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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Rafael
Nadal i Homar.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President, María José Camps substitueix Silvia
Limones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah!, Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Silvia Limones..., no, Andreu
Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Ja deia jo que no em quadrava.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ja començam bé les compareixences, com serà la darrera. 

Compareixença de la consellera de Presidència per tal
d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 11784/18,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm.
11785/18).

Bé, l’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera de Presidència per tal d’explicar els pressuposts de
la seva conselleria per a l’any 2019, segons escrit RGE núm.
11785/18.

Hi assisteix la consellera de Presidència, Sra. Pilar Costa
i Serra, acompanyada de la Sra. Teresa Suárez Genovard,
secretària general; del Sr. Joan Ignasi Morey Marqués,
director general de Coordinació; del Sr. Josep Claverol Florit,
director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior;
de la Sra. Beatriz Gamundí Molina, directora general de
Relacions amb el Parlament; del Sr. Álvaro Gil Amigo,
director general de Comunicació; de la Sra. Montserrat Berini
Pérez, directora general de Transparència i Bon Govern; de la
Sra. Rosa Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la
Dona; de la Sra. Assumpció Sáez Amer, cap de Gabinet; i de la
Sra. Margalida Bonnín Perelló, responsable de Comunicació.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bona tarda, diputades
i diputats. Amb aquesta primera intervenció en representació
de la Conselleria de Presidència es dóna inici a les
compareixences de totes les conselleries del Govern per
presentar aquests pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2019 i vull començar destacant que
aquests són els segons pressuposts de la història d’aquesta
comunitat que compten amb un informe d’impacte de gènere,
una tasca que s’ha impulsat des de la Conselleria de
Presidència, de la qual en depèn l’organisme autònom Institut
Balear de la Dona.

El projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a aquest any 2019 és de 5.457,75 milions
d’euros, que suposa un 8,96% superior en relació amb els
comptes de 2018; dic dels pressuposts generals de tota la
comunitat. 

El gran repte d’aquest pressupost és l’impuls de la inversió
pública tant en infraestructures de caràcter social, sanitàries
i educatives com en la intervenció en matèria de mobilitat,
eficiència energètica, aigua i medi ambient, formació de
capital humà, recerca i innovació i patrimoni històric i
cultural.

A més, vull destacar una característica que es repeteix en
els comptes generals i de totes les conselleries que és
l’increment generalitzat en el capítol 1, referit a personal;
aquest augment es deu al fet que en el capítol 1 s’hi reflecteix
la consolidació del complement de la carrera professional a
més de la consolidació de l’increment salarial de l’1,75% que
correspon a l’any 2018 i el nou augment salarial del 2,25%
previst per a l’any 2019 per a tots els treballadors i
treballadores de la funció pública, personal laboral i del sector
públic instrumental, segons l’acord que s’ha pactat entre el
Ministeri d’Hisenda i e ls sindicats majoritaris de la funció
pública de tot l’Estat.

Entrant en el pressupost de la Conselleria de Presidència,
de Presidència i conselleria, per a aquest 2019, hem de dir que
és de 35.553.062 euros, que suposa un augment del 24,8%
respecte del pressupost de l’any 2018. Més endavant veurem
aquests increments, però bàsicament s’expliquen en el
pressupost atès que s’incrementen tres partides que
s’incorporen als comptes, bàsicament la despesa
d’organització de les eleccions autonòmiques i als consells
insulars, l’augment de la dotació per a polítiques d’igualtat que
provenen del Pacte d’Estat contra les violències masclistes i
l’impuls del desplegament de la Llei d’accessibilitat universal,
que per primera vegada posam una partida específica per al
desplegament d’aquesta llei d’accessibilitat universal. 

Començaré a analitzar el pressupost de la conselleria
detallant els comptes de l’IBDona, l’Institut Balear de la Dona.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811784
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811785
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811785
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El pressupost per a aquest organisme s’ha de concebre tenint
en compte una particularitat que suposarà l’increment del seu
import en un 109%, faig referència concretament a la injecció
de 4 milions d’euros que arribaran a les Illes Balears
precisament a través del Pacte d’Estat contra les violències
masclistes, i he de destacar que en el càlcul d’aquest import
l’Estat ha tengut en compte la incorporació de la insularitat
com a criteri per al repartiment i la distribució del crèdit.
Aquesta és una mesura que vàrem reclamar des del Govern i
que es va acordar a la Conferència Sectorial d’Igualtat,
celebrada el passat dia 31 de juliol. Per a les Illes Balears el
repartiment dels fons destinats al Pacte d’Estat contra les
violències masclistes suposarà l’ingrés de 20 milions d’euros
en cinc anys per destinar a polítiques contra la violència de
gènere.

En aquest context el pressupost de l’IBDona per al 2019
és de 7.247.741 euros, una quantitat que pràcticament duplica
el pressupost de l’any passat. Per altra banda, també cal
destacar que l’any 2019 és l’any que farem realitat la
transferència de serveis i funcions en polítiques de gènere i
dona als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa
i de Formentera. Aquest traspàs està en la seva recta final de
negociació i confiam que serà efectiu en el gener de 2019; les
transferències implicaran una reestructuració de l’Institut
Balear de la Dona ja que els consells assumiran les funcions
i els serveis que impliquen una acció més directa amb la
ciutadania, mentre que el Govern continuarà exercint les de
planificació, formació, investigació  i coordinació
institucional, tot continuant fent el seguiment de la integració
de la perspectiva de gènere en tota l’activitat de la comunitat
autònoma. 

Passam a donar més detall del pressupost de l’IBDona. El
capítol 1 registra un increment del 28,8% motivat, per una
banda, per l’augment de la càrrega de feina per complir i
desenvolupar completament la Llei d’igualtat i, per altra, per
la gestió d’un pressupost de més envergadura gràcies a
l’increment al qual hem fet abans menció que suposa el Pacte
d’Estat. A més, cal tenir en compte que les transferències als
consells insulars implicaran una necessària reestructuració de
l’IBDona, com deia, com a organisme de coordinació,
investigació i atenció a les dones víctimes de violències
masclistes. 

Amb referència al desenvolupament de la Llei d’igualtat
cal destacar la creació de l’Observatori per la igualtat a partir
de l’aprovació que vàrem fer enguany, 2018, del Decret
1/2018. Aquest observatori té previst entrar ja en
funcionament l’any 2019. Saben que l’observatori és un òrgan
assessor i consultiu que té com a finalitat la recerca, l’anàlisi
i la difusió d’informació periòdica en matèria d’igualtat amb
l’objectiu de la millora..., per millorar la presa de decisions,
la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques des de
la perspectiva de gènere. Així mateix, també s’ha de preveure
la posada en funcionament de la Comissió per la igualtat de
gènere que està regulada amb el decret que hem aprovat també
enguany, dins el 2018, concretament el Decret 19/2018.

En aquest context, en el capítol 1 dir que es doten cinc
places, una és de tècnic de grau mitjà i una altra de tècnic o
tècnica d’igualtat que desenvoluparan la seva tasca a l’IBDona
i, a més, hem dotat dues places d’auxiliars tècnics que es
traspassaran en el marc de les transferències als consells
insulars; concretament aquestes dues, que no estaven dotades,
una al Consell d’Eivissa i una altra al Consell de Menorca. La
plaça restant, per completar aquesta cinquena que he
mencionat, és una plaça per a una persona que serà qui
s’encarregui de l’Observatori per la igualtat.

En referència als projectes que es finançaran amb els
diners que provenen del Pacte d’Estat vull destacar el nou
projecte previst per al 2019 que consisteix a posar una sèrie
de pisos pont a disposició de les dones víctimes de violència
de gènere; a aquest projecte s’hi destina una quantia de
260.000 euros, un import que fa referència, a més, a un
conveni amb l’IBAVI que està en tramitació i que esperam que
sigui una realitat com més aviat millor. Aquests habitatges,
aquests pisos pont estaran a disposició de les dones que surten
d’una casa d’acollida perquè puguin acabar el seu procés de
reintegració social amb un acompanyament tècnic. Aquesta és
una primera fase; es preveuen habitatges a les diferents illes.

L’any 2019 també serà l’any de la posada en pràctica del
Pla autonòmic contra el tràfic de dones i nenes amb fins
d’explotació sexual. La nostra previsió és que tal i com ja
vàrem anunciar a la presentació d’aquest pla pugui estar
redactat a finals d’enguany, de 2018, per tal que es pugui
començar a desenvolupar durant l’any 2019. Al pla de tràfic
destinarem 1 milió d’euros provinent també del pacte d’Estat
contra les violències masclistes. També en referència al pacte
d’Estat contra les violències masclistes, una bona part
d’aquests sous es destinaran al foment de polítiques de gènere,
tant per part dels consells insulars com per part dels diferents
municipis. 

Impulsam també, volem impulsar les taules de coordinació
locals contra la violència de gènere, que ja s’estan posant en
marxa a localitats com Manacor, Son Servera o Felanitx, per
posar alguns exemples, i així siguin una realitat a tots els
municipis o les mancomunitats de les Illes, a les quals, a més,
l’IBDona oferirà assistència tècnica. Aquestes taules són
instrument de treball en què estan representades les principals
entitats i institucions que en un municipi estan implicades
directament o indirectament en la lluita contra la violència de
gènere, com puguin ser els ajuntaments o els centres
educatius, e ls centres de salut o els cossos i forces de
seguretat, que permeten coordinar i millorar tant la prevenció
com la intervenció en els casos de violència de gènere. A més
a més volem implementar la figura referència en les
violències masclistes a cada localitat, i també que per altra
banda una part important d’aquest import anirà destinat als
consells insulars, i l’altra es destinarà a la coordinació dels
diferents departaments del Govern per enfortir la
transversalitat de les polítiques d’igualtat.

En aquest pressupost també es mantenen dos convenis de
150.000 euros per a la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel, que gestiona, com saben, la casa d’acollida i el
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tractament psicosocial de les dones que pateixen violència de
gènere, i el conveni amb la UIB de 60.000 euros per mantenir
la càtedra d’estudis de violència de gènere i la propera edició
de la universitat d’estiu de gènere. Així mateix també es
mantenen les subvencions per a premis en matèria d’igualtat
entre dones i homes que hem posat en marxa aquest 2018.

A més a més també he de dir que l’any 2019 continuarem
amb l’impuls ferm del pacte autonòmic contra les violències
masclistes, Reaccionem, al qual ja s’han adherit més de 7.400
particulars i un total de 420 entitats. 

Una vegada detallat el pressupost de l’IBDona passam ara
a revisar el del gabinet de Presidència, que manté pràcticament
el mateix pressupost de l’any passat, de 2018, amb una
sensible reducció d’un 1,05%, que fa un total de 3.344.591
euros, que en comparació amb els comptes de l’any 2018
simplement s’han eliminats petits imports que corresponien
a previsions de possibles subvencions que es deixen de
preveure.

Passant a la Secretaria General, que es preveu un
pressupost d’11.650.226 euros, implica un increment del
19,9%. Aquest augment es deu en la seva major part, com he
fet referència al principi de la meva intervenció, a una partida
d’1,9 milions d’euros que està destinada a l’organització de les
eleccions en el proper mes de maig, tant al Parlament com als
consells insulars, donat que a la resta d’eleccions correspon
la seva organització al Govern de l’Estat. D’aquesta quantitat
600.000 euros corresponen a l’avançament de les subvencions
perquè els partits puguin fer front a les despeses de la
campanya electoral, i 1 ,3  milions d’euros estan destinats a
l’organització dels comicis; en aquest cas és una xifra que
presenta un estalvi de 100.000 euros respecte de les eleccions
de l’any 2015. I per altra banda, i per donar compliment a la
normativa europea en matèria de protecció de dades, s’ha creat
la figura del delegat o delegada de protecció de dades; aquesta
és una figura transversal que donarà cobertura a totes les
conselleries en aquesta matèria.

També destaca la partida de 60.000 euros per iniciar el
projecte de remodelació de l’edifici situat al carrer de Cecili
Metel de Palma; saben vostès que aquest edifici és una
iniciativa que posam en marxa amb la col·laboració
precisament amb el Parlament de les Illes Balears perquè en
un futur s’hi puguin traslladar diferents serveis i departaments
com puguin ser el CES o altres organismes, en aquest cas
vinculats precisament a la Conselleria de Presidència, com pot
ser l’Advocacia de la comunitat autònoma.

Passant a la quantitat destinada al manteniment i a la
conservació del complex de Marivent, continuam amb la
política de racionalització de la despesa i disminuïm el seu
pressupost en un 9,76%, sobretot a causa de la reducció que
es fa del capítol 6, destinat a inversions, ja que s’ha finalitzat
el projecte de condicionament dels jardins. Cal destacar que
des del principi de la legislatura s’ha fet un esforç per fer més
racionalitzada aquesta despesa; des de l’any 2015 s’ha de
ressaltar que hem reduït el pressupost de Marivent en un 30%,
el que suposa quasi mig milió d’euros, una disminució que,

això no obstant, ha estat totalment compatible amb l’obertura
dels jardins de Marivent al públic, un indret per on ja han
passat més de 136.000 persones des de la seva obertura ara fa
quasi un any i mig, concretament el dia 2 de maig de 2017.

Passant una altra de les direccions generals, en aquest cas
Advocacia, els present el pressupost tenint en compte que és
una direcció amb competència absolutament transversal;
registra un increment del 16,6%, i s’ha de destacar que al llarg
d’aquesta legislatura i després de més de quinze anys sense
oposicions al cos de l’Advocacia, al cos d’advocats, hem
aconseguir comptar amb una plantilla consolidada gràcies als
processos selectius que s’han dut a terme. A més a més, arran
de l’aprovació del Decret 9/2018, de l’estructura de
l’Advocacia, hem intentat fer-la més eficient recuperant el
departament d’assumptes consultius i de qualitat normativa. A
més a més, atès l’increment de l’assistència jurídica que fa
l’Advocacia a conselleries, organismes autònoms, entitats
públiques empresarials, fundacions del sector públic, societats
mercantils públiques i consorcis, també hem reforçat l’àrea
del civil i mercantil.

Passam ara a la Direcció General de Coordinació. Els ret
compte del pressupost d’aquesta direcció general, que és
l’encarregada de la coordinació i de la col·laboració amb tots
els departaments del Govern per a l’aplicació de les polítiques
de caràcter transversal i de fer el seguiment de l’acció de
govern per consolidar el compliment dels acords de
governabilitat. Aquesta direcció general compta per a l’any
2019 amb un pressupost de 2.532.526 euros, una xifra que
representa un increment del 13,3% respecte de 2018, i d’entre
els projectes transversals més destacats s’ha de ressaltar la
consolidació del servei d’administració electrònica, la
coordinació i l’atenció a la diversitat sexual i de gènere, i el
nou projecte de promoció i desenvolupament d’accessibilitat
universal. 

Respecte de l’administració electrònica, ja vaig avançar a
la compareixença de l’any passat que durant aquest any
treballaríem, hi hem treballat intensament, en el disseny i
l’organització del nou departament d’administració
electrònica per adaptar-nos a les Lleis 39 i 40 de 2015. A més
de configurar una nova plantilla de personal i dotar el
departament d’unes instal·lacions físiques, ja hem donat
passes importants per aconseguir una administració totalment
electrònica, interconnectada i transparent. Entre d’altres
voldria destacar la integració del registre autonòmic de
sistema d’interconnexió de registres, SIR; l’habilitació de
l’autenticació mitjançant el sistema Clave a la seu electrònica;
hem iniciat també les notificacions a través de Notifica; i al
llarg de 2019 continuarem amb la implantació i la
consolidació dels serveis d’administració electrònica del
Govern i del seu sector públic instrumental configurant el
sistema d’arxiu electrònic únic, que és un element clau del
sistema autonòmic d’administració electrònica del futur que
ens permeti avançar decididament cap a una tramitació
telemàtica, juntament amb els processos d’adaptació
d’aplicacions corporatives amb noves eines d’administració
electrònica. I també ens hem proposat iniciar el
desenvolupament del nou règim jurídic i administratiu de la
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comunitat autònoma, que haurà de regir el sistema
d’administració electrònica i els seus processos essencials,
com puguin ser d’accés, firmes, notificacions, e tc. En
definitiva, es treballa en equip amb la Direcció General de
Desenvolupament Tecnològic i també amb la Direcció
General de Transparència i Bon Govern, que està en aquesta
mateixa conselleria, per seguir avançant en la transformació
del sistema administratiu autonòmic, per fer-lo més
accessible, eficient i fiable.

Per altra banda la Conselleria de Presidència, a través
d’aquesta Direcció General de Coordinació i també fent feina
coordinadament amb l’IBDona, continuam amb l’impuls de les
polítiques d’igualtat de manera transversal, unes polítiques que
com no podria ser d’altra manera, s’orienten a la igualtat
efectiva entre dones i homes, a la lluita contra les violències
masclistes i a la millora efectiva del col·lectiu de lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i de les seves
famílies i, en definitiva, a la millora de la convivència basada
en el respecte i promoció a la diversitat. Aquest programa,
com tots vostès saben, es va iniciar arran de l’aprovació de la
Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals i  per eradicar
l'LGTBIfòbia, i des de llavors treballam intensament en el
desenvolupament de la llei, perquè és un mandat legislatiu,
però no només per això, sinó també perquè és de justíc ia
social.

Així i amb més força que mai, davant els intents d’alguns
sectors socials i polítics, oposats a la promoció de les
polítiques públiques i no estigmatització del col·letiu LGTBI,
avançam en l’aplicació i el desenvolupament del Pla estratègic
de coordinació i atenció a la diversitat sexual i de gènere de
les Illes Balears 2017-2019. Amb un pressupost de 245.000
euros, continuam amb la nostra tasca de la sensibilització i
formació del personal de les administracions públiques,
l’atenció a persones LGTBI, perquè rebin informació i
assessorament especialitzat, la despatologització de les
identitats trans, adultes i menors d’edat i l’abordatge de les
necessitats de les persones del col·lectiu LGTBI, prioritzant
l’àmbit de la salut, el laboral i l’àmbit educatiu. 

En l’àmbit també LGTBI, saben vostès que estam enllestint
el traspàs de mitjans i funcions en matèria de polítiques
LGTBI als consells insulars, a partir del gener de 2019, per
avançar cap un procés de descentralització de les polítiques
públiques, donant major protagonisme a les administracions
insulars, en la promoció de la participació social, la
planificació estratègica d’àmbit insular, l’exercici de la
potestat sancionadora i reglamentària, o l’activitat de foment.
No obstant això, la conselleria mantendrà les funcions i
competències d’impuls a la coordinació de les polítiques
públiques, o la prestació de serveis de protecció i atenció a les
persones que pateixen discriminació per raó d’orientació
sexual, la identitat sexual o l’expressió de gènere, que haurà de
continuar exercint per garantir els drets del col·lectiu LGTBI.

Per altra banda, i complint amb la funció coordinadora i
transversal d’aquesta Direcció General de Coordinació, per a
2019 tenim per objectiu la promoció i el desenvolupament de

la Llei 8/2017, que és la d’accessibilitat universal de les Illes
Balears, una norma que té per objecte garantir la igualtat
d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal,
per permetre l’autonomia personal de tothom i particularment
de les persones amb discapacitats. L’objectiu no és altre que
totes les persones per igual, independentment de si tenen o no
tenen una discapacitat, puguin accedir als espais d’ús públic,
les edificacions, els transports, els productes, els serveis, la
informació i les comunicacions. I amb la finalitat d’impulsar
i coordinar el desplegament reglamentari de la llei, ja hem
conclòs el tràmit a consulta pública prèvia, per tal que la
ciutadania i les organitzacions més representatives puguin
manifestar la seva opinió. La següent passa serà presentar un
primer esborrany de reglament en el consell assessor, per a la
millora d’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques, perquè els diferents agents socials i
econòmics hi puguin fer les seves aportacions.

Una de les mesures concretes que ens plantejam per fer
efectiu el desplegament reglamentari de la Llei
d’accessibilitat universal, consisteix en reforçar el paper dels
consells insulars i en el cas de Palma, per la seva capitalitat,
per ser capital, com a principals referents públics en matèria
de promoció d’accessibilitat universal i de coordinació  de
l’actuació administrativa en l’àmbit local, vetllam per al
desenvolupament i el compliment dels plans d’accessibilitat
municipals. Per això, hem previst destinar un total de 400.000
euros a l’establiment d’acords de col·laboració amb els
consells insulars i l’Ajuntament de Palma, per impulsar la
creació o consolidació  de les oficines tècniques
d’accessibilitat que promoguin la implantació de plans
municipals d’accessibilitat i l’emissió d’informes de
compliment normatiu, entre d’altres funcions.

Per acabar amb aquesta direcció general, faig esment al fet
que la Direcció General de Coordinació continua amb la feina
que ve realitzant ja des de l’inici d’aquesta legislatura,
mantenim la col·laboració amb tots els departaments, en
l’aplicació de les polítiques transversals i fent el seguiment de
l’acció de govern, per consolidar el compliment dels acords
de governabilitat. 

Pel que fa -i ara canviam de direcció general- pel que fa
referència a la Direcció General de Relacions Institucionals
i Acció Exterior, en el 2019 es gestionarà un pressupost
d’1.562.000 euros, el que representa un increment del 28%
respecte de 2018. Però vull aclarir que aquest augment ve
motivat perquè l’any 2018 el pressupost de la direcció general
es va veure afectat en la tramitació parlamentària, en aquesta
cambra, l’any passat, per una esmena que per error va detreure
300.000 euros del pressupost de la direcció general que es
varen destinar a una altra conselleria i en aquests moments el
que hem fet és tornar posar aquesta partida de 300.000 euros
a l’inici del pressupost, tal i com ja havíem fet en la tramitació
del pressupost general de 2018. Per tant, l’increment real per
a 2019 és de 41.920 euros, que suposa un 2,8% d’increment.

A aquesta direcció general saben vostès que li correspon
la defensa dels interessos de les Illes Balears en el procés de
decisió de la Unió Europea, a través de la nostra participació

 



2238 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 87 / 6 de novembre de 2018 

en el plenari del Comitè de les Regions i en les comissions
Econ, de política econòmica i Nat, la de recursos naturals i a
més col·laboram amb altres regions de la Unió Europea, per
defensar els interessos comuns dins la Unió Europea, ja sigui
de manera bilateral, multilateral o a través de lobbies
europeus, un clar exemple n’és la Conferència de Regions
Perifèriques Marítimes d’Europa i l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània. 

A més vull aprofitar aquesta compareixença per informar
que a partir de dia 1 de febrer de 2019 i fins l’any 2020, el
Govern de les Illes exercirà la presidència de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània, el que suposa una oportunitat per
centrar el full de ruta de l’euroregió amb els objectius
prioritaris per a les Illes Balears. Entenem que la política de
cohesió posterior a l’any 2020 no es pot desentendre de les
característiques geogràfiques del seu territori, com són les
nostres illes i per això reivindicarem que l’euroregió es
posicioni sobre la cooperació territorial 2020, demanant una
major atenció als territoris insulars.

I, finalment, respecte de la direcció general el programa de
rememoració d’efemèrides pròpies, que fa referència o
treballam per reafirmar els lligams de la nostra comunitat i
fomentar la participació  de la ciutadania, en els actes i
esdeveniments d’interès autonòmic, com és el Dia de les Illes
Balears, a l’organització del qual hi destinam 400.000 euros.

Correspon també a aquesta Direcció General de Relacions
Institucionals i Acció Exterior, el foment de les relacions amb
les comunitats balears a l’exterior, amb la finalitat de
fomentar l’activitat de les desset balears a l’exterior, que en
aquests moments es troben actives aquestes desset, perquè
mantenguin els lligams amb la nostra comunitat, en la seva
història, cultura i llengua, destinam novament 75.000 euros a
la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats
socioculturals i el manteniment de les seves seus. Per a 2019
hem pressupostat també 70.000 euros del capítol 2 per a la
celebració del Consell de les comunitats balears a l’exterior.

Per altra banda incrementam lleugerament el pressupost
del programa de col·laboracions institucionals en matèria de
justícia. I, per últim, mantindrem la col·laboració amb la
Fundació +34 per oferir ajuda humanitària als presos de les
Illes Balears que estan a l’estranger, assessorant els seus
familiars i promoure la seva reinserció quan tornin al nostre
país; i mantindrem una partida de 50.000 euros per intentar
aquesta col·laboració amb l’Estat per millorar les oficines
d’ajuda a les víctimes del delicte.

Passam a la Direcció General de Transparència i  Bon
Govern, que incrementa un 20% el seu pressupost per a 2019
i arriba a 1.792.820 euros, tenint en compte que l’augment
destacat es refereix al capítol 1 atesa la dotació de nou places,
una de les quals està destinada a la responsabilitat social
corporativa i les vuit restants s’incorporen per tal de comptar
amb els recursos humans suficients que han de gestionar i
atendre tot el referent a l’administració electrònica.

La Direcció General de Transparència continuarà amb els
projectes de coordinació interdepartamental d’impuls a la
transparència i del bon govern en tots els àmbits de
l’administració autonòmica, de simplificació i racionalització
dels processos administratius i de modernització de serveis
públics i l’atenció a la ciutadania. 

A més a més ho farà amb un especial esment a la gestió
ètica i a la responsabilitat social corporativa, atendre la
ciutadania d’una manera àgil i de qualitat continua sent un dels
puntals d’aquest govern, en aquest apartat hi destinam un
import de 234.520 euros amb els quals es mantindrà el
sistema d’informació telefònica 012 i continuarem amb el
procés de transformació de les oficines de registre en
oficines d’assistència en matèria de registre, un procés que
implica millores en el seu funcionament i en la forma i el
perfil del personal que atén directament la ciutadania. És per
això que part de l’augment de pressupost en aquest apartat el
trobam en la formació del personal que hi està assignat.

I en el nostre camí cap al govern obert hem constatat que
per transmetre la importància dels nostres objectius de
manera transversal és important també potenciar la formació
del personal que n’ha de tenir cura. Per això hem incorporat
partides a la formació de tots els nostres programes amb la
previsió d’una inversió de 40.000 euros repartits en qualitat i
simplificació, atenció a la ciutadania, transparència i
responsabilitat social corporativa. També volem avançar en la
simplificació i la modernització administrativa i per això 
destinam 63.000 euros en aquesta finalitat.

En qualitat i millora contínua, hi destinam 61.000 euros
per a la tasca de revisió  i  confecció de les noves cartes
ciutadanes; i pel que fa a la gestió  ètica i socialment
responsable estam ja enllestint el Portal d’ètica i
responsabilitat social corporativa que està emmarcat en el Pla
de foment i difusió de la responsabilitat social corporativa de
totes les empreses de les Illes amb un repositori de bones
pràctiques, un directori d’empreses que apliquen gestió
responsable, accions formatives, etc. Tota aquesta tasca s’ha
dut a terme en col·laboració del Consell de Responsabilitat
Social Corporativa de les Illes Balears.

Així mateix, vull dir que en el capítol IV es continua amb
la mateixa quantitat que en l’exercici anterior i només
s’incorpora un canvi als destinataris de les ajudes en resposta
a una petició del mateix sector de responsabilitat social de
manera que donarem més suport a aquelles empreses que
gestionin amb criteris ètics i socialment responsables.

Del capítol 6 passam els 140.000 euros ja que la gran
transformació en aquest cas del Portal de Transparència, en
aquest cas la baixada d’aquest portal ha fet que la millora que
ja s’ha fet durant enguany del portal continuï endavant amb la
previsió de finalitzar-la a finals d’enguany i per a 2019 es
continuarà amb el seu enriquiment constant i amb la millora de
les eines de visualització a les quals destinam 60.000 euros.

La transparència no es pot percebre sense tenir en compte
la importància de l’accés a la informació que es mostra. La
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ciutadania ha de poder accedir a les dades d’una manera
senzilla, intuïtiva i clara i per crear una aplicació més amigable
i àgil de dret d’accés, així com mesures de suport i millora, hi
destinarem 120.000 euros.

I també s’intenta millorar l’aplicació de queixes i
suggeriments des d’un prisma més global juntament amb les
diferents aplicacions emprades en altres departaments del
Govern per a aquesta finalitat. Destinarem 80.000 euros a
aquesta nova aplicació.

Respecte de la Direcció General de Relacions amb el
Parlament, comptarà amb un pressupost de 360.476 euros que
íntegrament es destinen al capítol 1. La tasca que es
desenvolupa des d’aquest departament és cabdal per garantir la
interrelació i la coordinació eficient entre el Parlament i el
Govern, més en aquesta legislatura en què l’activitat
parlamentària ja es preveia especialment intensa tenint en
compte que tenim set grups parlamentaris a l’hemicicle.
Aquesta pluralitat s’ha traduït a més també en un augment del
control i de l’impuls parlamentari sobre l’actuació del Govern
i, per altra banda, un dels elements orientadors de l’acció
política d’aquest govern passa per dipositar al Parlament la
centralitat de la vida pública, la qual cosa exigeix un veritable
equilibri entre poder legislatiu i poder executiu.

A més a més, vull destacar que entre les competències
orgàniques d’aquesta direcció general s’inclouen les funcions
de coordinació de la iniciativa legislativa, l’impuls de la
normativa en matèria d’igualtat o la coordinació del
desplegament normatiu de l’Estatut.

En aquest punt vull fer especial esment al significatiu
avanç en el traspàs de competències als consells insulars que
hem dut a terme durant aquesta legislatura; hem complert
durant enguany, aquest 2018, un dels compromisos de
legislatura com era culminar el procés per tancar l’acord amb
els consells insulars de Mallorca, de Menorca, de Formentera
i revisar l’acord amb el Consell d’Eivissa per traspassar les
competències en matèria de promoció turística.  També s’ha
fet efectiu el traspàs de les funcions i serveis inherents en
matèria de joventut al Consell de Mallorca i també en matèria
de serveis socials estam a punt d’enllestir -com he explicat
abans- els traspassos en les polítiques de gènere i  dona i
també en les polítiques LGTBI cap a tots els consells insulars
que esperam que sigui una realitat a principis de 2019.

Per acabar la meva intervenció pas a detallar el pressupost
de la Direcció General de Comunicació, un departament
orientat a mantenir i impulsar l’esperit de servei públic del
nostre govern que en els darrers anys ha viscut una
transformació en fons i forma.

Per primera vegada i emmarcat en el tarannà de
transparència que defensam al Govern, Comunicació ha
publicat a la seva pàgina web el Pla de publicitat 2019, el qual
inclou deu campanyes previstes i els seus públics objectius,
els seus pressupostos i la distribució per suports mediàtics; i
per a 2019 la direcció general manté el seu pressupost amb

una dotació de 2,1 milions en publicitat i 0,9 milions en
comunicació.

Durant el 2018 s’ha procedit a la centralització de
l’execució dels productes comunicatius en un sol contracte,
un procediment similar al que es va desenvolupar el 2017 en
els productes publicitaris, és a dir que s’ha completat el
procés pel qual la comunicació i la publicitat institucional es
centralitzen a la Direcció General de Comunicació amb
contractes oberts amb publicitat i concurrència, un model que
ens ha garantit una eficiència en la gestió i una optimització
dels diners que destinam a les campanyes publicitàries.

I per altra banda, durant aquest any les contractacions del
serveis com el cliping, subscripcions d’agències, produccions
de continguts, compres d’espais publicitaris, etc., han duit
incorporades clàusules socials seguint també els suggeriments
del Sindicat de Periodistes per tal d’aconseguir evitar la
subcontractació de professionals en règim de precarietat als
contractes i impulsar una contractació ètica, social, sostenible
i integradora.

Aquest govern entén l’accés a la informació com a un
servei més a la ciutadania. Aquesta visió a més ens ha permès
aprofundir en el desenvolupament de noves formes de difusió,
sobretot a les xarxes socials, i d’aquesta forma arribar més i
millor a la ciutadania de les nostres illes.

Aquest nou prisma, a més, ha tingut el suport del públic i
ha aconseguit apropar la tasca de govern a la ciutadania com ho
demostren les xifres dels espots associats a les deu
campanyes publicitàries de l’any 2018 a les xarxes socials
amb més de 920.000 visualitzacions.

I volem destacar la bona acollida també que ha tingut la
nova imatge corporativa de la comunitat, així com la nova
pàgina web, un mirall d’aquest reforç en la comunicació digital
i la modernització d’aquest govern, i durant el proper any
continuarem fent millores a la pàgina web per fer-la més
accessible i intuïtiva, així com també avançar en la implantació
de la imatge corporativa a segons nivells i infraestructures de
l’administració.

Aquest és el resum d’aquest pressupost de la Conselleria
de Presidència per a l’any 2019. Vull agrair també a tot
l’equip, a totes les direccions generals de la Conselleria de
Presidència l’esforç i la feina contínua que es fa per portar a
terme i executar to tes aquestes polítiques, i qued a la seva
disposició per respondre les preguntes o aclarir qualsevol
dubte que vostès tenguin.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera de Presidència pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades, o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu. Sra.
Consellera, vol contestar globalment o...?

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

Sí, ho farem globalment. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tant passam a la contestació
global. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.
Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per comparèixer en aquest parlament per explicar
els comptes de la seva conselleria, agraïment que també fem
extensiu a tot l’equip que avui ha tengut l'amabilitat
d'acompanyar-la a aquesta comissió parlamentària.

Hem revisat els pressuposts de la seva conselleria i el que
hem de dir és que es tracta, des del nostre punt de vista, d’uns
pressuposts certament continuistes, uns pressuposts fins i tot
diria jo immobilistes, que manquen de certa ambició en
qüestions especialment sensibles que vostè gestiona. 

Vostè diu que ha incrementat un 24,8% el pressupost en
relació amb l’any 2018; no li negaré aquesta afirmació, les
matemàtiques són les que són, però sí que li diré que d’aquest
increment, aquest 24,8%, hi ha 4 milions que vénen del pacte
d’Estat en matèria de violència de gènere. Per tant en recursos
propis vostè hauria incrementat un 13,4% real, que suposa
aproximadament uns 3,5 milions; però si d’aquests 3,5 milions
llevam 1,9 milions que corresponen als processos electorals,
ens quedam amb un increment de la seva conselleria d’1,6
milions d’euros. Per tant, no podem dir que efectivament es
tracti d’uns pressuposts en què primi l’increment
pressupostari, en qualsevol cas, com dic, s’incrementen, ho
fan d’una forma molt feble, molt tímida, i crec que són -
llavors entrarem en aquesta qüestió- poc sensibles en
qüestions amb les quals efectivament s’ha de ser molt més
sensibles. Per tant és un pressupost que es repeteix.

El que sí que és cert és que hem de reconèixer que la seva
conselleria és una conselleria de faves molt comptades, li ho
dic amb tot el respecte, atès que les competències que
gestiona vostè són les que són. Parlam d’un pressupost general
de la comunitat autònoma de 5.000 milions i vostè en
gestiona, d’aquests 5.000, en gestiona 35. És cert que abans
aquesta conselleria era una conselleria amb molt més motor
i molt menys xassís, i ara tenim una conselleria amb molt més
xassís  i  molt menys motor, però en qualsevol cas no vull

desmerèixer la seva feina al capdavant, no vull desmerèixer el
que vostè fa, perquè efectivament és el paper que a vostè li ha
tocat jugar i crec que és absolutament necessari aquest paper
dins el Govern. Per tant no es tracta..., no interpreti de les
meves paraules que vulgui deslluir els mèrits que a vostè se li
han d’atribuir, si hi ha algun mèrit a atribuir-li. Entenc que
efectivament es tracta d’una feina molt més logística que
política i per tant aquí parlamentàriament la política és difícil,
de vegades, en aquesta conselleria entrar-hi amb deteniment,
encara que ho intentarem.

I entrant en el pressupost, només li volia fer una sèrie
d’observacions. Ens crida l’atenció a (...) de Presidència, al
programa 121A, que fa referència als serveis generals de la
Presidència del Govern, a inversions, a reposicions
d’infraestructura, que al pressupost de l’anterior conselleria
vostè destinava 70.000 euros a béns de patrimoni històric i
artístic cultural, i de 70.000 euros avui haguem reduït aquest
percentatge a 1.000 euros; passam a una davallada important,
no sé si és un error o si efectivament de 70.000 que hi havia
a l’anterior pressupost 1.000 signifiquen alguna cosa. Voldria
que aquesta davallada important, que no vull percentuar perquè
seria un escàndol, em digués si és així, efectivament, i quin
sentit té.

Ens crida l’atenció també que dins el gabinet de
Presidència, on a l’exercici 2018 es destinaven a corporacions
locals 50.000 euros no aparegui res, a corporacions locals, en
aquest aspecte. I també ens crida l’atenció que allà on es
destinaven 65.000 euros aproximadament l’any 2018 a
empreses privades i a institucions sense ànim de lucre, en
aquest gabinet de Presidència no trobem res en aquest
exercici.

Pel que fa referència a la Secretaria General, en el
programa 121B, direcció i serveis generals de la Conselleria
de Presidència, tornam a trobar una davallada pel que fa
referència a empreses privades i institucions sense ànim de
lucre. Vostè hi destinava 1.206.000 l’any 2018, i aquest
pressupost hi destina 100.000 euros. Si aquests 100.000
euros a més llevam el que vostè destinava a aquest concepte a
l’anterior direcció general tot suma.

Res a dir en relació  amb el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, continuisme pur, cap aportació  nova en matèria
comptable, en matèria pressupostària.

I sí que és cert que trobam en el 121B una baixada
d’aproximadament 130.000 euros, i faig referència en aquest
cas al Palau de Marivent. Res a dir en relació amb aquesta
davallada en la inversió que es produeix en el Palau de
Marivent; el que sí que és cert és que sembla ser que és una
tendència a la qual vostès s’han sumat exercici rere exercici
de davallar el pressupost en matèria d’inversions a Marivent;
res a dir sempre que les necessitats i les funcions que ha de
complir el Palau de Marivent com a residència oficial del cap
de l’Estat estiguin garantides, res a dir sempre que el Palau de
Marivent assumeixi la funció que la Casa Reial necessita quan
ve a les Illes Balears. Per tant estic absolutament convençut
que la seva intenció, encara que davalli el pressupost de
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Marivent, és de cobrir les necessitats del cap de l’Estat, de la
seva famílies i  del seu acomodament quan visiten les Illes
Balears, i estic segur que vostè així ho ha volgut fer.

En relació amb la Direcció General de Transparència i Bon
Govern, clar, trobam un fort impacte, un fort increment en
l’apujada derivada de les retribucions dels funcionaris i
personal estatutari; parlam de 509.000 euros l’any 2018 a
828.000 l’any 2019. Però és una tendència que es torna a
repetir a la Direcció General de Coordinació; a Coordinació
les retribucions de funcionaris i personal estatutari
incrementen de 430.000 euros el 2018 a 868.000 euros l’any
2019; això suposa el doble, 438.000 euros per ser exactes.
Supòs que hi ha una explicació d’això i estic convençut que
vostè me la sabrà donar.

I per anar acabant, Direcció General de Comunicació,
Advocacia, Relacions Institucionals i Acció Exterior, més del
mateix. No hi ha cap tipus d’aportació econòmica en aquestes
qüestions, no hi ha cap tipus d’increment, vostè diu que
efectivament es destinen 75.000 euros a la promoció de les
cases exteriors, cases regionals a l’exterior, sí, amb el mateix
pressupost que l’any passat, que l’anterior... Vull dir que en
aquest sentit, sí, està bé que ho faci. En qualsevol cas una
millora en aquest sentit no trobam.

Direcció General de Relacions amb el Parlament, res a dir,
res a dir perquè tot és continuisme. Però sí que -i per acabar-
voldria parla sobre l’IBDona, és l’aspecte social que crec que
té més importància dins de la seva conselleria i crec que és la
matèria més sensible a la qual volia fer referència quan he
iniciat la meva intervenció. Celebram, només faltaria, que en
aquest cas s’incrementi aproximadament el pressupost en
3.800.000 euros, perquè és importantíssim que avui puguem
parlar d’un pressupost que supera els 7 milions d’euros, que
se’n va a 7.247.000 euros. Clar, si a aquests 7.247.000 euros
li llevam els 4 milions que vénen com a conseqüència del
pacte en matèria de violència de gènere de l’Estat, ens trobam
amb 3.200.000, 3.200.000 que si comparam amb els
3.459.000 que vostès destinaren a l’exercici anterior, veim
que en recursos propis el Govern de les Illes Balears aporta
menys a l’IBDona que no aportava en l’exercici anterior i -
insistesc- celebram l’increment de 4 milions d’euros, però en
recursos propis baixam 200.000 euros aproximadament. 

Parlava vostè d’un traspàs de competències als consells
insulars en matèria d’igualtat i de violència de gènere, que està
molt bé, però vostè destina 620.000 euros a aquest traspàs
competencial, entenc jo, o almanco als consells insulars, però
vostè en destinava 618.000 a l’anterior exercici, l’increment
que hi ha és de 2 .000 euros i vostè els està donant més
competències als consells insulars, que hauran de gestionar
més qüestions en matèria d’igualtat i violència de gènere, amb
una transferència que només incrementa en 2.000 euros. A mi
m’agradaria que vostè m’aclarís aquest fet i si vaig equivocat
o no, que també podria ser.

I ha fet referència -i acab- als pisos pont ...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Crec que és molt important. De fet, esper i confii que
l’IBAVI sàpiga trobar pisos a disposició, cosa que no és fàcil
a l’illa d’Eivissa, i vostè ho sap, per a aquesta qüestió tan
sentida i tan sensible i m’agradaria, si vostè ja té un pla en
aquest sentit, que em digués a les diferents illes quin
repartiment pensen fer en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, President. Volia començar agraint a la Sra. Costa
i al seu equip la seva presència aquí i l’explicació del
pressupost de la Conselleria de Presidència. No faré una
anàlisi dels números, tal com ha fet el Sr. Jerez, perquè crec
que també som aquí per parlar de qüestions més de fons, de
qüestions polítiques i  al contrari que el Sr. Jerez, jo sí que
crec que és molt important la tasca que des d’aquesta
conselleria s’està fent precisament amb l’impuls de l’Institut
Balear de la Dona, independentment de si el pressupost propi
és de 3 milions i busques més o  un poc menys, i tenint en
compte també, en això hi estarem d’acord tots i totes, que
arriben aquests 4 milions del pacte estatal, que crec que és una
molt bona notícia i que hauríem d’estar especialment contents
i sobretot fent una pregunta al respecte, de com es gestionaran
aquests diners, perquè sabem precisament que si hi ha una
condició que s’ha posat d’aquests milions que arriben del
pacte d’estat, és que no poden anar aquests milions a capítol
1. 

Llavors tal vegada l’interessant seria demanar -i aquesta
pregunta la faig a la consellera Costa- si s’ha pensat
precisament aquests 3 milions i busques del pressupost propi
de la Conselleria de Presidència, que van a l’IBD, a l’Institut
Balear de la Dona, si es poden dedicar exclusivament a capítol
1 i contractar més personal, atès que els 4 milions del pacte
d’estat no es poden dedicar a això, i si aquesta possibilitat està
oberta. És a dir, tractar de jugar amb els límits que ens
imposen des de Madrid i fer de la necessitat virtut, que és un
poc el que m’agradaria plantejar-li en aquest sentit. Però sí
tornar insistir en el fet que les polítiques d’igualtat estiguin
inserides en aquesta conselleria i que s’hagi fet una feina de
transversalitat de les polítiques d’igualtat durant aquesta
legislatura, jo crec que és una de les qüestions de les quals
més orgulloses ens hem de sentir les persones que donam
suport a aquest Govern i que vam signar els acords pel canvi.
Llavors en aquest sentit jo crec que hem d’estar d’enhorabona,
com a balanç de legislatura.
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Després hi ha una altra pregunta més concreta. Sí que és
cert, i coincidesc amb el Sr. Jerez, que sense ser una
microconselleria, sí que la Conselleria de Presidència té més
aviat una feina, una labor, de caire logístic i que ja va bé que no
tingui un pressupost massa elevat, perquè això significaria que
es dediquen massa diners a coses logístiques, internes, de
funcionament intern de la casa, que no pas a coses socials, que
és allò que a nosaltres per exemple ens sembla més important.
Però sí que m’interessa, si pot especificar un poc més, el
pressupost de la Direcció de Transparència i Bon Govern, i
justament a les partides i les pujades que hi ha en aquest sentit,
perquè és una de les coses que no m’han acabat de quedar del
tot clares i crec que sí que és important que es doti
suficientment aquesta direcció i les diferents partides.

I f inalment un dubte al respecte del traspàs de
competències al consell en matèria de violències masclistes,
que també ja s’ha demanat abans, si a més del diner concret,
dels diners concrets que es pensen transferir, es fa la
transferència d’una manera finalista, és a dir, si els diners que
es doten als consells, es doten amb una finalitat concreta i
quines serien aquestes finalitats.

Per la meva part res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc donar les
gràcies a la consellera de Presidència, la Sra. Pilar Costa, per
les explicacions i per la compareixença que ha fet, així com a
la resta de membres del seu equip que són avui presents en
aquesta sala.

Jo simplement i molt breument, vull donar-li l’enhorabona
perquè aquests pressuposts siguin continuistes, perquè si en
el quart pressupost de la legislatura, el darrer d’aquesta
legislatura, vostè hagués de fer un trasbals a aquests
pressuposts, malament aniríem. L’enhorabona, per tant, perquè
això vol dir que hi ha una feina feta anteriorment i que ara es
tracta de fer continuïtat d’aquesta feina que s’ha estat fent i
anar recollint els fruits i preparant lògicament també, com no
pot ser d’altra manera, polítiques de futur prou importants en
temes molt diversos. 

Jo, efectivament, també m’afegesc a estar content de què
efectivament hagin pogut arribar aquests recursos del pacte
estatal contra la violència masclista, aquests 4 milions d’euros
que es podran aplicar i que per una vegada el Govern de l’Estat
hagi tengut en compte també aquesta insularitat, tant de bo la
tenguessin en compte en totes i cada una de les qüestions que
arriben en relació amb les Illes Balears; també lògicament en
la continuïtat amb el tema de transferències que s’han anat
duent a terme al llarg d’aquesta legislatura en els consells
insulars, efectivament hi havia hagut un estancament la passada

legislatura quant a transferències als consells insulars i
aquesta legislatura hi ha hagut un impuls important, vostè hi ha
fet referència, els temes de joventut, sobretot promoció
turística, probablement la més important, així com també la de
serveis socials i les previstes ja per a 2019, efectivament, de
les polítiques de gènere i de dona, que crec que també és
important que els consells insulars puguin disposar d’aquestes
competències.

Així mateix també -i això és important-, vull destacar les
polítiques que es duran a terme quant a l’aplicació de la Llei
d’accessibilitat universal, una llei fonamental i també
lògicament l’administració electrònica, l’administració
electrònica que ens ha agafat a tots en un procés de
transformació, però fonamental i que de cara tant a les
empreses com al ciutadà, és un fet clar que efectivament no hi
ha marxa enrere i, per tant, totes les polítiques que vagin en la
línia d’implantació de l’administració electrònica són
absolutament imprescindibles i necessàries. 

També cal destacar la importància que tendrà que, a partir
de l’any que ve i pràcticament tot el següent exercici, tenguem
la presidència de l’Euroregió. Crec que serà important perquè
situarà les Illes Balears en el context de la Unió Europea en un
moment que s’han de decidir moltes qüestions, s’han de
decidir les polítiques europees dels pròxims anys quant a
inversions i, per tant, tenir aquesta presidència de l’Euroregió
crec que és molt important, ho hem de saber aprofitar com a
regió europea i, evidentment, per tal de donar visibilitat també
als problemes d’insularitat, una vegada més, davant de la Unió
Europea, però sobretot davant de l’Estat espanyol que és qui
primer de tot ho ha de reconèixer. Per tant, volem destacar
aquesta importància que tendrà. 

Per últim, també cal destacar, crec, la importància de la
feina que es fa quant a responsabilitat social corporativa,
incorporació de clàusules socials en totes i cada una de les
contractacions. 

No tenc cap pregunta a fer, simplement volia constatar
aquestes qüestions que per a mi crec que són prou importants
d’aquesta legislatura i de cara també als pròxims anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Jaume Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Sra. Consellera, senyors alts càrrecs. És evident que en les
polítiques d’igualtat i de defensa de col·lectius com l’LGTBI
hem estat devora el Govern al llarg de les distintes accions
que s’ha pres al llarg d’aquests tres anys i quasi sis mesos i
mig d’aquesta legislatura i sense haver firmat en cap moment
els acords pel canvi, Déu me’n guard!, però que a aquestes
polítiques les hem donat suport, per la qual cosa sobre
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aquestes qüestions que també han tengut el nostre suport, la
nostra forma de pensar-ho, jo no entraré en aquestes àrees a
què vostè s’ha referit perquè ens han semblat bé i ara seria un
poc de bojos dir que no està bé.

Pel que fa referència a l’administració electrònica estic
molt d’acord amb vostè que ha de ser fàcil i intel·ligible, és a
dir, aquí parlam davant els contribuents, estam davant dels
ciutadans; la implicació, la implantació és fonamental, que
sigui fàcil i intel·ligible és tan fonamental com aplicar-la
perquè no tothom està encara dins aquesta era digital, hi ha
moltíssima gent, un percentatge que pot ser més del 45% de
la població. 

Dit això, jo li volia fer una sèrie de tres preguntes, quatre;
quins doblers destinam exactament a les cases de Balears a
l’exterior?, és una.

L’altra: quines lleis creu vostè que a través de la Direcció
General amb el Parlament entraran fins que acabi el període
parlamentari aquest que estam?, per saber si estam davant...,
m’agradaria saber quines lleis pensen entrar, però no perquè
decaiguin, que això jo crec que és el fracàs de tots els partits
polítics, m’hi fic a mi el primer. És a dir, perquè presentar una
llei per mastegar-la davant els mitjans de comunicació i
després decau perquè ha acabat el període parlamentari és una
de les curteses més grosses que hem fet els polítics perquè
sabíem que no hi arribaven. A mi m’agradaria que fos la
primera legislatura que donàssim una alçada intel·ligent i el
que no es pot aprovar perquè no hi ha temps dir, doncs miri,
volia aprovar això, però no ho aprov, no faig aquest paperot de
digitalitzar un document en Consell de Govern per després
tanmateix digitalitzar-lo aquí, al Parlament, però desprès no
emprar-lo. Si em pot dir quines presentaria.

I ara vaig amb una que crec que li toca de prop i l’altra que
és més una suposició meva per mor del que ha passat al
Llevant, i vostè em dirà, però jo no tenc res a veure amb això;
vaig amb la que és seva, amb la que és seva directament, amb
l’altra li demanaré una cosa que tal vegada vostè em dirà que
estic boig, però m’és igual. 

La que és seva és l’Euroregió, diu que presidirem
l’Euroregió, no ha dit que presidiríem el semestre pròxim
l’Euroregió o una cosa així, eh? Bé, jo estic per dir que
l’Euroregió ha estat un fracàs els darrers quinze anys, i ho hem
de reconèixer, és a dir, si tu no reconeixes els fracassos que
tens mai no pot avançar, perquè si vostè vol enumerar sis
coses de l’Euroregió que hagin canviat la vida dels ciutadans
de Balears s’adonarà que no hi són, eh?; compartir experiència
és bo, no li ho negaré, jo aquesta l’agafo, és a dir, això passa
en economia, en empresa, en clusterització, en tot això, això
és bo, però coses que realment ens compensin la insularitat,
ens compensin el fet que vivim dins unes illes ja que
compartim l’Euroregió amb illes també hi són, jo li dic una
cosa, si presidim això ara, que em sembla molt bé, aquí avui
matí ho ha dit la consellera d’Hisenda, ho ha dit la presidenta
en resposta a la pregunta que li he fet del tema del règim
especial, aquí tenim un reglament que afecta també altres illes
de la Unió Europea que estan dins l’Euroregió que és el

Reglament 1407/2013, que és el Reglament de minimis, que
és el reglament que tothom posa com a excusa al règim
especial que no ens poden donar més de 200.000 euros en tres
anys de subvenció a les empreses, en canvi Canàries ho té per
la part d’illes perifèriques, però quan realment llegeixes el
reglament t’adones que no és tan així perquè ja ens aniria bé
perquè cada empresa pogués rebre 200.000 euros en transport
màxim en tres anys. 

El que vostè podria liderar és a l’Euroregió que almenys
els que són a l’Euroregió i són illes desbloquejàssim aquest
tema del cost de 450 quilòmetres d’aigua que hi ha, algun
menys des de les Pitiüses, amb la península per realment
demostrar-los que aquí hi ha una equivocació en aquest
reglament, que per a mi és interpretatiu, que amb aquest
reglament a la mà ni Europa ni punyetes i ja ens veurem als
jutjats perquè m’estic ensumant, Sra. Costa, que ens estam
preparant de com vendrà el REB. Bé, ja ho discutirem això, no
li toca a vostè el REB, però sí que li tocarà està sobre les
ordres del dia de l’Euroregió. Crec que Balears només que
aconseguís que altres illes de la Mediterrània que són a
l’Euroregió es posassin d’acord per tenir el cost a continent,
a plataforma continental, ja estaria, ja estaria, el mateix que un
català, el mateix que un valencià, el mateix que un madrileny.
N’estic fart, n’estic fart de no poder ser com ells, n’estic fart.
I crec que a l’Euroregió vostè té aquesta possibilitat, té
aquesta possibilitat. 

I una darrera qüestió, podria ser..., és  un poc agosarada,
però és que estic convençut que això acabarà o depenent de la
presidenta o depenent de vostè. Podria ser que vostè pogués
aglutinar la possible Agència d’Emergències de les Illes
Balears?

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. També volem donar la benvinguda
a la consellera i a tot el seu equip. Gràcies per les seves
explicacions; seré breu, com és habitual en mi. Aquests
pressuposts són, sota el nostre punt de vista, e ls  de la
consolidació de les polítiques d’igualtat engegades aquesta
legislatura, de les quals ens sentim especialment orgullosos,
estam contents, però queda feina a fer, com sé segur que sap
la seva conselleria i que n’és conscient. 

Pel que fa a l’informe de l’impacte de gènere m’interessa
saber si és que s’han produït canvis en relació amb l’any
passat, és a dir, s’està aplicant l’impacte de gènere a
l’administració?, serveix per a reconduir actituds?, per reduir
l’escletxa de gènere?

M’afegeixo als comentaris de la presidència de
l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ens alegram que recaigui
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en la nostra comunitat per tal de fer valer la nostra condició
illenca i sobretot per fer visible el nostre petit país i les
dificultats en què ens trobam per precisament la nostra
condició geogràfica. I vaig acabant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Intentaré intervenir fins on pugui per
una qüestió purament vocal, eh!, de cap altra tipus, i tenint en
compte que després tenc una altra compareixença intentaré ser
breu. Bé, benvinguda, Sra. Consellera i a tot el seu equip. 

Jo volia fer..., preguntar-li bàsicament per dues coses; la
primera té a veure amb el capítol 1 de què ha parlat, ens ha
explicat que hi ha un augment generalitzat i  que aquest
augment té a veure amb una sèrie de percentatges que s’han
aplicat, ens han donat uns quants. En certa manera, així i tot,
i..., a l’únic lloc, diguem, que m’ha parlat a més d’un augment
de personal és, si no record malament, a l’Institut Balear de la
Dona i a més justificadament per una ampliació també de
competències, de competències o de funcions; en tot cas, jo
el que sí veig és que a determinades direccions generals
aquest creixement de capítol 1 és considerable, per exemple,
a la de Coordinació és d’un 164%, per tant, he d’entendre que
aquí, a part dels augments corresponents que hi pugui haver, hi
ha d’haver també alguna creació de places de llocs de feina del
que sigui, hi ha un altre exemple que és el de la Direcció
General de Transparència on l’augment és pràcticament..., és
d’un 57%, segons tenc aquí apuntat, i m’agradaria saber també
en què es concreta perquè evidentment això no pot ser
exclusivament fruit d’aquests complements que s’han de
retribuir i respecte d’això, res més.

Una altra qüestió que ja ve un poc d’enfora, l’any passat ja
li vaig demanar respecte de la col·laboració amb les cases
balears a l’exterior, se’n recordarà, perquè la partida de
subvenció havia disminuït respecte de 2017. Em va dir que
havia disminuït en funció de les subvencions que realment
s’havien demanat, és a dir, que no hi havia motiu per preveure
una partida. Bé, entenc en aquest cas..., crec que s’ha
mantingut pràcticament inalterable d’un pressupost per l’altre,
la pregunta és si efectivament això vol dir que les subvencions
responen a aquesta quantitat, la demanda que hi ha i no només
la demanda, sinó també l’atorgament, o si és una dada -
diguem- estimativa.

I res més, només això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc,
com no pot ser d’altra manera, vull agrair a la consellera i a tot
l’equip que siguin aquí com cada any donant explicacions.

Jo crec que es fa molt difícil venir a una compareixença i
no tenir en compte tot el que s’ha dit i tot el que s’ha comentat
els anys anteriors, com si cada any fos un any nou. No. Tot té
una història, una conselleria té una història i dura quatre anys,
període d’una legislatura. Jo vull recordar el que es deia a la
primera legislatura i és clar, hi ha partits polítics que vénen i
intervenen diferents persones, fins i tot han estat tres persones
al llarg d’aquests quatre anys, diferents i, és clar, o no s’ho han
mirat o no recorden què és el que es deia abans.

I vull recordar el primer any per part d’un dels partits de...
que estan aquí, idò es deia que això era una conselleria
ridícula, que no tenia cap sentit, que ni tenia pressupost, ni
tenia res i des de la conselleria es donava l’explicació que el
que es pretenia ser era una conselleria transversal que influís
en polítiques en totes les altres conselleries. Ara han passat
quatre anys, quasibé han passat quatre anys i som als darrers
pressupostos i crec que el que s’ha de fer és felicitar la
conselleria per la feina que s’ha fet. Una conselleria, em
sembla una autèntica barbaritat mesurar-la pel pressupost que
té. Una conselleria s’ha de mesurar per les polítiques que fa i
una conselleria és gran o petita no en funció del pressupost,
sinó en funció de les polítiques, i les polítiques que fa aquesta
conselleria són polítiques molt grans.

A mi m’agradaria posar un exemple, anar-nos-en quatre
anys endarrere i parlar de la possibilitat d’aprovar una lle i
d’igualtat entre homes i dones, ara la veiem, s’ha aprovat. Si
ens anàssim quatre anys endarrere, què pensaríem? Això és
una barbaritat, això no es farà. És que era necessari, feia molta
falta, i aquesta llei està aprovada, es tira endavant i es tira
endavant d’una manera molt correcta. Per tant, hem d’estar
satisfets i hem d’estar contents per la feina que s’ha fet.

La llei contra l'LGTBIfòbia, bé, què en pensàvem fa quatre
anys? Què en pensàvem i què en poden pensar determinats
partits? Jo ho entenc. Jo estic molt content de parlar en plural
i de dir partits, per això cadascú és a partits diferents. Jo som
a un partit que creu en una llei com aquesta per rompre
determinades coses que hi havia a la nostra societat i hem de
treballar perquè això sigui el passat, però no podem pensar
com pensen, o jo no vull pensar, ni el meu partit pensarà com
pensen altres partits que això són bajanades sense massa
importància, que el món sempre s’ha mogut d’una determinada
manera. Bé, idò tot això s’està rompent.

Hem parlat en anys anteriors del que suposava la violència
contra les dones. Jo record fa dos anys que aquí, que aquí,
quan interveníem en aquesta comissió ja només ens faltava que
ens caiguessin les llàgrimes a to ts pel que passava i les
polítiques que es volien tirar endavant des d’aquesta
conselleria. I aquestes polítiques han resolt alguna cosa?
Possiblement amb resultats no, perquè són coses que ja dèiem
que portaven molts d’anys, però sí han anat conscienciant una
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part important de la societat. Això s’està fent des d’aquesta
conselleria, amb pressuposts ridículs.

Fixin-se si són ridículs que fins i tot hi ha hagut gent que
ha vingut aquí que es permet dir, home, però és que no em
diguin que el pressupost creix tant engany perquè tenint en
compte que arriben 4 milions de Madrid, idò el creixement és
molt més petit  i  tenint en compte que l’any passat tenien 1
milió més per això que enguany li posen..., home, si anam així,
jo crec que duc sis o set peces de vestir damunt, si me’n llevo
tres, en duré quatre i tendré més fred, és lògic. Si no m’arriben
sous de Madrid en tendré manco i n’hauré de posar més jo,
possiblement sí, però si passam d’1 milió i busques a 5
milions l’augment és d’1 milió i busques a 5 milions. No hi ha
tu tía.

I crec que és fonamental que ho entenguem així. Crec que
és fonamental que..., m’agradaria i estic  segur que serà el
mateix partit, m’agradaria que fos la mateixa conselleria que
pogués seguir fent feina durant quatre anys i que el creixement
fos igual que el que hi ha hagut aquests quatre anys, almenys
en proporció. Seríem unes autèntiques bèsties, seríem uns
animals de fer política en positiu, de fer política moderna,
perquè això són polítiques modernes, polítiques modernes no
és requalificar terrenys per fer grans urbanitzacions. Política
moderna és defensar les dones que són maltractades pels
homes; polítiques modernes és donar paraula, donar
credibilitat, donar vida a aquells col·lectius que estaven
amagats i estaven marginats, i aquesta és una conselleria que
s’ha dedicat a fer aquestes coses en aquests quatre anys.

Per tant, jo com a membre del partit  que dóna suport a
aquest govern només puc manifestar la meva satisfacció una
vegada més. L’he manifestada moltes vegades, he dit que no
som neutral, però, és clar, quan parlam d’aquest
maltractament, d’aquesta violència cap a les dones sempre
hem hagut de parlar de la necessitat de pisos d’acollida,
d’aquests pisos on les dones que eren maltractades podien
anar i tenien una atenció i podien fugir d’aquell infern que
vivíem. Ara parlam de pisos pont, de quan surten d’aquests
pisos poder anar a un per donar la primera passa per tenir
aquesta vida nova i ja la tenim dotada econòmicament, almenys
en l’acord al qual s’arribi amb l’IBAVI, que voldria que fos del
màxim de pisos possibles, però bé, ja tenim una partida que és
per dotar-los de mobiliari, per dotar de serveis aquests pisos
i que la gent estigui el millor possible. Tot això -com dic- em
semblen passes molt importants que estam fent cap endavant. 

Me’n record del primer pressupost i del segon pressupost
com es posaven en qüestió els capítols de les partides que
anaven destinades a publicitat i  de la confusió que hi havia
quan la publicitat es concentrava inicialment a una conselleria
i com ara ja no se’n parla; com es posava en dubte el posar en
funcionament l’administració electrònica i ara ja no la posam
en dubte, ara ja ho tenim assumit, assumim coses. Igual que
volem que la societat assumeixi aquests problemes que tenim
per fer-los seus i perquè d’aquí a deu anys, d’aquí a vint anys,
d’aquí a trenta anys siguin problemes del passat, però d’aquí
vint anys o d’aquí trenta anys quan això siguin problemes del

passat hi haurà hagut una conselleria que ha començat a
treballar en aquestes polítiques.

Per tant, jo només els vull felicitar, els vull encoratjar a
seguir treballant en aquesta línia.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a les
senyores diputades i als  senyors diputats per les seves
aportacions, reflexions i bé, efectivament, com deia el Sr.
Tarrés, jo crec que en alguns conceptes ja no..., ja hem anat
avançant en aquest quart any ja de legislatura respecte a
algunes reflexions que es feien respecte a la Conselleria de
Presidència, que alguns fins i tot havien posat en dubte que
hagués d’existir, no?, però ara avui hem vist ja com no només
del contingut de les seves competències, sinó que ja ens fan
preguntes sobre quines altres possibles competències o
responsabilitats es podrien tenir damunt d’algun organisme
nou.

Sr. Jerez, tot el meu respecte, entenc que vostè ha de fer
la crítica, en aquest cas el control al Govern respecte de si
aquests pressuposts són continuistes, immobilistes. Jo crec
que ens hauríem d’alegrar to ts , no per la Conselleria de
Presidència, sinó perquè l’Institut Balear de la Dona i les
polítiques d’igualtat augmentin en un 109%. Jo crec que això
és històric i no sé quan ho tornarem veure.

I miri, a qui li hem de donar les gràcies?, a tots, als
ciutadans i ciutadanes que són els que espitgen perquè
aquestes polítiques estiguin en l’agenda dels responsables
polítics. Però també vull deixar clara una cosa, no és casualitat
que ens arribin 4 milions del pacte d’estat contra les
violències masclistes, vostès saben que els pressuposts de
l’Estat encara no s’han aprovat, però així i tot el Govern de
l’Estat ha fet una passa endavant valenta, aprovant la normativa
necessària per garantir en primer lloc l’execució del pacte
d’estat contra les violències masclistes i en segon lloc que hi
hagi pressupost i que aquest pressupost arribi a tots els
territoris, a les comunitats autònomes i després ajudes que hi
haurà en els municipis. I en aquest cas a les Illes Balears que,
com he dit, arribaran en 5 anys 20 milions d’euros. I crec que
això ens ha de fer contents a tots i a totes i crec que ens hi fa,
perquè suposarà portar endavant polítiques en matèria
d’igualtat i contra les violències masclistes, que encara
continuen sent una xacra a la nostra societat.

Després parlarem del tema del traspàs de competències,
que alguns de vostès em feien també preguntes. Una
competència que està molt avançada ja en el punt de transferir-
ho a tots els consells insulars, amb un alt grau de consens en
tots i cadascun dels consells insulars, el Sr. Jerez crec que
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m’ha fet menció a les quanties que es transferiran, no està en
el pressupost una quantia concreta que es refereixi al traspàs
de les competències, sinó que segurament les partides que
vostè feia referència són els convenis que firmam cada any
amb els consells insulars, en aquest cas amb les illes menors,
especialment Formentera, Menorca i Eivissa, ja que els
consells gestionen ja part d’aquesta competència a través de
convenis. Però amb la transferència que ara s’està negociant
i que tenim pràcticament enllestida, es va molt més enllà que
suposa el traspàs de la competència, amb una millora
substancial, suposarà també una millora quant a la quantia
econòmica que traspassarem a cada un dels consells insulars.
Va molt més enllà del que fins ara hem tengut a través del
conveni de col·laboració, en aquest els consells insulars de
Formentera, Menorca i Eivissa. També en aquest cas afectarà
evidentment l’illa de Mallorca, perquè el traspàs el feim a
totes i cada una de les illes.

Em preguntava també Sr. Jerez, o feia referència a algunes
partides concretes, esper poder-li contestar a totes. Amb una
partida que passava de 70.000 euros a 1.000 euros, en aquest
cas a Presidència, són simplement obres que s’havien fet a La
Llonja, que ja s’han fet l’any 2018 i, per tant, ara ja la partida
no surt perquè no és necessària per a l’any que ve. I una partida
que havia estat reflectida en els pressuposts anteriors, que
posa corporacions locals, perquè històricament es feien servir
per a petites subvencions en cas de ser necessari, no s’han
utilitzat en aquesta legislatura, ni se n’ha fet ús i, per tant, hem
eliminat aquesta partida del pressupost de l’any 2019, en
previsió de la racionalització i de l’eficiència en la utilització
dels diners públics.

Per altra banda vull tranquil·litzar-lo respecte del Palau de
Marivent. Aquesta legislatura hem abaixat els diners destinats
a la gestió del Palau de Marivent en un 30%, precisament amb
esforços de racionalització dels sous públics. I crec que
aquesta és una feina de la qual ens n’hem d’alegrar tots, perquè
gràcies a aquesta bona gestió, en aquest cas de la Secretaria
General en la gestió dels diners públics, hem aconseguit
rebaixar aquest 30% i a més a més hem aconseguit una altra
passa que formava part dels acords de governabilitat, que era
l’obertura dels jardins de Marivent durant els mesos que
vostès ja saben i que no ens ha suposat, a part de les primeres
obres que vàrem haver de fer en un primer moment, un
condicionament de jardins i de seguretat per obrir al públic, jo
crec que es justifiquen, ateses les visites a què ja he fet
referència abans, que ha tengut durant aquest any i mig que fa
que els jardins estan oberts al públic i a la vegada hem
racionalitzat les despeses de gestió del palau, sense que
s’hagin posat en perill en cap cas la visita dels caps d’estat, tal
i com tenen previst quan ells decideixen.

Per altra banda, una altra de les qüestions o preguntes que
m’han fet alguns dels grups, intent aclarir-ho, és l’augment de
capítol 1, per una banda m’ho deia també el Sr. Pericay, la
major part d’aquestes pujades, efectivament fan referència a
la carrera professional, pujada de sou dels empleats públics i
hi ha en casos concrets que suposa la dotació de personal que
no es preveia en el pressupost anterior. Però sí, perquè no
porti a confusió, per exemple en el cas de la Direcció General

de Coordinació i de Transparència, l’augment en capítol 1 fa
referència a l’administració electrònica, que l’any passat, o
sigui en el pressupost d’enguany del 2018, part d’aquestes
partides estava en capítol 2, però que, com dic ara, ha passat a
capítol 1. En el cas de la Direcció General de Transparència,
que fan feina molt coordinadament amb la Direcció General
de Coordinació per l’Oficina d’Administració Electrònica,
així com també amb la Direcció General de Desenvolupament
Tecnològic, que en aquest cas és a Vicepresidència i
Innovació; en aquesta Direcció General de Transparència hi ha
prevista la dotació, com he dit, de 9 persones més, una és per
a RSC i les altres, les 8 restants per a administració
electrònica, per millorar els processos i qualitat dels serveis
relacionats amb l’arxiu electrònic, amb la carpeta documental
ciutadana, amb el desenvolupament i interoperabilitat dels
registres i del registre electrònic, etc. 

Per altra banda, feia referència també el Sr. Jerez, a les
cases balears a l’exterior. Mantenim aquesta subvenció de
75.000 euros. Estic contenta, Sr. Jerez, que el seu partit en
aquesta legislatura hagi trobat necessari recuperar aquestes
subvencions, perquè li he de recordar que en la passada
legislatura el Sr. Bauzá les va eliminar completament, és a dir,
van quedar a zero. I sí, esperam que aquesta és una quantitat
suficient per la demanda que tenim de cara a les cases balears
a l’exterior.

Em demanava la Sra. Camargo respecte del traspàs
d’igualtat. Bé, com tots els traspassos les quanties no són
finalistes, com en qualsevol altre traspàs. Sí que hem de deixar
clar, vostè deia cap la possibilitat que com amb el pacte
d’estat, no es pot destinar a capítol 1, que en aquest cas o bé
la comunitat autònoma o bé els consells insulars quan ja
gestionin aquesta competència evidentment poden decidir amb
les limitacions que després un es troba legalment, amb
l’augment de capítol 1 amb les partides que no provenen
directament del pacte d’estat. El que sí està clar respecte dels
sous que vénen directament del pacte d’estat és que s’han de
justificar en mesures i actuacions relacionades en polítiques
contra les violències masclistes.

Un altre dels assumptes que m’han comentat. Bé, en aquest
cas feia referència el Sr. Barceló  de MÉS per Mallorca, li
agraesc la seva intervenció, ell té una gran experiència en el
que ha suposat els traspassos de competències i en aquesta
legislatura la més gran, no només des d’un punt de vista
econòmic, sinó també per la transcendència que ha tengut i
que té com és promoció turística, però efectivament no hem
aturat aquí, vàrem seguir en tot allò que són serveis socials,
joventut en el cas de Mallorca, perquè la resta d’illes ja
exerceixen la competència i ara, com he explicat abans, amb
el traspàs d’igualtat i LGTBI.

Feia referència el Sr. Font a la partida de les cases balears
a l’exterior, la partida concreta que és de 75.000 euros. No sé
si el que em demanava era concretament la partida, sí, és
aquesta. Compartesc amb vostè, Sr. Font, la reflexió que
tothom ha fet en totes les legislatures de les normatives o les
lleis pendents que puguin entrar en el Parlament, quines estan
pendents d’aprovar a Consell de Govern. La majoria de lleis
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que ara ja estan en tramitació en aquest parlament són les que
esperam que tenguin temps de tramitar-se amb la previsió que
es faci per part del Parlament dins aquesta legislatura i el
Govern no fa feina amb una voràgine legislativa per aprovar
d’aquí a final de legislatura quinze lleis més per dir que n’hem
aprovat quinze amb el convenciment i sabent que no
s’aprovaran després al Parlament perquè és impossible. Per
tant, crec que fem feina al ritme que ja ens havíem proposat
des de principi de legislatura, és cert que sempre a final de
legislatura s’intensifica aquestes feines, passa també amb els
grups parlamentaris, però no és que entri en els nostres plans
dir aprovarem vint més de lleis a pesar que llavors no s’aprovin
en el Parlament de les Illes Balears.

Compartesc també la reflexió quant a la importància i la
feina que hem de fer a l’Euroregió, no hem de desaprofitar
aquesta presidència que tendrem a partir de febrer de l’any que
ve i posicionar l’Euroregió i posicionar-nos precisament que
es tengui una especial atenció als territoris insulars; feia
referència a l’arxipèlag canari on es recull precisament des
d’Europa que aquest és un arxipèlag o que són illes
ultraperifèriques, a diferència de les Illes Balears que no estan
jurídicament qualificades com a tals, però sí que a pesar de no
tenir aquesta qualificació hem de fer feina perquè la
insularitat, i abans hem comentat com algunes de les ajudes o
traspàs econòmic que tenim de l’Estat per primera vegada es
té en compte, en el cas d’igualtat s’ha tengut en compte la
insularitat en una quantia molt important, evidentment hem de
fer valer aquest pes també a Europa.

Feia menció també el Sr. Font, no vull defugir cap ni una
de les seves preguntes, pens que en aquesta comunitat tenim
un debat pendent i seré sobre, vostè ha parlat d’una agència
balear d’emergències o com li vulguem dir, en definitiva, en
la gestió de tots els organismes que tenen relació amb
emergències a les Illes, per tant, no parl només de la Direcció
General d’Emergències, parlam també del 061, IBANAT, és a
dir, de to ts  e ls cossos que puguin participar en unes
emergències; hi ha les que depenen de la nostra comunitat
autònoma, les que depenen d’altres institucions com puguin
ser bombers de consells insulars, Palma o fins i tot forces i
cossos de seguretat de l’Estat. 

Crec que m’ha preguntat directament, i vostè gestionarà
aquesta agència balear d’emergències? Bé, jo crec que el
primer que hem de fer és tenir el debat seré de quin model
d’emergències volem a la nostra comunitat autònoma en
general, no parl només dels organismes que depenen del
Govern de les Illes Balears, i evidentment la Direcció General
d’Emergències segueix i seguirà allà on és que, com vostè sap
molt bé, és a Administracions Públiques. 

Per últim, agrair també a la Sra. Font la seva intervenció,
de MÉS per Menorca. També ha fet referència a l’Euroregió,
a l’informe d’impacte de gènere, que vull recordar també o
aclarir que es va començar per primera vegada l’any passat
amb l’informe d’impacte de gènere respecte dels pressuposts,
que aquest és el segon any, i que progressivament es va
incrementant aquest perquè no es fa sobre la totalitat, el cent
per cent del pressupost, entre altres coses perquè no tenim

capacitat ni personal format suficientment per fer-ho sobre el
cent per cent del pressupost, però sí amb l’objectiu que cada
any s’ampliï aquest informe d’impacte de gènere que fem en
el pressupost.

Crec que el Sr. Pericay m’ha fet referència, bé, al capítol
1, he intentat contestar respecte d’aquest augment que
bàsicament ja he dit que era de la carrera professional, de
l’increment salarial del personal públic i en el cas de la resta
de les partides a les quals vostès feien referència de la
Direcció General de Transparència és bàsicament de
l’administració electrònica. 

I vull agrair, una vegada més també, finalment, al Sr. Tarrés
la seva intervenció per les aportacions i agrair a tots els grups
les seves reflexions que estic convençuda que ajuden a
millorar l’execució d’un pressupost on la base i la principal
part a gestionar, com són les polítiques d’igualtat de la nostra
comunitat autònoma, mai no són suficients els recursos, però
sí vull destacar el fet que que s’hagin duplicat respecte de
l’any passat és una molt bona notícia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn de rèplica. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miguel
Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Costa,
per les explicacions que m’ha donat a les qüestions que jo li
he plantejat, a aquelles que no m’ha contestat em veuré en
l’obligació de tornar a reiterar-les, no?, que entenc que
efectivament alguna n’hi ha.

Però abans d’això, crec que el debat d’avui és un debat
certament interessant, a més de la intervenció de la resta de
portaveus es desprèn que tothom s’ha mirat els pressuposts,
per tant, crec que és important venir aquí amb la lliçó apresa,
venir aquí amb les partides clares i venir aquí a fer, doncs,
intervencions acurades atesa la informació que la conselleria
ens proporciona per poder defensar cada un les postures que
toca. 

Dins aquest àmbit de reflexió també volia fer una sèrie
d’aportacions en aquest sentit i sobretot a aquells que per
ventura retreuen les meves declaracions en relació amb el
pressupost de l’IBDona. Jo crec que no hem qüestionat ni
qüestionarem en cap moment l’increment que pateix, amb
independència de l’origen pressupostari d’aquest IBDona, tot
el contrari, ho hem celebrat, i és de celebrar que hi hagi una
aportació de 4 milions més per activar polítiques d’igualtat i
per lluitar contra la violència de gènere. L’únic que he fet ha
estat contrastar, l’únic que he fet ha estat practicar una qüestió
estrictament comptable que és una evidència, si aquests 4
milions que vénen de l’Estat, que benvinguts siguin, no
haguessin estat reflectits en aquests pressuposts perquè no
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haguessin arribat, el pressupost de l’IBDona seria 200.000
euros més baix que l’anterior exercici, punt. Això són
matemàtiques i les matemàtiques no enganyen.

Però en qualsevol cas, i en relació amb l’IBDona, li volia
fer una reflexió més, clar, tenim un pressupost a IBDona de
7.400.000 euros, benvinguts siguin; d’aquests 7.400.000
euros, més de la meitat, més de la meitat, 3.820.000 se’n van
a material, subministraments i  altres, més de la meitat. Tot
això ho tenim aquí en el pressupost que tothom s’ha mirat
detalladament, no?, però d’aquests 3.820.000, que són més de
la meitat del pressupost, 3.500.000 se’n van a altres despeses
diverses, això és aquí. M’agradaria que vostè m’explicàs què
són altres despeses diverses perquè la meitat del pressupost
se’n vagi aquí. Estic segur que ho sabrà fer perfectament, no?

Dit això, acab, i acab sumant-me a la petició que ha fet el
Sr. Font quan li ha plantejat quines lle is  en aquest moment
estan pendents de tramitació, de presentació al Parlament;
vostè molt hàbilment no li ha contestat, però jo vull insistir en
una particularment que ja han anunciat que s’aprovarà aquesta
legislatura, no?, i em vull referir a la Llei de capitalitat de Vila
i vull preguntar-li si la Llei de capitalitat de Vila o com així li
diuen, anirà a Consell de Govern i quan?, si vostè ho sap, vostè
n’és la portaveu, si l’assignaran a la seva conselleria, si serà
vostè la responsable de l’impuls d’aquesta llei, i també, si en
cas que sigui així, si aquesta llei a vostè li encomanen el seu
impuls si en els pressuposts per alguna banda, encara que no
sigui a la seva conselleria, està contemplada alguna qüestió.
Això és bàsicament el que jo li volia plantejar. 

No em queda més que reiterar les explicacions que m’ha
donat, agrair que acabi de completar-les i agrair també a totes
les persones que avui, com dic, ha tengut a bé acompanyar-la
en aquesta comissió parlamentària i que ens han il·lustrat en
relació amb els pressuposts i  les preguntes que jo li he
plantejat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Vull agrair novament a la consellera la
resposta i els aclariments que ha fet i una qüestió, un dubte
que m’ha quedat abans al tinter sobre Reserva de la Biosfera
de Menorca si el pressupost per a això depèn de la seva
conselleria o si això ha quedat suspès i si ens en pot fer cinc
cèntims. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Biel Barceló per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No en faré ús, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Jaume Font, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Sra. Consellera, jo li volia dir d’aquests 75.000
euros que entenc que són per a subvencions a les cases de
Balears a l’exterior perquè la partida és més grossa, es pensa
fer cap promoció de cara a les eleccions autonòmiques que hi
haurà a fi de fomentar la participació de tots aquests ciutadans
de Balears a l’exterior? Crec que estaria molt bé, perquè si
volem fer un petit país valent també els que estan a fora convé
que ens empenyin perquè cada vegada són menys.

L’altra qüestió, vull entendre que el ritme de feina que
duen vol dir que encara entraran més lleis al Parlament, per la
qual cosa jo  crec que... m’ha contestat molt bé, molt
sibil·linament, però entenc que tendrem lleis que no podrem
aprovar, que seran com aquelles esmenes de campanario que
es fan al Congrés de Diputats i al Senat, serà una llei de
campanario perquè no anirà endavant, però vaja, jo li
proposava que anàs a fora.

Sobre la importància de l’Euroregió, és veritat que
nosaltres no som extracomunitaris, no ho som, però és veritat
que som perifèrics, adyacentes, quasi tangentes, però hi ha
aigua -hi ha aigua, hi ha aigua-, hi ha aigua per enmig i
nosaltres no podem tenir mai un estatus com Canàries. No,
però podem tenir un estatus com el que som. I aquest
reglament que li he anomenat, que és el que ha anomenat la
presidenta avui matí, que ha anomenat la consellera avui matí,
és la clau d’aquesta història. Si s’obre aquesta qüestió i el que
es fa és compensar el que és el cost d’insularitat i Europa ho
reconeix..., és a dir, aquí no es tracta d’aconseguir subvencions
per... El reglament el que regula és que no hi pugui haver un
dumping. És clar, un que ja està situat a Barcelona, el que no
pot tenir encara a més és una subvenció pel transport per anar
a Brussel·les, però un que ha de sortir de Maó o de Ciutadella
ha d’arribar a Barcelona per tenir el mateix d’un català, i jo
crec que a l’Euroregió bastaria que aconseguíssim això, de per
vida!, ens podrien fer un monument, eh?, i aquest tema hauria
de ser el més important.

Ho dic perquè tal vegada, com han fet vostès altres vegades
-la qual cosa els agraesc-, quan ens diuen, ara ens veim amb els
presidents, amb el Govern, passin-nos per favor per escrit
quines inquietuds tenen. Crec que sempre li hem contestat,
crec que sempre li ho hem enviat, nosaltres només tenim
aquesta inquietud real perquè pugui canviar el destí d’aquesta
terra que és ser competitius en altres qüestions que no sigui
el turisme i per això hi ha un tema molt senzill: aquí hem de
menjar i hem de beure, no produïm el suficient per menjar i
per beure, ho han de dur de fora i aquí hem de produir també
temes manufacturats per poder vendre i poder importar, poder
exportar. No té  més, no passeu pena, els nostres fills ja
muntaran el negoci que sigui, però que sigui amb igualtat de
condicions.
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I... el tema de...,és clar, vostè, el Govern té emergències,
té el 112, té el 061 i té IBANAT -i té IBANAT, i té IBANAT.
Té IBANAT que són els que realment entren dins el foc, els
que es fiquen dins, eh?, és a dir, té múscul l’IBANAT.

Com han vist jo he començat una creuada amb aquest tema,
és a dir, vaig començar amb la consellera i vaig amaçant per
aquí. Crec que en aquest moment en què hem patit la situació
és el moment que totes les conselleries del Govern, jo no
aniré a totes les compareixences de tots els consellers -la Sra.
Sureda en farà moltes més-, però pensam inculcar-los a tots
que quan vostès deixin de ser consellers no passa res, el
Govern continua i vostè ho sap, no li ho he de contar i jo
també ho sé, però hi ha algú que quan és a la conselleria fa
comptes que és l’amo i que plou perquè ell creu que plourà.
Això ha passat, a vegades regidors, regidores, batlles i
batllesses. 

És el moment clau per intentar crear un ens on tenguem un
braç executor a l’hora que vengui una adversitat
meteorològica, que aquestes poden ser en l’estiu, en la tardor,
en primavera o en l’hivern. I jo el que crec és que aquesta
agència, pel que he viscut d’anys enrere, l’ha de dur algú nou,
algú nou!, que no estigui on sempre han estat i  no ho sé, a
València, el president de València, de la Generalitat l’ha feta
adjunta a Presidència, a aquesta mateixa agència. Ho dic
perquè no crec que sigui un tema que puguem deixar per a la
pròxima legislatura, més que res perquè queda tot l’hivern, si
fóssim a primavera li diria: les adversitats meteorològiques de
foc estan molt ben implementades a les Illes Balears, tenim
temps per preparar aquests sis mesos de primavera i estiu com
ha de ser aquesta agència, però no podem esperar a l’estiu que
ve en aquest tema.

I crec que és una qüestió  que tots els partits polítics
tenguin la responsabilitat suficient de saber que no som
especialistes en això, que n’hi ha al Govern balear de dones i
homes funcionaris que ho són, i personal laboral, i que entre
tots hauríem de ser capaços de tenir un braç executor ràpid,
eh?, ràpid, a part lògicament d’haver de mobilitzar tots els
altres cossos que pertanyen a altres administracions i que són
imprescindibles en aquest tema, com és la mateixa part d’un
gran acord amb la Universitat de les Illes Balears, departament
de Física, perquè els temes climatològics també els hem de
controlar des d’aquí i això és avui el que demana la societat
balear després de veure el que ha passat al nord de Mallorca...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha d’anar acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, ... o a la zona del Llevant, i això són els problemes
que jo entenc que són prioritaris i crec que aquesta conselleria
seva a la llarga tendrà molt a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré us, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús tampoc.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Xico
Tarrés, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu, només per
acabar, vull encoratjar amb aquestes polítiques transversals de
les quals parlàvem abans el desenvolupament de la Llei
d’accessibilitat universal que crec que és molt important que
totes les persones que tenen una discapacitat com les altres
persones amb altres problemàtiques de què parlaven aquestes
lleis que hem fet, idò puguin tenir accés a totes les
institucions, a tots els llocs com té la resta de persones. Crec
que destinar-hi 400.000 euros a convenis amb els consells i
ajuntaments, en el cas de l’Ajuntament de Palma és molt
important i és una altra passa endavant que feia falta donar i
s’ha de tenir en compte que en els propers anys segurament
s’haurà d’anar implementant.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera per contrarèplica.

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

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors diputats i
senyores diputades, molt breument per intentar contestar si
havia quedat alguna cosa... que no ho havia fet abans. 

Només aclarir-li, Sr. Jerez, feia vostè referència que
efectivament al capítol 2 de l’IBDona és on es veu el gran
augment d’aquests 3 milions i busques, més de 3,5 milions
precisament perquè quan estàvem elaborant el pressupost va
ser quan es va produir l’aprovació per part de l’Estat d’aquest
pacte d’estat contra les violències masclistes i la quantia que
es transferiria a les diferents comunitats i nosaltres el vàrem
ubicar en aquest capítol 2 pendent que evidentment després es
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pugui transferir a qualsevol altre capítol quan haguem de fer
per una banda ajudes o  acords amb els consells insulars,
ajuntaments, subvencions, projectes d’inversió, etc., però que
bàsicament fa referència a la transferència que ens ve de
l’Estat per part del pacte contra les violències masclistes.

Després li he de dir a la Sra. Camargo que la partida que
l’any passat hi havia, efectivament, de reserva de la biosfera
enguany és a medi ambient, ara no record la quantia, crec que
és similar a la que hi havia al pressupost d’enguany.

I recullo el guant, em sembla una bona iniciativa la que feia
el Sr. Jaume Font respecte a les cases balears a l’exterior a
animar també a la seva participació precisament en aquest cas
als comicis de l’any que ve, locals i autonòmics, tenint en
compte que precisament el que volem és que continuïn tenint
aquest lligam amb la nostra terra que, a més, ells també tan
prop la senten a pesar de la llunyania física en què es troben.

Respecte de les lleis, que hi han tornat fer menció tant el
Sr. Font com el Sr. Jerez, em reiter en el que he dit abans, no
està dins els plans del Govern aprovar per Consell de Govern
quinze lleis més, a més, vostès ho poden revisar perfectament,
perquè tot allò que ja no hagi començat o no s’hagi començat
la seva tramitació amb exposició pública, etc., ni tan sols quasi
hi hauria temps d’aprovar-ho a Consell de Govern. Em ve ara
al cap, per dir-ne una que està bastant avançada, com pugui ser
la modificació de la Llei de mediació familiar, feia referència
el sr. Jerez i m’hi atur just un minut a la Llei de capitalitat de
Vila. Sr. Jerez, vostè sap que tots els grups polítics a Eivissa
i e ls  grups municipals a l’Ajuntament d’Eivissa varen donar
suport a aquesta tramitació de la llei de capitalitat i han
demanat que es tramiti com una proposició de llei, la qual
cosa vol dir que ha de ser tramitada pels grups parlamentaris,
és a dir, per tots vostès, no és un projecte de llei, entre altres
coses perquè no ha tengut ni l’inici de tramitació com a
projecte de llei per part del Govern de les Illes Balears
perquè, si no, ni tan sols hi hauria temps d’aprovar-ho en
aquesta legislatura, sinó que se’ns va demanar, des de
l’Ajuntament d’Eivissa que es tramitàs com a proposició de
llei per part dels grups parlamentaris. Supòs que en aquests
propers dies o setmanes així serà, perquè tots els grups
polítics de Vila tenen el text, del qual es va fer una presentació
pública fa pocs dies o poques setmanes, i els convid a tots
vostès que es pugui tramitar amb la major celeritat possible
perquè sigui una realitat dins aquesta legislatura ja que hi ha un
ampli consens polític tal i com es va mostrar a l’Ajuntament
d’Eivissa fa pocs dies.

Em qued amb les paraules del Sr. Font. Deia vostè que no
passa res quan un no està de conseller o de consellera, per
suposat, no només no passa, s inó que fins i tot de vegades
passen coses molt bones ... si un deixa de ser conseller o
consellera, senador o senadora, Sr. Font, que vostè i jo hem
coincidit també a altres llocs amb altres responsabilitats.

Una vegada més, vull donar-los les gràcies a tots vostès per
les seves aportacions i queda a la seva disposició, ja no per
ara, però si pel que queda de legislatura per a l’execució

d’aquest pressupost i estaré atenta a les aportacions que vostès
puguin fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència de la consellera de Presidència i dels seus
acompanyants.

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