayor
estabilidad, ya que no conocemos cuál será el contenido de la
ley de acción concertada; en cualquier caso, nosotros no somos
muy partidarios de las nominativas, pero evidentemente las
subvenciones nominativas están para situaciones excepcionales,
y creemos que esta es una de ellas.

No me ha contestado a la pregunta de si, por lo que yo he
podido ver, se ha rebajado en 400.000 euros la transferencia en
materia de dependencia a los ayuntamientos, si nos podría
explicar por qué, o es que no lo he podido comprobar bien.

También se va a hacer un único convenio con los
ayuntamientos para financiar todos los programas comunitarios
de inmigración y de pobreza infantil.

Para que nos lo deje claro, ¿los 4 millones, un poco más de
4 millones de euros sobrantes de la renta social garantizada de
este año irán al IBAVI, al presupuesto de 2018?

Después comentarle, bueno, seguimos pensando que el
traspaso de las competencias de gestión de las residencias para
Menorca, en este caso, sí que ha salido perjudicada. En el caso
de Mallorca, con el mismo criterio, no salió perjudicada,
creemos que se debería haber financiado el máximo por plaza
a la hora de hacer la transferencia, y más teniendo en cuenta la
situación presupuestaria que tienen, creemos que se tendría que
haber traspasado el máximo para evitar futuros déficits.
Creemos que evidentemente es muy positivo construir nuevas
plazas, pero que las que ya haya estén suficientemente bien
dotadas.

Respecto a Ibiza, le había preguntado por el consorcio,
porque es lo que había salido en prensa y, evidentemente,
bueno, usted lo ha comentado antes respecto a la contratación
de un arquitecto para el consorcio de recursos sociosanitarios,
evidentemente es una figura muy complicada y nos había
preocupado pues que se quisiese volver a poner en marcha este
consorcio, y por eso le preguntábamos si el Govern formaría
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parte, porque al ser un consorcio tendrá que ser... bueno. En
cualquier caso, esperemos, es cierto que no es competencia o
que no sería competencia suya, pero evidentemente a la hora de
traspasar competencias pues que también puedan velar porque
el traspaso de competencias, en este caso al Consell de Ibiza,
se pueda hacer también con todas las garantías y
suficientemente bien dotadas.

Respecto al 0,7, decir a la Sra. Sureda que no me enfado
cuando hablaba de que el reparto fuese sensato, no me refiero
al reparto en sí, sino a la modificación que ahora se tiene que
poner en marcha o se va a poner en marcha, decía la consellera
que ya llevamos muchos años, y es cierto, pero es la primera
vez que se está hablando realmente en serio y que se va a
producir una modificación. Yo creo que debemos ser, y en este
sentido cuente con nuestro apoyo, también con nuestro apoyo
para interceder ante el Gobierno central, de que evidentemente
pueda facilitar al máximo esta cuestión, pero, evidentemente,
creemos que tampoco es bueno, si pensamos también con la
solidaridad que en este caso yo creo que también tenemos que
pensar, aunque nos cueste, porque llevamos muchos años
perjudicados, en el sentido de que no sería viable, o no debería
serlo, que de repente una comunidad autónoma para el año que
viene pues reciba la mitad del presupuesto que está recibiendo.
Yo creo que a lo mejor se podría pactar un plan para ir
traspasando el 0,7% pues de aquí a lo mejor a tres años y cada
año ir aumentando hasta llegar a lo que realmente nos
corresponde. Me refería en este sentido de intentar poder llegar
a un acuerdo con todas las comunidades autónomas, sin que
ninguna salga de repente totalmente perjudicada y sí que
puedan tener unos años evidentemente, o un cierto período,
para poder hacer su planificación.

Y respecto al centro Joan Crespí, no le preguntaba... ya
usted, bueno, compareció, nos explicó cómo iba a quedar el
SEPAB, lo polémico que había sido todos estos meses con
diferentes informaciones, finalmente nos quedó claro. Parece
que está funcionando bien, algo de lo que nos alegramos, pero
sí que es cierto que, aunque se esté utilizando el centro
exactamente igual que se utilizaba hace unos meses, lo que
pedíamos y ya se lo pedimos en ese momento, presentamos una
propuesta de resolución en el debate del estado de la
comunidad, es que se pudiese dar mayor aprovechamiento al
centro. Es cierto que nosotros no pudimos dárselo, ojalá se lo
hubiésemos podido dar, pero presupuestariamente nos vimos
muy limitados, pero creemos que tener un centro de estas
características se podría aprovechar mucho más de lo que se
está haciendo ahora. Por eso preguntaba a ver si había alguna
iniciativa en este sentido.

Y por último decirle, respecto a la renta social, que
nosotros, el Partido Popular no ha pedido la renta universal,
para que quede claro. Es un debate que hemos tenido también
en el seno de la Comisión de Servicios Sociales, de las jornadas
que hemos hecho, pero no es nuestra linea. Pero sí que creemos
que la renta social garantizada habría que revisarla, pero a lo
mejor, cuando decimos que habría que revisarla no es para
incorporar todos los perfiles que están, o exactamente ver qué
requisitos, es que a lo mejor hay que hacer un planteamiento
completamente diferente. Es cierto que no va a acabar con la
pobreza, pero si hay situaciones de pobreza que son diferentes
a las que la renta social garantizada va dirigida y está sobrando

presupuesto, a lo mejor habría que hacer un replanteamiento
general de qué tipo de renta, que a lo mejor no tiene que ser la
renta social garantizada como está regulada, qué tipo de renta
podría ayudar, hasta que evidentemente los sueldos puedan
aumentar y todas estas personas que están trabajando, pues
puedan tener un nivel de vida con su sueldo que les baste para
cubrir las necesidades básicas. 

Creo que la reflexión tiene que ser más general, ya me está
mirando el presidente, así que bueno por nuestra parte ya
contribuiremos con la elaboración de las enmiendas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la
Sra. Maicas per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, efectivament no
compartim la idea que s’hauria de tenir de la renda social
garantida, pensem que és una eina capaç de fer molt més del
que s’està fent i que hauria d’anar, com he dit abans, cap a la
universalització. Entenem també que no dependria únicament
d’aquesta conselleria, sinó de la resta i de la seva cooperació i
del seu treball.

I bé, amb la resta del pressupost hi estam totalment d’acord
i li donam l’enhorabona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Abril per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús de la paraula. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Molt
breument. El tema de les residències noves que s’han de crear,
crec que no és la primera vegada que li ho coment, clar, el
problema quan hi ha residències del consell o del Govern,
aquestes residències estan al cent per cent dotades de personal,
tenen totes les necessitats més que cobertes, i després ens
trobam amb les residències públiques que gestionen des dels
municipis, que han d’intentar encaixar molt els puzzles perquè
puguin adaptats a la llei i les exigències que marca les puguin
complir, etc. Només és perquè es tenguin en compte aquestes
accions o aquestes coses que passen sobretot a les municipals.
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El tema, que tampoc no he pensat a demanar-li, d’atenció a
refugiats. Ha dit que han passat uns 140 refugiats d’ençà que hi
ha el centre. M’agradaria saber, vàrem anar a veure-lo i no
sempre està ple, per veure les previsions si són de tenir-los
plens, a veure si el Govern fa comptes complir el tema dels
refugiats que li pertocaria com estat i repartir a les comunitats
així com pertoca. A veure si fan feina en aquest sentit.

I el tema de la renda, que n’ha parlat també, la renda
universal que és un debat, com ha dit la Sra. Fernández, que
tenim. Jo crec que és un tema que ni amb els altres conselleries,
és un tema més d’estat o més de Comunitat Europea, per poder
arribar a una renda bàsica, perquè hi ha altres rendes a nivell
estatal a les quals tothom, com a ciutadans, hi té dret i no les
podria tenir si tengués la universal. Per tant, crec que és un
tema que s’ha de debatre i que dóna per molt de temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Castells per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. No intervindré.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Huertas per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

No faré ús de la paraula, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Obrador per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, jo no pensava fer ús de la paraula en aquest torn, però és
que sentint segons quines coses en aquest Parlament, la veritat
és que no puc deixar d’aprofitar aquesta oportunitat perquè la
portaveu del Grup Popular ha dit, quant a la renda social, que
s’hauria de revisar el plantejament, que s’hauria de fer un
plantejament diferent, que quin tipus de renda podria ajudar a
aquesta borsa de pobresa. I jo pens que si el Partit Popular, el
Grup Parlamentari Popular vol contribuir a eliminar o a baixar
la borsa de pobresa, el que hauria de fer seria derogar la Llei de
reforma laboral, que precisament ha desregulat els drets
laborals dels treballadors, que permet als empresaris pagar
salaris d’explotació i que governs d’esquerres com aquest han
de contribuir de qualque manera a complementar allò que els
empresaris estan estalviant en rendes, perquè precisament hi ha
una llei que ho permet, Sra. Consellera.

Per això vostè ha fet un plantejament en aquesta línia que
la renda bàsica no farà sortir de la pobresa molta gent

d’aquestes illes i per això jo compartesc aquest plantejament
que vostè ha fet i per això he fet aquesta reflexió també,
aprofitant el peu que m’ha donat una intervenció en aquesta
comissió.

També els he de dir que en el programa 313J, falta text,
s’hauria d’acabar l’activitat B i l’activitat C, el text no està
complementat i jo crec que s’hauria d’acabar, perquè falta text.
No és significatiu, però crec que estaria bé que no deixessin
frases sense acabar fins la Llei de pressuposts.

I també dir-los que evidentment les esmenes que ara
debatrem en seu parlamentària amb l’aportació de tots els grups
parlamentaris, sens dubte algunes contribuiran a millorar el
pressupost previst i ja que tendrem ocasió de debatre’l.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies de nou a tots. Contestant a la representant del Partit
Popular la Sra. Fernández, que és la que ha exposat més.
Nosaltres pensam que amb la nominativa es gestiona molt
millor el tema del Sàhara, concertació, la veritat és que no la
veim.

La reducció dels 400.000 euros, segurament obeeix a què
s’ha passat a concertació, (...) per via de concertació, perquè
l’objectiu és el mateix, no reduirem ni una plaça de residència,
ni una plaça de centre de dia, tot el contrari. Tenim la previsió
que quan s’acabi per exemple la de Felanitx, o Son Ferriol,
també les podem concertar. Per tant, hi deu haver partides que
han passat a concertació en el 26, perquè la voluntat és de
mantenir tots els serveis.

Hi ha un únic Pla de finançament, com l’any passat,
comunitari, que de fet s’aprovarà crec que al proper Consell de
Govern, on hi ha els 9 milions de concertació, el milió de
pobresa i els 1.600.000 d’immigració, pactat amb els consells
insulars. Vull dir que no tenim problema.

Els doblers de renda social, tant en el consorci com a
l’IBAVI estaran dins la modificació de crèdit dins l’any 2017,
no seran en els pressuposts ni de l’IBAVI, ni del consorci de
l’any 2018. I haurem gastat entre 9 i 10 milions de renda social.

Joan Crespí, millorar-lo?, nosaltres en aquest moment no
tenim una idea per incrementar els serveis en el Joan Crespí.
Pensam que s’està fent un ús adequat de l’espai, estam obert a
propostes, no hi veim cap problema.

Renda social. Renda social és que és un dret, una renda que
té vuit mesos de vida. Crec que li hem de donar un recorregut
un poc més llarg per valorar realment si es pot millorar, que
segurament sí, amb la pràctica, l’experiència i amb situacions
econòmiques diferents, segurament es pot millorar, sobretot la
gestió, la forma de tramitació. Ara bé, les condicions, quan
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vostès deien l’accés, l’accés és molt clar, és no tenir ingressos
i estar a la nostra comunitat més de tres anys, són els requisits
que es demanen i no tenir ingressos i a vegades no tenir
ingressos, ens ha duit sorpreses. Hem tengut sol·licituds de
renda social, que a la sol·licitud venia adherida, venia ajunta la
nòmina de 1.800 euros que cobrava en aquest cas l’home i
pensava que era una renda social per a les dones. Hem tengut
casos d’aquests. Per tant, les condicions són molt poques, és no
tenir ingressos o ingressos inferiors a allò que la renda social
determina i estar censat a la nostra comunitat autònoma tres
anys. No hi ha moltes més demandes d’aquestes, no hi ha molts
més requisits. Ara, tenim situacions..., cada una de les
sol·licituds s’està estudiant.

Residències públiques. Nosaltres som molt conscients
d’aquestes necessitats i de fet, tenim propostes de millora de les
residències, a Campos, a Llucmajor, a Ferreries, a Sant Lluís
són residències municipals, allà on nosaltres invertirem doblers
del Govern per adaptar-les, o per ampliar les places
residencials. I després el que feim és concertar amb elles. Vull
dir que nosaltres ajudam a mantenir aquests serveis amb les
mateixes condicions que qualsevol altre.

Atenció a refugiats. Jo no vull parlar en nom de l’Estat
espanyol, és un incompliment brutal del compromís que va
assumir fa dos anys, el setembre del 2015. L’ha incomplert
completament, l’ha incomplert. Nosaltres estàvem parlant de
200, 250 o 300 i estam en 145. Vull dir que possiblement som
de les comunitats autònomes que més ens atracam al que seria
el percentatge que ens tocaria si venguessin aquests 16.000 que
no han vengut, només n’han vengut uns 1.900 i som la
comunitat autònoma que percentualment hem rebut més
refugiats d’aquests 1.800 que havien de venir.

I després dir-li a la Sra. Obrador que coincidim amb les
reflexions que vostè ha fet de tema de la renda social. En aquest
moment tenim persones que estan cobrant per davall del que
marca el conveni, perquè així ho permet la reforma laboral. I
mentre no es protegeixi el treballador i el treball, com es va fer
en tot el desenvolupament de l’estat del benestar, des de la II
Guerra Mundial, tendrem un problema de pobresa important,
no només a la nostra comunitat autònoma, sinó en el conjunt
d’Europa i especialment en el sud. 

I revisarem els objectius perquè estiguin complets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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 per tractar, s’aixeca la sessió.
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