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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.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Antoni Camps.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Carlos Saura.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo substitueix..., qui falta?... Miquel Vidal.

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

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera de Serveis Socials i Cooperació per tal d’explicar
els pressupostos de la seva conselleria per a l’any 2019,
segons escrit RGE núm. 11785/18.

Assisteix la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, acompanyada de la Sra. Isabel
Eugenia Nora del Castillo, secretària general; del Sr. Joan
Manuel Rosa i González, director general de Dependència; del
Sr. Andreu Horrach i Torrens, director general de Planificació
i Serveis Socials; de la Sra. Marta Carrió i Palou, directora
general de Menors i Famílies; del Sr. Antoni Servera i Saletas,
director general de Cooperació; de la Sra. Alexandra Pavlovic
i Djurdjev, directora gerent de Fundació d’Atenció i Suport a
la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les
Illes Balears; de la Sra. Josefina Tur i Marí, directora gerent
de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel; del Sr. Juan
Manuel Martínez i Álvarez, director gerent del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears;
del Sr. Serafín Carballo i García, director de l’Oficina de
Defensa dels Drets del Menor; del Sr. Joan Mascarell i
Ramiro, cap de Gabinet; de la Sr. Catalina Sagrera i Leonard,
cap de Premsa; del Sr. Alenxandre Charles Rolland, assessor,
i del Sr. Darío Barciela i Adán, assessor.

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

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

Bones tardes a tots i a totes, els agraesc la presència en
aquesta compareixença, és la darrera compareixença que
tenim de pressupostos d’aquesta legislatura i creim que és un
bon moment, idò, en aquest espai i avui, parlam dels darrers
pressupostos de legislatura, també per explicar i donar
comptes dels objectius de legislatura, de què s’ha fet durant
aquesta legislatura perquè pensam que dins els pressupostos
de 2019 el que s’ha de realment consolidar són els objectius
iniciats amb el pressupost de 2016 perquè hi ha d’haver un
govern nou d’aquí a un parell..., dins l’any 2019 i per tant,
tampoc no pots reiniciar moltes coses, però sí que poden ser
uns pressupostos que justifiquin o que objectivitzin tota la
feina feta aquesta legislatura.

A la compareixença que vàrem tenir el setembre de 2015
es va expressar quins eren els objectius que teníem de
legislatura. Eren uns objectius que els vàrem anar expressant
un per un i que recollien, com no podia ser d’altra manera, els
compromisos que també recull el pacte de governabilitat que
ha permès governar aquests quatre anys.

 Si vostès miren aquesta compareixença de dia 10 de
setembre de 2015, anàvem explicant quins eren els objectius
que volíem perseguir dins aquesta legislatura i més o manco
l’ordre era el següent.

El primer que vàrem anunciar va ser la renda social, doncs
bé, pensam que ja la renda social és una prestació àmpliament
coneguda pel sector professional i per una majoria de
ciutadans. Des de l’any 2016 a l’any 2018 el Govern ha
invertit 27 milions d’euros en renda social. Això ha fet que a
data d’avui hi hagi 7.117 titulars i 11.800 beneficiaris.
D’aquests 7.117 titulars hi ha 1.500 famílies i 5.547
perceptors de pensions no contributives. Vull dir, la
importància de la renda social com un dret més, però
començam de zero, vàrem fer la llei i hem creat el servei i
hem gestionat totes aquestes prestacions de renda social. Al
pressupost de 2019 hi ha 18 milions per a la renda social.

Un altre dels objectius que en aquesta compareixença ens
plantejàvem eren ajudes econòmiques que gestionassin
directament les escoles. Veníem d’una situació, l’any 2014
especialment, però 2012, 2013, 2014 on la situació
econòmica, les dificultats de les famílies es manifestava de
forma molt cruent a les escoles. Per tant, havíem de pensar en
una forma molt ràpida i immediata en què els professors, els
directors, els centres escolars poguessin gestionar ajudes per
poder pal·liar situacions de mancances que tenguessin les
famílies. Per tant, entre la Conselleria d’Educació i la
Conselleria de Serveis Socials vàrem dissenyar aquestes
ajudes d’emergències, aquests fons d’emergències que era de
fàcil pagament, una justificació que era mitjançant factura i
donàvem autonomia als centres escolars perquè es poguessin
organitzar. Des de l’any 2016 a l’any 2018 aquestes ajudes
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s’han distribuït 620.000 euros als nostres centres, a 290
centres en concret i s’han pagat 2.811 ajudes. Al pressupost de
2019 la conselleria té destinat 110.000 euros per a aquesta
activitat.

Un altre dels objectius que també, pels indicadors que
teníem, ens vàrem proposar era reactivar la Llei de
dependència i d’aquí crec que podem dir amb una certa
seguretat que aquests..., sempre és millorable tot, però podem
dir amb una certa seguretat que aquest objectiu l’hem
aconseguit perquè -ho he repetit diverses vegades, però crec
que avui és un moment per retre comptes i per tant, també ho
vull repetir- la passada legislatura es varen poder incrementar
1.392 beneficiaris; a setembre de 2018 s’han incrementat
6.343 beneficiaris. Per tant, crec que l’esforç ha estat molt
positiu. No només era una qüestió d’increment, tot això ha
suposat modificació de la legislació, reorganització dels
serveis i, com no podia ser d’una altra manera, increment dels
serveis. En aquest moment tenim en la nostra comunitat
autònoma 436 places residencials més per a la xarxa d’atenció
a la dependència, 180 places més per a centre de dia, 217.000
hores més de servei d’ajuda a domicili, 2.880 aparells de
servei d’ajuda de teleassistència i 2.985 usuaris  més de
promoció de l’autonomia personal.

Tots aquests serveis han fet que en les estadístiques que
vostès poden seguir a través d’IMSERSO...comencem a estar
a alguna cosa semblant a la mitjana, no?, per exemple, superam
la mitjana en temes de prestació i usuari. Si la mitjana de
l’Estat espanyol és 1,24, a la nostra prestació ... d’usuari
prestació és d’1,27. Això ha estat -el que deia abans-
modificació de legislació perquè han fet compatible tota una
sèrie de serveis, perquè la teleassistència és gratuïta i perquè
la promoció de l’autonomia també és gratuïta. Però no només
hem aconseguit tenir més persones, un increment important
al servei de la dependència i més serveis, sinó que també hem
millorat el temps de valoració i el temps de realització dels
PIA. Si la mitjana del 2015, per fer una valoració, eren 270
dies, la mitjana a l’any 2018 és de 38 dies, hi pot haver
territoris que estiguin a 40 o a 50 i altres que estiguin a 20,
però la mitjana en la nostra comunitat autònoma són 38. Per
fer els PIA a l’any 2015 estaven 210 dies i avui la mitjana és
de 54 dies. El ritme de fer les valoracions, si a l’any 2015
eren 361expedients cada mes, ara estam a 1.046 expedients
cada més. S’ha incrementat molt l’increment de sol·licituds.

 El Govern de les Illes Balears, podem dir que durant l’any
2016 a l’any 2019 haurà invertit 431 milions en dependència,
per a l’any 2019 hi ha 102 milions, 102.304.000 euros.

Veuran també en aquesta compareixença que un tema al
qual també donàvem molta rellevància era passar el concepte
de subvenció de concertació. Això també sens dubte ha estat
un dels objectius que hem aconseguit, acompanyats en aquest
cas pel Parlament que va fer la Llei del tercer sector, el
Govern ha fet la Llei de concertació, hem modificat el nou
decret, hem fet un nou decret, vàrem modificar l’anterior que
estava en vigor i avui els serveis concertats són els
acompanyaments per salut mental, atenció social als jutjats,
atenció a persones incapacitades judicialment, atenció

primerenca, places residencials per a persones majors en
situació de dependència, promoció de l’autonomia personal
amb discapacitat física, suport a l’habitatge per a salut mental,
centres ocupacions de salut mental, acompanyament de joves
extutelats, habitatges per a joves extutelats. Això eren serveis
que es donaven per via de subvenció o que no existien i que en
aquest moment tenen la garantia de la concertació; alguns
d’ells ja han superat la concertació per un any i han passat una
concertació de quatre anys. Això és també un bot qualitatiu
molt important. El pressupost per a 2019 és de 21 milions
dedicats a la concertació per cobrir tots aquests serveis. 

Un altre dels temes que també vàrem tractar en aquella
compareixença, que era la que ens marcaven els objectius de
legislatura, era l’ampliació de places per a menors amb
mesures de reforma. En aquest moment estam amb la reforma
d’Es Pinaret, hem tengut problemes amb l’empresa a la qual li
vàrem adjudicar l’obra, en aquest moment l’empresa ja l’hem
liquidada, hem liquidat el contracte perquè no complia amb els
terminis prevists, i en aquest moment ja hi ha una altra
empresa. Tot i així, s’ha ampliat vuit places més a través dels
pisos de convivència. 

El Pla estratègic d’emancipació també era un dels temes
a desenvolupar i record que en aquesta compareixença a la
qual faig referència en aquests moments es parlava bàsicament
de la renda d’emancipació, però també es parlava del pla. En
aquest moment s’han concertat 52 places d’habitatge per a
joves extutelats, 14 de gestió directa a pisos ubicats a
Menorca, a Eivissa i a Mallorca, s’han concertat serveis
d’acompanyament i ja s’està pagant la renda social a la nostra
comunitat autònoma. L’any 2017 hi va haver, es varen destinar
entre l’any 2017 i l’any 2018 pràcticament es varen destinar
uns 900..., quasi 1 milió d’euros per a renda d’emancipació i
en el pressupost de 2019 per a renda hi ha 680.000 euros i per
al concert amb aquestes entitats per fer aquestes places i
aquest servei d’acompanyament hi ha 967.000 euros.

Ens proposàvem també millorar els serveis comunitaris
dirigits als ajuntaments i en això hem tengut una col·laboració
molt estreta amb els consells insulars perquè no podia ser
d’una altra manera. Els serveis comunitaris són municipals i,
per tant, els consells tenen una competència molt directa i una
supervisió molt directa. Vàrem pactar amb els consells
insulars la necessitat que els nostres serveis municipals
complissin amb les ràtios que establia la Llei de serveis
socials. Per tant, bona part del pla de finançament dels serveis
comunitaris anava dirigit que els serveis municipals poguessin
complir amb aquestes ràtios. Avui podem dir que la ràtio de
treballadors socials pràcticament està coberta i ens falta una
mica el tema d’educadors socials. La inversió anual per part
del Govern de les Illes Balears ha estat d’11.547.562 euros i
aquest és el pressupost també per a l’any 2019.

També hem reforçat els serveis comunitaris a través
d’altres eixos més sectorials, com per exemple la figura dels
educadors, del que nosaltres anomenam TISOC, que a dia
d’avui hi ha divuit centres que tenen educadors en els centres
escolars amb una figura de coordinador, d’aquests 18 centres
n’hi ha 12 a Mallorca, 4 a Eivissa i 2 a Menorca. També des
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del moment que fomentam la promoció de l’autonomia
personal també fomentam els serveis comunitaris per a
persones majors; també a través de dependència que hem
especialitzat la dependència a les persones majors a través del
servei d’ajuda a domicili hem possibilitat que molts
treballadors familiars en lloc de fer el treball de persones
majors poguessin dedicar-se a altres tipus de problemàtiques
socials, donant preferència a la problemàtica en infància;
també el servei d’acompanyament per a persones amb
discapacitat física, que s’ha posat en marxa aquesta legislatura,
també és un servei de caràcter comunitari.

Finalment, pensam que la Llei d’infància i adolescència, si
s’aprova en aquest parlament, donarà una empenta molt
important als serveis comunitaris de la nostra comunitat
autònoma, especialment en temes d’infància que és la
prevenció més important. 

Una de les coses de la qual també ens sentim prou satisfets
és amb cooperació internacional, vàrem venir a presentar al
Parlament el pla director, el pla director al qual el Parlament
va donar el vistiplau. Ens proposàvem com a cooperació
l’elaboració del pla director, per tant, s’ha fet; ens proposàvem
garantir subvencions anuals, que s’han mantingut, i després
també ens proposàvem fer dues campanyes, una de forma
constant que era comerç just i una altra d’una forma més
puntual que era contra la xenofòbia que també la vàrem
aconseguir. 

En aquest pla director, al que feia referència, ens
proposàvem arribar als 6 milions en temes de cooperació
internacional i, efectivament, vostès hauran vist en el
pressupost que avui presentam que a cooperació internacional
hi ha aquests 6 milions. S’han fet les subvencions anuals en
temes de cooperació, de sensibilització i educació, d’ajuda
humanitària i de cooperants. 

Parlàvem també de la importància de la formació, hem
recuperat la revista de treball social, crec que anam pel
número 5 en aquesta legislatura; hem reprès l’Escola de
Primavera, es va fer la de 2016, la de 2017, la de 2018 i ara
tenim la previsió de fer-la també el 2019, totes amb molt
d’èxit, vàrem fer temes que per a nosaltres eren prioritaris
com era infància, treball comunitari, treball en salut mental i
podem dir que en el conjunt de les direccions generals de la
conselleria hem organitzat més de 400 hores anuals de
formació per als nostres professionals, en el conjunt de totes
les direccions. 

Activar els òrgans de participació era també una de les
finalitats, els hem activat tots, tots estan funcionant, el
Consell de Cooperació ja funciona i, a més, amb les
convocatòries anuals com a mínim; el Consell d’Infància i
Familia també; el Consell de Serveis Socials es convoca
regularment; el Consell d’Ètica també funciona; i el de
Necessitats Socials, que és molt autònom, també funciona.

Això era el que ens proposàvem més o manco en aquella
compareixença, i vostès la poden repassar, la tenen a
l’historial del Parlament, per tant, la poden repassar, podem

dir que els objectius de legislatura estam complerts, alguns
amb més dificultat, altres amb més facilitats, alguns de forma
molt més ràpida, però en general jo diria que els compromisos
s’han complert. 

Però quatre anys donen per molt o per poc, segons es miri,
però en qualsevol cas hem fet altres objectius, no? Hem creat,
i ja funciona, el servei públic  per a persones amb mesures
judicials, la tutela per a persones amb mesures judicials; en
aquest moment només tenia aquest servei que estava gestionat
per una entitat del tercer sector, el nostre model és poder
compatibilitzar el tercer sector amb el servei públic, per tant
pensam que hi ha d’haver un servei públic per tutelar les
persones amb mesures judicials perquè si no, com a comunitat
autònoma, com a govern, com a societat depenem de la
voluntat que una entitat del tercer sector es vulgui presentar a
aquest concert, però si no es vol presentar a aquest concert no
tenim estructura per poder-la assumir. Són més de 800
persones les que tenen aquesta tutela per mesures judicials i,
per tant, hem creat aquest servei. Ara tenim encara poques
persones, pactam amb l’entitat concertada, amb els jutges i
amb els fiscals com progressivament assumir aquests casos. 

No teníem previst la gestió del 0,7 de l’IRPF, que per
sentència vostès saben que el Tribunal Constitucional va donar
un ordre quasi al Govern d’Espanya i, per tant, es va fer la
primera convocatòria l’any passat de 3.040.000 euros, hem fet
ja la segona convocatòria de 3.682.000 euros i en els
pressuposts de 2019 hi ha la convocatòria per un valor de
3.682.000 euros que confiam que augmenti si hi ha voluntat
per part del Govern d’Espanya que les comunitats autònomes
cada vegada més s’acostin a la gestió de l’IRPF que recapten
i no amb percentatges que són més de caràcter d’altres tipus
d’indicadors. 

Vàrem tenir una crisi de refugiats, encara la tenim la crisi
de refugiats, la comunitat autònoma va voler ser solidària amb
aquests refugiats, hem creat dos centres per a persones
refugiades, un crec que són ara 52 places i l’altra de devers 24,
que estan gestionades per Creu Roja; això va suposar una
feina..., feina i després una gestió pressupostària que no
teníem previst el primer any i atesa també la urgència del
centre de Son Rapinya i, per tant, és una feina que vàrem haver
d’adaptar.

Hem obert també 11 places residencials per a persones
amb discapacitat física a Eivissa i hem gestionat les ajudes
socials davant l’emergència del Llevant, que jo crec que hem
dissenyat una nova ajuda en temes d’emergència que a la
nostra comunitat autònoma no hi era. Hem creat el servei
específic d’acompanyament per a persones amb discapacitat
física, per tant no només hem complert els objectius sinó que
hem incrementat també les feines realitzades, unes per
necessitat sobrevinguda, com el tema dels refugiats, o el tema
de l’IRPF, i d’altres perquè vèiem que hi havia una necessitat,
com era el servei d’acompanyament de persones físiques.

Però també hem construït i també hem creat equipaments
nous. El centre ocupacional de Sa Riera ja funciona; la unitat
d’Es Gregal d’Es Pinaret també es troba funcional; la primera
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llar del centre Aprop també funciona; ja hem acabat de
construir el centre de dia a Felanitx, el de Marratxí, el de Son
Ferriol i ja s’han iniciat les obres de la residència de Marratxí.

Hi ha projecció en diferents moments dels processos,
alguns ja tenen més avançat el procés administratiu i d’altres
més retardats, a la residència de Bintaufa, la residència de Son
Martorell, la residència de Formentera, la residència del
Quarter de Santiago i la segona fase dels centres residencials
del centre Aprop, i la residència Son Dureta.

Centres de dia també a S’Indioteria, a Son Xigala, a Cala
d’Or, a Sóller i a Santa Maria. Hem fet ja o  estam en
processos diferents, l’ampliació de la residència de
Llucmajor, de Campos i de Ferreries; hi ha acords polítics a
Es Castell per fer una residència, a Andratx per fer una
residència, a Sant Lluís per ampliar les places, i per fer
centres de dia a Porreres, a Sóller i a Calvià.

Tot això, que ha estat una feina d’aquests tres anys i
busques, tres anys i mig, s’ha de reflectir en els pressuposts
del 2019 i, per tant, nosaltres aquí venim a defensar que es
reflecteix i que consolida aquests pressuposts.

El pressupost de la conselleria per al 2019 és de
186.494.944 euros, això per a nosaltres és una pujada d’un
9,8%, i el primer de tot és demanar disculpes perquè vostès
hauran llegit la memòria i la memòria posa que són
183.744.943, això ha estat una errada, i els pressuposts,
després vostès ho hauran vist els números, és de 186.494.944.

Li dic que per a nosaltres és una pujada del 9,8, perquè tal
vegada hauran vist a qualque mitjà de comunicació que la
Conselleria de Serveis Socials baixava un 1,9, això per a
nosaltres pensam que és una mala interpretació dels
pressuposts, perquè tenguin en compte que a l’any 2018 els
pressuposts de la conselleria eren de 190 milions d’euros,
però a 1 de gener del 2018 es varen transferir als consells
insulars 20.333.000 euros, per tant, si vostès fan la resta de
190 milions i 20 milions, els quedarà que la conselleria, d’1
de gener a 31 de desembre ha gestionat 169.782.378, fins a
aquests 186.494.000 que venim a defensar avui és que la
conselleria ha pujat 16.702.000 euros, aquest 9,8%.

Els números són aquests, les transferències als consells
insulars també és de les coses que també posam a les feines
fetes, perquè era un compromís no ja de conselleria, sinó de
Govern, facilitar les transferències als consells insulars, no
només hi ha els Serveis Socials , també han estat altres
transferències d’altres sectors.

Per tant, veuran, en general, que totes les direccions o
programes han pujat. El programa de secretaria va de
9.558.000 a 10.503.000, la pujada de la secretaria és capítol
1, que recull la pujada més important de capítol 1 de tota la
conselleria, i després hi ha un capítol 2 que augmenta pel
lloguer i pel projecte d’inversió d’informàtica. El lloguer per
a nosaltres és important, hem tengut moltes dificultats per
poder llogar per diversos motius, però nosaltres el que volem
és descentralitzar els serveis, per tant volem que hi hagi la

comarca de Palma, la comarca de Manacor i la comarca
d’Inca, i a més a més cercam també a Menorca i també cercam
a Eivissa, per a nous i millors locals. Per tant, aquí hi haurà
l’augment de lloguer.

La Direcció de Menors i Famílies puja de 16.882.000 a
18.248.000, 1.365.000. Aquesta pujada correspon a millorar
les hores, en augmentar les hores del punt de trobada i donar
més prestacions de caràcter psicològic, i en el programa
d’emancipació uns 200.000 euros més, i a la Fundació
790.000 euros més que van a capítol 1 i a capítol 2 per temes
de seguretat i de menjadors, atès que hi haurà un alt
creixement de places quan s’acabi la reforma d’Es Pinaret.

La Direcció General de Dependència és que pateix la
variació d’aquests 20 milions que els he comentat abans, per
tant la gestió de l’any 2018 no ha estat d’aquests 111 milions
que es troben a la Direcció de Dependència del 2018, n’ha
gestionats 98, 91, perdonin, i el 2019 augmenta 10.968.606.
Aquesta pujada de 10 milions correspon a 2.800.000 a les
residències concertades, perquè serà el primer any que
tendrem les 400 places. Aquí també informar-los que s’ha
arribat a un acord amb la Conselleria de Salut perquè els
actuals centres, pisos i les petites residències de salut mental,
de persones amb diagnòstic de salut mental, a 31 de març del
2019, passaran a ser gestionades per la Conselleria de Serveis
Socials perquè estam ordenant tot aquest sector. També el
sector implicat, el tercer sector també està d’acord amb això,
per tant a atenció a la dependència hi ha 1.450.000 euros
destinats a això.

Després, per altres creixements de pisos i de places de
centres ocupacionals, hi ha 1.400.000; per a un servei nou, que
seria acompanyament a Sordoceg, 150.000 euros; atenció
primerenca apujam més d’1 milió; teleassistència, 300.000
euros; suport tecnològic, que també és un nou servei, 290.000
euros; el servei d’ajuda a domicili, 900.000 euros més; per
poder concertar centres de dia als municipis, 300.000 euros,
i per a promoció de l’autonomia, 300.000 euros més.

La Direcció General de Planificació i Serveis Socials
també té un augment de 46.766.000 passa a 49.402.000. La
pujada més característica o més important d’aquesta direcció
són 1,5 milions més per a renda social i 300.000 euros més
per a concertació.

Cooperació Internacional ja els ho he dit, hem aconseguit
que en el 2019 hi hagi aquests 6 milions, que suposa una
pujada de 764.000 euros.

Finalment, el Defensor del Menor, que té la mateixa
quantia, puja una mica per temes de computar el capítol 1, que
hi ha una pujada als treballadors, són 366.000 euros, i com que
funciona d’una forma autònoma és el director qui dóna les
pautes, però si vostès miren la memòria del 2017 veuran que
bàsicament és tema de consultes, de denúncies, de
col·laboració i assessorament, de participació a jornades i a
determinats actes i el disseny d’unes jornades anuals, que
aquest any també les farà.
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Per acabar, dir-los que la conselleria, si vostès fan la
pujada d’aquests quatre anys de la Conselleria de Serveis
Socials, la mitjana ha estat de 9,86 i la mitjana del Govern ha
estat de 7,14. Per tant, podem dir que els Serveis Socials en
aquesta comunitat autònoma han pujat per sobre de la mitjana
del BOIB, i jo crec que això és una bona notícia.

Avui també és un bon moment per part meva per agrair tota
la feina que ha fet aquest equip extraordinari que tenc, sense
ells tot això no hagués estat possible, jo som la persona més
visible, però sense tot aquest equip no hagués estat possible
fer-lo i els vull agrair públicament la seva feina i la seva
dedicació.

I ara el que vulguin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Supòs que podem
continuar.

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

La Sra. Consellera de Serveis Socials i Cooperació pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu. A la conversa que hem tengut
abans de començar hem parlat que la contestació seria global,
no és així, Sra. Consellera?

Per tant, passam a les intervencions dels grups
parlamentaris, comença el Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Sra. Sandra Fernández, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar agradecer a la
consellera y a todo su equipo haber venido a presentar los
presupuestos. Decir que mi intervención será para intentar
aclarar algunas cuestiones, no será una valoración tan política,
dado que tengo el tiempo limitado, y la verdad es que sí que
me interesa aclarar algunas cuestiones.

La primera se refiere, lo ha explicado la consellera, un
poco al presupuesto en general, porque es cierto que este año,
al haber transferido las residencias a los consejos, igual que
nos pasó a nosotros cuando transferimos parte de la
financiación por discapacidad, pues para comparar de un año
a otro no es tan fácil.

En primer lugar también decirle, yo creo que ya pasó no sé
si el año pasado o el anterior, que cuando se hace el resumen
de los presupuestos de forma global yo creo que el
presupuesto de la Conselleria de Servicios Sociales nunca está

bien explicado, en primer lugar porque he deducido que quitan
Cooperación cuando hablan de servicios sociales, con lo cual
tampoco nos cuadran las cuentas y, evidentemente, si no se lee
la letra muy pequeña pues sí que sale una variación de un
2,37% menos, ¿no?, al respecto. Pero mi duda está, por las
cuentas que yo he intentado hacer, exactamente qué
presupuesto del 2018 se ha transferido o no se cuenta en este
2019 respecto  a la transferencia de las residencias porque,
bueno, a mi me salía aproximadamente unos 18 millones, aquí
en el presupuesto global hacían una estimación de 20 millones
y, por tanto, a mi sí que me salía un porcentaje diferente de
incremento, teniendo en cuenta todo esto que llegaba al 8,5%,
usted ha hablado de un 9 coma algo, pero si me puede aclarar
exactamente la cantidad.

En cualquier caso, creo que ya lo he repetido
prácticamente en todas las comparecencias, nosotros
consideramos importantes el comparar también el incremento
de un presupuesto como el de Servicios Sociales, que nunca
es suficiente, con el incremento que hace el Govern del
presupuesto global, porque evidentemente así sí que podemos
constatar si se cree realmente en los servicios o si hay una
respuesta clara, y, en cualquier caso, pues, este presupuesto,
como ocurrió el año pasado, gira en torno a un porcentaje
similar del incremento global y consideramos, en ese sentido,
que ya puede ser positivo.

Sí que me gustaría que nos contestase qué previsión tiene
de la ejecución del presupuesto de 2018, si ya tienen alguna
estimación.

Después ya, entrando más en cada una de las áreas, de la
Secretaría General sí que es cierto, usted lo ha comentado,
hay un incremento del personal en un poco más de 600.000
euros, si nos puede decir exactamente a qué personal se
refiere.

Usted ha estado hablando de los alquileres, pero a mí me
llamaba la atención que hay una ligera disminución en la parte
de los arrendamientos, pero sí sube bastante la parte de
reparaciones, no sé si nos puede explicar si es que han tenido
que hacer reparaciones en algunos de los locales que tienen
alquilados.

También me ha llamado la atención, aunque no es muy
significativo, pero que la partida de vestuario pasa de 2.000
euros a 20.000 euros en 2019, y tratándose de la Secretaría
General, la verdad, supongo que tendría alguna explicación,
pero me ha llamado la atención.

Y respecto también a las inversiones en lo que hace
referencia a edificios y otras construcciones, también
aumenta considerablemente, llega este año a 197.000 euros,
a ver si nos puede explicar a qué se debe exactamente este
aumento si es que hay más alquileres, si se han reparado
espacios propios del Govern, si nos puede dar un poco más de
detalle.
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Respecto a la Dirección General de Menores, también
aumenta la cuantía relativa al personal de la dirección general,
también supongo que se refiere a lo que usted ha comentado.

Respecto a la aportación a la Fundación S’Estel aumenta
800.000 euros, sí que después le haré una valoración respecto
a la fundación, porque creemos que podría haber sido el
momento para hacer una aportación mayor a la fundación.

Respecto al ámbito de familia, sí que hay un incremento
muy importante en cuanto a la partida de subvenciones, hay un
aumento de más de 250.000 euros, entiendo que también es
para poder desarrollar la Ley de familia, pero me gustaría que
me explicase si tiene algunas líneas definidas respecto a cómo
irán estas subvenciones.

Respecto  a discapacidad sí que aumentan
significativamente los conciertos que pasan de 6 a 10
millones. En la parte de discapacidad, es que usted nos ha
hablado de los conciertos en general, pero para intentar
entender un poquito mejor el presupuesto, los conciertos que
se refieren a discapacidad, este aumento, son de nuevos
servicios de este año, de ampliación de los que ya se venían
dando, porque, como ha hecho una referencia muy general a
todos, si nos puede especificar.

Exactamente igual sobre dependencia.

También en dependencia hay una de las partidas, la relativa
a otros trabajos, que aumenta también considerablemente, de
714.000 euros a más de 2.374.000 euros, s i nos puede
explicar exactamente a qué se refiere esta subida.

Si nos puede decir cuál es la nómina de dependencia o qué
previsión de la nómina de dependencia para 2019 y cuál o qué
previsión tienen de ejecución de la nomina de dependencia de
este 2018.

Después, respecto a la planificación, donde, usted lo ha
comentado, entra la renta social, usted habla que este año se
presupuestan 18 millones de euros. El año había previstos,
bueno, el año pasado no, este año hay previstos 16,5 millones
de euros, si nos puede decir también cuál es la ejecución que
tienen prevista de la renta social para este año 2018.

También se aumentan significativamente las subvenciones,
si nos puede decir si es que hay nuevas subvenciones, si se
amplían las existentes.

Respecto a emigración, poco que decir, eso es muy similar
a la de 2018, pero bueno, si nos puede comentar si hay alguna
novedad, algún tipo de servicio o programa nuevo.

Y respecto a Cooperación, es cierto que aumentan, pero yo
creo que, bueno, con los compromisos que ustedes siempre
habían adquirido en Cooperación, realmente claro aumenta, y
yo creo que se ha dicho en alguno de los consejos de
cooperación, que aumenta el global de la conselleria y
después el presupuesto de subvenciones ha aumentado
significativamente respecto a la pasada legislatura,

evidentemente es un hecho, pero creemos que en una
situación como la que tenemos ahora y la que tiene el Govern
ahora, se podría haber hecho un esfuerzo mayor.

Respecto a la Fundación S’Estel, la verdad es que yo creo
que es una de las cuestiones que más ha ocupado al menos a
nuestro grupo respecto pues a preguntas, interpelaciones,
comparecencias que le hemos hecho, creemos que es uno de
los temas más sensibles que tiene el Govern en cuanto a la
gestión, pero se lo he dicho muchas veces, creemos que no es
suficiente lo que se está haciendo, que la situación que se está
produciendo en los diferentes centros de los que tenemos
noticias, pues semana sí, semana no, recientemente pues saltó
la noticia de una agresión muy grave que sufrió una de las
trabajadoras, la semana pasada también salió la entrada de
estupefacientes dentro del centro y las consecuencias que
tuvo para un menor; siguen aumentando las fugas y la verdad es
que creemos que no es suficiente lo que se está haciendo.

Podemos valorar que se han hecho mejoras, que se han
tomado o se han hecho nuevas iniciativas, pero creemos que
en algo tan importante no se está haciendo lo suficiente y por
eso creemos que el presupuesto de la Fundación tampoco es
suficiente. Usted ahora comentaba también las dificultades
que han tenido respecto a la reforma y a la ampliación de Es
Pinaret, también nos habló que tenían previsto construir un
nuevo centro o que iban a terminar una fase en Es Pinaret,
pero querían un nuevo centro, si nos puede explicar un poco
más detalladamente cómo está el proyecto y también si nos
puede dar algún plazo concreto para que esté todo acabado.

Respecto al Consorcio de Recursos Sociosanitarios, si
nos puede decir exactamente, porque habla de que se
incorporarán remanentes por valor de 15,5 millones de euros,
que entiendo que todavía no están incorporados, y habla de
12,5 millones de estos 15,5 que vendrán desde la CAIB. Si nos
puede decir exactamente de qué partidas tienen previsto que
venga este remanente y cuándo tienen previsto que se pueda
incorporar.

Y respecto a la Fundación de Dependencia, que aumenta
significativamente el personal, usted ya lo ha explicado, sí que
han incorporado, digamos, un nuevo servicio, bueno, lo que
podríamos llamar la atención tutelar, la tutela de personas
incapacitadas judicialmente. En este sentido sí que me gustaría
comentarle que usted, creo que fue en una de las
comparecencias, ante algunas preguntas que le hice yo, se
comprometió a que cuando tuviesen ya una decisión tomada de
cómo querían abordar la tutela judicial vendría a explicarnosla,
pero bueno, yo creo que ahora nos la explica ya con hechos
consumados. Yo creo ahí que sí nos hubiese gustado, al menos
a nuestro grupo, que se pudiese haber explicado antes porque
era un tema que le habíamos preguntado, que nosotros, bueno,
habíamos dejado prácticamente un decreto terminado, que no
aprobado, entiendo que se pueda mejorar y que hayan decidido
y que hayan tomado esta decisión, pero nos hubiese gustado
que nos lo explicase antes de que fuese un hecho consumado.

También...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, ha d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... -sí, ya acabo- también si nos pueden decir la reforma del
consorcio Aprop cuándo estará terminada, ya ha hablado de la
segunda fase, pero si nos puede dar un plazo final.

Y respecto a los TISE, usted ha hablado de que están en 18
centros, pero si nos puede decir si..., -los TISE, bueno, sí los
TISE-, usted ha dicho que están presenten en 18 centros, pero
si nos puede decir si hay 18..., pues sí, vale, pues ya está.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes, diputats, diputades.
Bé, donar la benvinguda a la Sra. Consellera i a tot el seu
equip.

Bé, què puc dir-li, Sra. Consellera? Han estat molts d’èxits
els que ha aconseguit enguany, l’aprovació de dues lleis per
garantir els serveis que atorguen les entitats del tercer sector
social i, com vostè ha dit, millorar i fomentar els serveis
comunitaris, e l servei d’acompanyament, la cooperació
internacional ha arribat a 6 milions, tal com es va
comprometre, enhorabona, ha augmentat hores de formació,
la Llei d’infància també suposarà un esforç per part de la
conselleria i esperam que tengui també suport en tots els seu
sentits.

Celebrem que s’ha executat el pressupost destinat a la
renda social garantida, ja sap que el nostre grup parlamentari
el que desitja ara és, bé, donar passes endavant i ampliar a més
perfils i augmentar la quantitat, la quantitat que per això és
necessari desvincular-lo  de l’IPREM i de la rendes no
contributives per després dotar a aquestes rendes no
contributives també de millores en un treball paral·lel.

Com sabrà la consellera, també som a una ponència sobre
el Pla d’envelliment de les Illes Balears, pla que defensa
l’autonomia de les persones grans i l’atenció al seu propi
entorn, sent necessària una major inversió al servei d’atenció
domiciliària i altres serveis en aquesta línia. Bé, ens agradaria
saber si hi ha un increment respecte d’això.

És cert que han pujat pràcticament totes les partides, però
trobam alguna que ens crida l’atenció i que ens agradaria que
ens l’expliqués. Bé, en el pressupost es reflecteix una
disminució en el pressupost destinat a l’Associació d’Amics
del Poble Sahrauí en 10.000 euros, també a empreses
públiques i altres ens públics de corporació locals en

13.700.000 euros; si pogués explicar exactament quina és la
causa d’aquesta disminució del pressupost.

Bé, en un principi no tenim més preguntes o més coses
que ens cridin l’atenció, simplement, bé, felicitar-la de nou
amb tots aquests èxits que hem aconseguit no sols enguany
sinó al llarg d’aquesta legislatura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda la consellera i
tot el seu equip, moltíssimes gràcies, i sobretot, sobretot,
enhorabona; enhorabona perquè retre comptes crec que és
molt important per part dels polítics i acomplir les paraules,
aleshores, si els objectius de principi de legislatura s’han
acomplert i, a més a més, s’han pogut ampliar crec que estam
tots d’enhorabona, i més quan és una conselleria que tracta
amb les persones més vulnerables i que ha de protegir les
persones que més ho necessiten. Per tant, és una doble funció
quasi quasi, no? Per tant, molt bé.

Respecte  de..., no ho sé, de reactivar la Llei de
dependència; renda social; ajudes directes a les escoles eren
coses necessàries.

El marc legal també s’ha treballat; ha donat suport a altres
institucions, ja sigui a ajuntaments o aquelles associacions del
tercer sector, entre les quals podem concertar i es pot fer
feina d’una altra manera ara; augmentant la cooperació
internacional també. I, a més a més, s’ha pogut donar resposta,
diguem, a situacions que no estaven previstes, però jo supòs
que és per fer un planejament, però, per exemple, amb els
refugiats no sap si n’hi haurà més, si n’hi haurà menys o en el
cas, per desgràcia, dels successos del Llevant, és impossible
això planificar-ho. Per tant, la resposta ha de ser més
immediata i, per tant, té també més mèrit.

Sembla que es fan nous equipaments, encara que facin
molta de falta, i ja sabem per l’altra compareixença que va fer
que encara quedarà feina per fer, però es treballa bé. I aquest
increment de quasi e l 10%, bé, està molt bé i més si ho
compara també amb l’increment dels pressuposts, en general.
Per tant, aquesta partida per a serveis socials i per a la gent
més vulnerable ha augmentat, per tant, crec que és una societat
així o intentam fer una societat més equitativa, no?

Bé, jo, a part de l’enhorabona, només voldria si podria tal
vegada fer una mica de valoració, ja que s’ha implantat a la
renda social, però evidentment que hi haurà moltes persones
que tenen una sortida digna de la seva vida, però si podria fer
una valoració més general de la renda social ja que és una cosa
nova i veure com funciona o quines serien les mancances,
necessitats, etc., i si..., no sé, si detecten cap tendència d’unes
necessitats més imperioses o no.
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De totes maneres, a tot l’equip i a la consellera,
enhorabona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sra.
Consellera, gràcies, una vegada més, que hagi vengut a
explicar-nos els pressuposts, en aquest cas els darrers
pressuposts d’aquesta legislatura, a vostè i a tot l’equip que
l’acompanya.

Crec que és de les poques conselleries que gairebé ha
complit els objectius que es va marcar inicialment. Des del
nostre grup parlamentari li hem donat suport a la majoria
d’accions que s’han anat fent, sí que és cert que, per exemple,
amb la custòdia compartida ho hem intentat en diverses
ocasions i no hi ha hagut manera, però sí que compartim en
línies generals les polítiques que es duen endavant.

De la renda social garantida a mi m’agradaria saber, i crec
que ja li han fet la pregunta, a veure a hores d’ara quin
pressupost hi ha executat, però sobretot veure si ja s’obri el
ventall a la cartera bàsica de serveis socials on s’havia marcat,
a veure si ja arribarà a tothom.

El tema de la concertació, crec que estam d’enhorabona,
estam d’enhorabona perquè a la fi les entitats que fan molts
d’anys que fan feina, una feina que és una feina que per ventura
pertocaria a l’administració, però que fa molts d’anys que en
tenen cura les entitats i associacions sense ànim de lucre, tirar
endavant una ajuda dels més desfavorits, jo crec que era ben
hora d’intentar facilitar-los una mica la vida amb no tanta
burocràcia.

Crec que el tema de cooperació internacional no només
s’ha arribat als 6 milions sinó que també s’intenta millorar i
concretar les partides on es necessiten més ajudes, que mai no
són suficients. És evident, però que s’intenta millorar.

El tema..., bé, la Sra. Maicas li ha fet ja unes preguntes, el
tema d’unes ajudes concretes, no em repetiré.

Amb el tema de menors tutelats també la Sra. Fernández ja
li ha comentat, a mi m’agradaria saber, perquè amb el tema
dels centres d’Es Fusteret, d’Es Pinaret, és clar, durant tota la
legislatura hi ha hagut canvis, hi ha hagut problemes, s’han
intentat solucionar, sabem i som conscients que és molt
complicat, però m’agradaria a veure si ens pot fer una mica la
situació actual quina és i a veure si de cara al 2019 hi ha
actuacions concretes previstes en aquest sentit.

Després, també ha dit que amb la Conselleria de Salut hi ha
els temes dels centres i pisos tutelats pel tema de salut mental
i que hi ha un pressupost d’1.400.000 euros, m’agradaria que

m’explicàs a què es destina aquesta quantitat. No sé si és tema
d’habitatges de lloguers, el tema del personal sé que l’ib-salut
ho ha de recol·locar dins la conselleria, però m’agradaria
saber quins comptes són a nivell de personal com es voldrà
gestionar.

I en general crec que li ho he dit tot. El que no li he dit i
crec molt important, i ho vull dir públicament, és donar
l’enhorabona a la conselleria per la ràpida acció que va tenir,
des de la conselleria, amb tot el que va passar dia 9 d’octubre
al Llevant de Mallorca perquè es va veure com varen actuar de
manera molt ràpida i varen intentar ajudar per a les primeres
necessitats urgents la gent que veritablement ho necessitava.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també, Sra.
Consellera, per les seves explicacions. El meu grup
parlamentari, com sap, ha arribat a un acord amb el Govern per
donar-li un suport global als pressuposts i per tant, aquell és
el marc d’alguna manera de la meva intervenció, és a dir, crec
que el que vostè ens ha explicat es dedueix no només que ha
aconseguit els objectius, sinó que d’alguna manera està en la
línia de coherència en què el nostre grup ha estat donant
suport en diferents fases durant tota la legislatura al Govern i,
per tant, els nostres comentaris són comentaris de detall.

Concretament, voldria demanar-li un aclariment, voldria
plantejar-li un dubte i voldria fer-li una pregunta. 

L’aclariment és sobre.., vostè hi ha fet referència, aquest
decalatge del pressupost del 2018-2019 que vostè ha atribuït
en aquests 20 milions d’euros que es varen transferir als
consells insulars. Jo la veritat és que havia vist aquesta petita
disminució, havia vist que bàsicament és a causa d’una gran
disminució en la partida de transferències corrents i, per tant,
vostè ja m’ha respost el dubte que tenia. Per tant, la meva
pregunta és: el concepte pel qual es van transferir aquests 20
milions, és clar, entenc que la conselleria no els va gestionar
i ara tampoc no els gestionarà i, per tant, vostè diu que..., de
fet ha incrementat e l pressupost que ha gestionat la
conselleria, però és evident que aquests 20 milions hi eren el
2018 i al 2019 no hi seran. Jo no sé si és que, com que és una
transferència als consells, això va a través del model de
finançament dels consells, probablement aquesta sigui la
resposta, però aquí no és tan important quin és el pressupost
concret que gestiona la seva conselleria, sinó com s’atenen les
necessitats  i, per tant, aquí m’agradaria que vostè m’aclarís
aquest decalatge, aquests 20 milions d’euros que al final em
sembla que queden reflectits als pressuposts amb una
disminució d’uns 14 o 15 milions en transferències corrents
en el pressupost de la seva conselleria, doncs aquests doblers,
per on circularan, i com s’atendran les necessitats que en el
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2018 es varen atendre amb aquesta transferència de 20
milions d’euros?

En segon lloc, tinc un dubte per plantejar-li respecte del
programa TISOC, el programa d’educadors socials en els
centres educatius. Ho dic perquè el conseller Martí March,
que l’ha precedit, ens ha parlat d’això també, com si
diguéssim, per dir-ho així familiarment, els dos s’han penjat
la medalla en aquest tema, i li ho explico perquè jo li he fet
una pregunta sobre una això, li he dit: escolti, on són els
doblers per pagar aquests 7  educadors nous? I ell no m’ha
contestat. Jo he pensat que és que simplement no... no havia
pensat a contestar-me, però és que ara penso que potser són al
seu pressupost, d’acord. 

Doncs, ho intent per segona vegada, ja que el conseller
Martí March no m’ha contestat li vull preguntar a vostè on són
els sous d’aquest personal, bàsicament perquè jo
concretament al conseller d’Educació li demanava exactament
quin tipus de personal era i, per tant, a quina partida era, si era
a la direcció..., entenia que no podia ser a la Direcció General
de Personal Docent, per tant, saber si era personal funcionari
o personal laboral.

A veure vostè què em pot dir, ell no m’ha contestat, sembla
que no són al seu pressupost, pel que entenc, per tant, no sé si
m’ho podrà aclarir gaire.

En tot cas, dir-li que jo li he comentat al conseller Martí
March que un increment de 7 TISE em semblava poc, em
semblava poc per les necessitats que hi ha. Perquè crec que
realment els centres educatius són un lloc, i estic convençut
que vostè està d’acord amb mi, són un lloc essencial per fer
aquesta feina i la feina..., és a dir, la feina que es fa dins dels
centres educatius, especialment els centres de secundària, és
d’una atenció directa al lloc on hi ha la problemàtica i que, per
tant, no només és molt útil per les polítiques educatives, sinó
també per les polítiques d’atenció social.

I per últim, la pregunta que li vull fer és sobre les
inversions que estan previstes per part del Consorci de
Recursos Sociosanitaris a Menorca. M’ha sorprès veure que
per al centre d’Es Castell només hi havia prevista una despesa
de 22.000 euros, la qual cosa em fa pensar que la inversió del
2019 serà molt testimonial i, per tant..., sé que evidentment és
una iniciativa recent i per tant, ja entenc que les coses porten
el seu temps, però d’alguna manera volia saber quin calendari
es preveia al 2019 amb aquests 22.000 euros, què és el que es
pensava fer perquè realment suposo que com a molt, diguem,
fer el plec de condicions i poca cosa més amb aquest import.

I després es preveuen 145.000 euros per a la residència
dels Quarters de Santiago, també m’ha sorprès la quantitat, és
a dir, pensava que era una obra que ja estava molt més
encarrilada i que, per tant, al 2019 implicaria una despesa molt
més elevada i volia saber els motius pels quals la despesa té
aquesta magnitud.

I això és tot, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari..., correspondria al Grup
Parlamentari Mixt, però atesa l’absència passam a la
intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Consellera i l’equip que l’acompanya, ja em sap greu que
aquesta sigui la darrera compareixença que vostè fa en aquest
parlament i per explicar precisament aquests quatre anys de
legislatura, que no han acabat, queda molt poc, però en
definitiva ens congratulam del balanç que vostè ha presentat.

Nosaltres l’hem seguit i la veritat és que pensam que avui
dia no hi ha cap alternativa que pugui oferir cap formació
política ni cap entitat en el que s’ha fet en aquest govern.

Si parlam dels objectius assolits, els que estan detallats al
pacte de governabilitat, va ser una aposta important, va ser una
aposta que ha tengut els seus entrebancs, però la voluntat de
tirar endavant el projecte ha estat el fil que ha pogut cosir
totes aquelles diferències i aquells entrebancs perquè tots
volíem millorar i fer arribar aquesta millora a una societat que
venia molt castigada de quatre anys de crisi, de quatre anys de
retallades, de quatre anys d’austeritat, i el que ens encoratjava
precisament era fer front a aquestes mancances. 

Jo crec que s’ha aconseguit i  s’ha aconseguit no sols a
retornar serveis i programes, sinó a legislar per retornar drets.
La Llei de la renda bàsica, la Llei del tercer sector, la Llei de
concertació, properament la Llei d’infància i família, tot això
seran... formaran un cos legislatiu que augmentarà també el
benestar de la població i de la població més vulnerable, perquè
aquest ha estat el punt de mira d’aquest govern: dedicar tots
els esforços de totes les àrees de govern a aquestes persones
que més necessitaven del suport del Govern -com ja he dit
abans- a uns moments molt difícils.

I també li vull reconèixer i vull posar en valor, i crec que
s’ha de fer així, la coordinació institucional per tal que
conselleries que tenien a veure amb l’actuació contra les
mancances es posassin d’acord per de manera coordinada
augmentar la potència de l’acció de govern, educació, sanitat,
habitatge i segurament més... ocupació, totes són conselleries
que han treballat amb l’objectiu d’augmentar -com ja he dit-
aquest benestar.

Vostè té l’honor, i jo crec que l’ha lluitat i té la força i té
la voluntat d’aconseguir el millor per a la seva conselleria
pressupostàriament i això es nota amb la mitjana que vostè ha
relatat, la conselleria amb més augment pressupostari. 

Evidentment, les potes en què vostè ha estructurat el
pressupost, ha actuat en pobresa, ha actuat en dependència, i jo
crec que en dependència està bé assenyalar que s’entreveu un
canvi de model, totes les dades indiquen que la població
envellirà d’una manera molt important, per tant crec que no hi
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haurà cap govern que pugui assolir totes les places
residencials que necessitarà la població, per tant hem d’anar
pensant que un canvi de model cap a un servei d’atenció
domiciliària per atendre la cronicitat, per atendre la
dependència és el camí que hem de seguir.

Infància i família, també s’ha dedicat molt d’esforç, serveis
socials, serveis comunitaris, crec que aquesta conselleria té
molt clar que és el servei que hem de tenir cura perquè és el
més proper a la gent, i després tot el que es dedica a solidaritat
i cooperació. Per tant, aquestes potes són les que estructuren
i vertebren l’acció i objectius del Govern i que donen sentit al
pressupost que vostè ha presentat.

Ja li dic, jo no veig que hi pugui haver cap alternativa viable
al que presenta, al que treballam, només esper que es pugui fer
feina durant la pròxima legislatura, no tornar ni una passa
enrera i augmentar el benestar de la societat. Queda molt per
fer, evidentment la renta bàsica no treurà de la pobresa a les
persones, la pobresa infantil s’ha de continuar treballant a
través dels convenis dels ajuntaments, dels fons d’emergència,
però jo crec que caminam cap a una línia de veure que la
pobresa no és una cosa sectorial, no hi ha, com vostè deia
l’altre dia, pobresa energètica, no hi ha pobresa infantil, no hi
ha pobresa d’habitatges, hi ha pobresa en general i, per tant,
des d’aquest concepte de pobresa hem d’incidir des de totes
les conselleries i des de tots els serveis.

Per tant, crec que podem estar contents, nosaltres mirarem
amb més detall els pressuposts, però ja li dic que compartim
l’esforç que ha fet la seva conselleria quant a dedicació i
d’augment del pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta la Sra. Consellera.

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

Bé, gràcies a tots per les seves preguntes i les seves
intervencions i especialment a totes aquestes persones que
ens han animat i que ens han reconegut la feina.

Contestaré per ordre, però segurament hi haurà respostes
que seran una mica més transversals.

Efectivament, Sra. Fernández, les publicacions que es fan
de serveis socials lleven Cooperació, per això sempre hi ha
aquests 5 milions, 6 milions que no quadren, que parlen de
183 o 180, quan són 186, perquè cooperació la lleven de
Serveis Socials.

Contestant al representant de MÉS per Menorca i a la
representant del Partit Popular, són 20.333.000 euros el que
es va transferir als consells insulars. I això vostès ho poden
veure clarament a la documentació que semestralment, crec
que és, o quadrimestralment envia Hisenda als grups

parlamentaris, allà hi haurà la modificació de crèdit que a 1 de
gener es fa concretament de la Direcció de Dependència cap
als consells insulars, i això són 20.333.000. Aquest any
aquests 20.333.000 són a la partida de transferències al
consell, vostè veurà que de l’any passat, que són uns 30, 31,
aquest any són 50 i busques, aquest increment de 20 milions
són els de serveis socials més temes que s’han fet de turisme,
vull dir que és allà aquella partida. I aquests 20 milions són per
a Serveis Socials, vull dir, arriba un moment que efectivament
per les finalitats que es van transmetre, que són bàsicament
residències, arribarà un moment que seran de caràcter no
finalista, però almanco crec que són cinc anys que són de
caràcter finalista.

Per tant, són 20 milions i vostè ho pot veure amb la
documentació que faci Hisenda quan ho tramet als grups
parlamentaris.

De la pujada a què vostè fa referència, Sra. Fernández,
nosaltres n’estam satisfets, vull dir, manco l’any crec que va
ser l’any 2018 que va baixar una mica, que ser per sota..., sí, o
17, tal vegada tenc, menys un any que va ser una mica per sota
de la pujada del Govern, sempre hem estat per sobre i les
mitjanes són clares. Vàrem tenir una pujada important a l’any
2016, que després ja va marcar totes les pujades posteriors.

L’execució del 2018, jo no sé si li dic que som prop del
98 exager, però del 95 sí, de fet les ajudes del Llevant, que
agraesc les paraules de la representant d’El Pi, les ajudes del
Llevant han hagut de ser una incorporació de crèdit, perquè no
teníem aquest milió i busques per poder-lo distribuir, ha estat
una incorporació perquè dins la conselleria no els teníem.

Els pressuposts de la Secretaria General, com he dit abans,
bàsicament la pujada és de la carrera professional, els
increments de personal que hem tengut i la pujada dels sous,
del capítol 1, clarament.

Després el que vostè diu que són reparacions, vestuaris i
això, aquí em permetrà dir que crec que de vegades és un tema
més de comptabilitat, perquè com que tot està lligat un amb
l’altre el capítol 2, de vegades es posen coses a vestuaris  i
després s’aprofita, i vostè ho sap que ha gestionat per a temes
de lloguer, i de vegades és un tema més de comptabilitat que
no d’una lectura política. A vestuaris, tenim poc, perquè no en
tenim, però tal vegada després això, com que està una cosa
lligada amb l’altra, s’agafa d’una.

Augmentam a lloguers, perquè els he dit que estam en
processos de descentralització, ens agradaria molt acabar la
legislatura amb aquest procés de descentralització, tal vegada
ho puguem aconseguir.

I el projecte d’inversió que vostè parla sobretot del tema
d’increment del capítol 6, crec que és, és un projecte
d’inversió que hem contractat informàtics, que vostè sap de la
necessitat d’informàtics.

Direcció de Menors i Família, efectivament hi ha una
partida, hem destinat una partida per si la Llei de la infància i
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l’adolescència s’aprova, vostès saben que hi ha una esmena
presentada pels grups parlamentaris que donen suport a aquest
govern, que diu que l’acceptació per part dels consells insulars
de la transferència als municipis de les declaracions de risc,
això farà que s’allargui poder implementar la Llei de la
infància i de l’adolescència, per tant sí que hem posat una
partida per poder tenir aquests doblers per si a mitjans del (...)
es pot començar a implementar la Llei d’infància i
adolescència.

Nosaltres ho hem posat a capítol 4, perquè segurament
anirà destinada als consells o als ajuntaments.

A Menors i Família, independentment de la Fundació, que
després ja en parlarem perquè diversos parlamentaris m’han
parlat del tema d’Es Pinaret, especialment, hem pujat un punt
de trobada i emancipació.

En relació amb discapacitats, que vostè veu que és una
pujada important de capítol 2, que són bàsicament concerts, en
aquesta partida tenim l’atenció primerenca, que puja 1,5
milions més; salut mental, que puja 1.400.000; els pisos d’ib-
salut, que són 1.450.000, i aprofit també, ja que introdueix per
contestar a la representant d’El Pi, nosaltres pensam que ara
el més interessant, el que ens pot resultar més pràctic i que tal
vegada també creï una millor i major xarxa és concertar
aquests serveis. Tots els professionals que es troben en aquest
moment treballant en els pisos i a la miniresidència de salut
mental passaran a ocupar altres llocs dins la Conselleria de
Salut o dins l’ib-salut, i nosaltres concertarem els serveis. No
es possibilita perquè en aquest moment l’administració
pública no té una xarxa suficient per poder-los integrar i, per
tant, ens sembla que és la millor manera en aquests moment
per a aquest funcionament, per tant, aquest 1.450.000 es troba
al capítol 2, de concertació.

Aquí també, seguim contestant a la Sra. Fernández, hi ha
l’acompanyament físic, que són 300.000 euros, que no hi ha
cap pujada. I després hi ha el nou servei d’acompanyament de
les persones sordocegues, que són 150.000, i el suport
tecnològic per a persones amb dependència, que és
l’assessorament i adaptació de determinades pròtesis per a
persones que tenen valoració de dependència, que són uns
290.000 euros.

La nòmina de dependència crec que són 3 milions, més o
manco, o 3.100.000 o 2.900.000, 3 milions cada mes. Tenim
una partida de 32 milions, vostè l’haurà vista, de prestacions
econòmiques, aquí sempre ens falten 6 milions, és una cosa
que hem repetit en el 2017, el 2018, 2016 també i el 2019,
perquè ja els ho he explicat diverses vegades nosaltres aquí sí
que aprofitam a partir del mes de setembre, és la revisió de
totes les concertacions. Intervenció ens obliga a tenir...
qualsevol plaça que tenguem concertada ens obliga a tenir-la
365 dies al preu d’aquella plaça, però no cada plaça ocupa 365
dies, a més hi ha temes de copagament i, per tant, a finals de
setembre es comença a liquidar i tenim doblers per poder
assumir les dues darreres nòmines de dependència.

Tenc una nota que ara no sé exactament a què es refereix,
però, en tot cas, com que tendrà una nova volta, li puc explicar.

Les subvencions a què vostè fa referència de la pujada de
subvencions d’IRPF dels Serveis Socials, segurament és per
al tema de l’IRPF, que ha augmentat uns 400.000 euros i tenim
l’IRPF i després tenim el PIB anual que fem, que s’ha aprovat
ara el 2018, i també hi ha el 2019.

De Cooperació, que vostè deia, jo estic d’acord amb vostè,
a Cooperació sempre podríem pujar més i mai no seria
necessari i ens hagués agradat superar aquests 6 milions, però
jo crec que s’ha augmentat més d’un 500% els doblers que
destinava el Govern a la passada legislatura a Cooperació. Per
tant, jo crec que la voluntat política i l’esforç sí existeix.
Haguéssim pogut, fixi’s que haguéssim pogut a la Direcció
General de Cooperació tot el cos que ens suposen els
refugiats i no ho hem fet, no hem volgut carregar els refugiats
a Cooperació, ho hem pagat de capítol 2. Per exemple, el
lloguer de Son Rapinya no està carregat a Cooperació i ho
haguéssim pogut fer, hem carregat a capítol 2 de la conselleria
tota la despesa que es va generar per poder adaptar el centre de
refugiats de S’Arenal no s’ha carregat a Cooperació, ho hem
fet des del consorci, per la voluntat clara de preservar els
doblers de Cooperació, que anassin directament a temes de
cooperació.

Fundació S'Estel, jo crec que hem fet moltíssim a la
Fundació S'Estel, la Fundació S'Estel ha augmentat més de 50
professionals; han donat cursos de formació permanentment
des de l’any 2016, especialment el 2017, 2018 a tots els
professionals. Hem modificat tota una sèrie d’estructures.
Hem invertit en millora considerablement en molts
d’aspectes. Però aquí tenim diversos problemes i fins que no
tenguem suficient espai per col·locar de forma diferenciada
els nins amb menys reincidència, amb un perfil de
delinqüència més baix, amb els  joves, perquè ja no són tan
menors, sinó que són més joves, que ja tenen un perfil de
reincidència, que ja tenen unes conductes delictives més
elevades, més violentes, tenim serioses dificultats per
funcionar.

Hi va haver un canvi substancial a Es Mussol quan vàrem
poder separar mesures de convivència amb mesures judicials
de limitació de la llibertat, perquè no podem tractar igual
situacions diferents. I Es Pinaret fins ara no ens dóna
possibilitats de fer això, quan tenguem aquestes 36 places i
tenguem espais físicament diferenciats, que seran aquestes 36
places, i després Es Pinaret, que les quatre llars que tenim a Es
Pinaret ens permetrà diferenciar dins el mateix Pinaret, jo
crec que es facilitaran les coses.

A nosaltres ens hagués agradat molt poder-ho resoldre dins
aquesta resoldre, però ja els he comentat que l’empresa que va
guanyar el concurs ha incomplert absolutament el calendari,
per tant, vàrem aplicar la normativa vigent, vàrem negociar que
no continuassin fent feina i hem canviat d’empresa. Confiam
tenir temps dins aquesta legislatura de poder deixar arreglat
això, jo crec que amb això millorarà moltíssim. Ara no és
qüestió d’invertir 2 milions més o 1 milió més o contractar
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més gent, tenim la ràtio de professionals més alta de tot
l’Estat, la més alta de tot l’Estat, i no en seguretat, en
educadors, vull dir treballs amb professionals especialitzats.
Hem augmentat més de 7.000 hores tota la seguretat, però si
no tenim aquests espais per reordenar aquestes necessitats i
aquests tractaments diferenciats, seguirem tenint problemes.

És vera que els darrers mesos hem baixat les fugues, hem
baixat les incidències, però és un espai a la vegada petit en què
la influència de dos menors que puguin tenir capacitat de
lideratge pot canviar totes les dinàmiques i tots els grups
interns. I això ens passa de vegades. Les fugues, per exemple,
que vàrem tenir un temps amb moltíssimes fugues,
moltíssimes fugues i eren quatre fugues, que a mi em semblen
moltíssimes, però va ser el mateix intern, i  ja n’hi podíem
posar, tenia capacitat per veure, per escoltar, per estudiar i
més, el mateix intern; professionals que tal vegada no estaven
massa a sobre d’aquest menor que havia d’estar més temps,
perquè era una capacitat de fuga brutal que tenia, havia d’estar
24 hores vigilat i ens passen aquestes coses.

Vàrem tenir un moment de conflicte intern també i que va
sortir als mitjans de comunicació i que fins i tot ens varen fer
manifestacions davant la conselleria, quan vàrem canviar els
torns dels treballadors. No podem tenir un servei que és de
caràcter educatiu que un professional es pugui desentendre
tres dies, perquè fa 24 hores seguides, això, quan ho vàrem
dur, que ho han estudiat diversos especialistes, ens deien que
això és impossible, aquest vincle que es necessita crear per
influir a la persona que has d’influir i vincular, que és el
menor. Això va generar conflicte laboral, però nosaltres ens
vàrem mantenir.

Podíem negociar si havien de ser de 7 hores o de 6 o de 5
o de 8, però el que no podia ser és que una persona, un
professional fes 24 hores de feina i es deslligàs del centre
tres dies o dos dies, i això va crear un moment de conflicte.
S’ha resolt, s’ha resolt bé i pensam que la Fundació S’Estel
millorarà quan hi hagi aquests dos espais diferenciats.

Del Consorci de Recursos Sociosanitaris vostè fa
referència 5 milions, jo crec que aquests 5 milions són els
que estan pressupostats a la Direcció de Serveis Socials que
hi ha de capítol 7 i de capítol 4, que s’incorporaran al
Consorci Sociosanitari.

I després tenim, i hem incrementat, vostès ho saben, de la
renda social, el 2016, 2017, que són aportacions que es van
incorporant a mesura que ho necessita el consorci, però que
són al Pla de finançament del consorci.

En aquest sentit, també contestar al representant de MÉS
per Menorca, que ha fet referència als doblers que té el
Consorci Sociosanitari per al 2019 per a Menorca. A la
memòria del consorci, efectivament, crec que hi ha 22
milions, oi, 22 milions, 22.000 euros per a Es Castell, són
146 o 147 per Maó. Però a la caixa, al calaix del consorci hi
ha 900.000 euros per a aquestes dues residències, en el calaix
del 2018, que no s’ha pogut gastar, però que el consorci els té
per aplicar quan sigui necessari.

Hem tengut un retard amb la residència de Maó perquè
l’Ajuntament de Maó ha volgut estudiar la conveniència de fer
un parc soterrat, ja que es feia la residència del Quarter de
Santiago, ara ja hem arribat a l’acord de com s’ha de finançar
aquest tema, l’ajuntament el finançarà, nosaltres només
finançarem la part que ens correspon de les 30 places de la
residència, i l’objectiu d’aquesta legislatura és poder acabar la
legislatura, com a mínim, haver encarregat el projecte
d’execució. Ara encarregam el projecte bàsic i podrà
encarregar el projecte d’execució.

Amb Es Castell estam pendents de firmar ja el conveni i
l’objectiu d’aquesta legislatura és poder haver fet el concurs
arquitectònic i si és possible ja tenir el concurs arquitectònic
resolt.

Sí, vostè deia Consorci Aprop, el Consorci Aprop a l’any
2018 s’ha acabat el primer mòdul residencial, a l’any 2019 el
que es vol fer és la part més d’oficines i cuines i un altre
mòdul de residencial i el 2020 acabar la resta.

La Fundació d’Atenció a la Dependència a la qual vostè
feia referència amb el tema de la tutela judicial, això, bé, hem
hagut d’acordar una mica, ho he dit a la meva exposició, entre
l’entitat que en aquest moment gestiona la tutela, que són més
de 800 persones, l’entitat del tercer sector, amb els jutges i
amb els fiscals, per fer-ho de forma progressiva. En aquest
moment ja tenim la contractació de la plantilla, ja els hem
format i una mica la forma de gestionar-ho que hem acordat,
almanco en els propers dos anys, i això no és un acord encara
tancat, però sembla que l’acord anirà per aquí, és que Menorca
i Eivissa encara siguin gestionats per l’entitat del tercer
sector; Mallorca, de moment dugui les persones amb menys
conflictes de les que es troben actualment assignades a
l’entitat del tercer sector, però que ja tots els nous, a partir de
desembre, els assumeixi la Fundació. I la resta de persones
que es troben tutelades, que no són especialment conflictives,
ho fem per tenir aquest any o aquests dos anys per poder
adaptar i que no repercuteixi en les persones.

Tengui en compte que cada cas és molt singular, perquè hi
ha temes patrimonials, hi ha temes de curatela, i cada cas s’ha
d’estudiar, hi ha d’haver la conformitat del jutge i hi ha d’haver
la conformitat del fiscal, per tant no és un tema de transició
fàcil, però mantenim els dos sistemes.

Els educadors són 18 educadors.

També contestar al representant de MÉS per Menorca, que
nosaltres, jo no sé on ho té educació, el que jo li puc dir és
que nosaltres ho tenim en el capítol 5 de projecte d’inversió,
uns 150.000 euros, projecte d’inversió. Què ens sembla
insuficient? Segur, però nosaltres és de les coses que n’estam
contents, perquè vàrem començar de zero a 18, vàrem
recuperar un programa que havia funcionat molt bé la passada
legislatura, que només n’hi havia 8, no n’hi havia tants, i
aquesta legislatura l’hem superat. I no és que ens puguem
posar medalles, és que tots dos ho gestionam, tots dos ho
pagam, ho gestiona més Educació, però això. Però en el sentit
que deia també la representant del PSOE, el que hi ha hagut ha
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estat molta coordinació en determinades àrees on treballam
molt les situacions de vulnerabilitat de les persones, com ha
estat educació, el tema del fons d’emergència, l’ib-salut que,
per primera vegada, es pot transferir una cosa com són les
llars que hi ha a salut mental, que les gestionava serveis
socials, ara només les gestioni una conselleria del Govern i no
dues, vull dir que hem anat millorant amb aquest tipus de
coordinació.

A MÉS per Mallorca donar-li les gràcies per les seves
paraules.

La valoració de la renda social, que vostè diu, miri, i crec
que també la representant d’El Pi ho ha comentat, mirin,
nosaltres pensam que ara amb la renda social hem cobert la
borsa de pobresa de la nostra comunitat autònoma que eren les
pensions no contributives, eren persones que cobraven menys
de 380 euros, normalment són persones que viuen totes soles,
i nosaltres les hem complementades fins a una mitjana de 108,
110 euros, arribant fins als 480, també s’ha d’estudiar cas per
cas, perquè el que deia la representant de Podem que si els
pagues més l’Estat els pot llevar la pensió no contributiva, per
tant hem de jugar amb aquests equilibris.

Nosaltres una de les coses que hem demanat, i per escrit,
al nou govern, és que aquest tipus de renda social, que són
doblers de les comunitats autònomes, no computin per
comptabilitzar la pensió no contributiva, perquè d’aquesta
manera a nosaltres ens permetria pujar aquest tram individual
que tenim, que és que no paguin més que el que exigeix l’Estat
per cobrar una pensió no contributiva, perquè si no totes les
persones, s i nosaltres pagàssim més per renda social
individual, les quasi 8.000 persones que cobren pensió no
contributiva renunciarien a la pensió no contributiva i vendrien
a la renda social, la qual cosa és impossible per a aquesta
comunitat autònoma, atès el seu mal finançament. Però sí que
hem demanat a l’Estat per escrit que no computin, perquè a
nosaltres ens puguin pujar aquesta.

Per tant, hem arribat a aquesta borsa de pobresa i crec que
hem arribat també a aquelles famílies que són de difícil
inserció laboral per diversos temes, perquè són mares totes
soles amb fills amb dificultats d’inserció laboral, perquè són
persones en situació ja..., menors de 55 anys que tenen
dificultats de reinserció laboral i hem arribat crec a aquest
perfil.

No al perfil... i ara pràcticament, l’únic perfil que ens
queda per incorporar, també contestant a la representant de
Podemos, serien aquests majors de 25 i menors de 45 anys
que viuen tot sols, són els únics, perquè si hi ha una parella de
30 anys que viu tota sola i no té ingressos, pot demanar la
renda social. Però nosaltres, en aquest sentit, mantenim la
renda mínima d’inserció i mantenim els mateixos milions,
quasi 4 milions i busques cada any, perquè aquesta renda va
acompanyada d’inserció laboral i que pensam que per a aquests
perfils és millor treballar des de la inserció laboral, i també
per tota la política que fa el SOIB de treball públic, de
fomentar el foment del treball des de la gestió pública amb el

Programa invisibles, de joves, etc., perquè és l’únic col·lectiu
que ens falta.

Crec que la renda social, amb 5, 6 anys, ens permetrà tenir
una valoració sociològica molt important i sobretot
territorialitzada de la pobresa a la nostra comunitat autònoma.

A la representant d’El Pi, gràcies pel reconeixement de les
ajudes del Llevant, crec que en pocs dies hem creat una
prestació nova que la podem aplicar si... esperem que no, però
si passa la podem aplicar d’una manera, perquè ja hem creat tot
el procediment administratiu.

La custòdia compartida no només és amb el Govern, és el
Parlament que no comparteix amb El Pi aquesta proposta.

La renda social garantida més o manco li he dit.

Gastarem tots els doblers, els 16,5 milions els gastarem,
això també contesta a la Sra. Fernández, la representant del
Partit Popular, gastarem i incrementarem, tenim la previsió
d’arribar quasi als 18, 17.700.000 o una cosa així, i farem
modificació de crèdit dins la mateixa conselleria.

Es Pinaret li he contestat i l’ib-salut també li he contestat.

MÉS per Menorca, crec que li he contestat les tres
preguntes, les transferències dels consells, els educadors
socials i això dels consorcis, crec que ja està més o manco
contestat.

I finalment, a la representant del Partit Socialista, donar-li
també les gràcies, compartesc amb vostè bona part de les
seves reflexions, crec que ha estat un govern molt centrat en
les persones. Les conselleries que percentualment apujam
més amb fons propis no finalistes han estat Educació, Sanitat
i Serveis Socials, clarament, i altres conselleries que han pujat
més s’han pogut aprofitar, entre cometes, de l’impost turístic
sostenible, com ha estat Medi Ambient i d’altres conselleries,
però amb fons no finalistes són les tres conselleries que sens
dubte hem pujat molt, proporcionalment molt més Educació
i molt més Sanitat, però també és vera que el volum està
diferenciat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol afegir qualque cosa més en
aquest torn?

Bé, doncs passam al torn de rèplica, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Sandra Fernández té cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Respecto a los remanentes del
consorcio, no sé si me he explicado muy bien, me refiero a
los que habla en la propia memoria que hay aparte de las
actuaciones previstas, hay una serie de actuaciones de
inversiones para financiar con remanente de ejercicios
anteriores y se remite a una parte de los ingresos que habla de

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 91 / 7 de novembre de 2018 2353

un total de más de 15 millones de euros. Entonces, no sé si
estos remanentes ya estaban incorporados al presupuesto del
consorcio, si eran remanentes nuevos, como ocurrió el año
pasado, que cuando presentó los presupuestos aún había
remanentes que no se habían podido incorporar, y respecto a
estos remanentes, creo que más de 12 millones son de la
propia comunidad autónoma; entonces, si nos puede decir que
en el caso de que no se hayan incorporado ya, de dónde saldrán
estos remanentes.

Después también, usted comentaba la importancia de los
servicios comunitarios, en eso coincidimos plenamente, pero
realmente la financiación a los servicios comunitarios, y no ha
aumentado, usted hablaba de que la ratio de educadores todavía
no es un objetivo que se ha cumplido, y el presupuesto sigue
siendo el mismo. Me gustaría preguntarle por qué no se han
hecho el planteamiento de poder aumentar esta financiación.

Después también si se ha solicitado por parte de los
consejos insulares un incremento respecto a la renta mínima
de inserción o consideran que es suficiente.

También, respecto a las transferencias que había al IMAS
en el apartado de dependencia, que ha bajado prácticamente
todo, entiendo por las transferencias por las residencias, pero
todavía queda aproximadamente un poquito menos de 1 millón
de euros de transferencia desde de Dependencia, desde la
Dirección General de Dependencia al IMAS, entiendo, queda
un poquito menos de 1 millón de euros, si me puede decir a
qué va destinada esta partida.

También ha hablado del incremento de la partida de
personal de la Secretaría General es por la carrera profesional,
pero también ha hablado de incremento de personal, s i me
puede decir que... entiendo que son nuevas plazas, qué
tipología de plazas se han incrementado.

Yo le preguntaba, no sé si no nos hemos entendido, que
hay un aumento de más de 250.000 euros en el apartado de
familia y unidades de convivencia, que yo achacaba al
desarrollo de la Ley de familia, pero usted me ha dicho que
era al posible desarrollo, no sé si nos hemos entendido, al
posible desarrollo de la Ley de infancia. Entonces, me gustaría
que me aclarase esta cuestión.

Y qué partidas hay, al margen de que evidentemente hay
muchas cuestiones que no son específicas de... que puedan ser
partidas relacionadas con el desarrollo de la Ley de familia,
pero si hay algún presupuesto, si tiene algún presupuesto
estimado de cuál será el presupuesto para el desarrollo de la
Ley de familia, al menos si estos 250.000 euros no hacen
referencia a eso, si hay alguna otra partida que la haga.

Después, bueno yo creo que podríamos hablar mucho de
la Fundación S’Estel, no me ha especificado exactamente los
plazos que sabemos, pero que ha dicho que no acabará esta
legislatura, la ampliación, pero si tienen algún plazo
aproximado.

Y también lo que comentó, la posibilidad de construir un
nuevo centro si tienen algo avanzado en ese sentido. Y también
en la memoria de la Fundación habla de un posible acuerdo
con comunidades autónomas y otras instituciones mientras se
están haciendo estas reformas y demás, me ha llamado la
atención lo de otras comunidades, si se plantean enviar a los
menores que tengan alguna medida a otra comunidad o es una
cuestión más concreta.

Y por mi parte creo que nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, simplement tornaré fer una de
les dues preguntes que he fet, que ha estat quin és el motiu de
la disminució del pressupost destinat a l’Associació d’Amics
del Poble Sahrauí.

I per la resta, tornam donar l’enhorabona per tots els èxits
que s’han aconseguit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. No, només m’he deixat una reflexió que
no havia dit abans i és que aquests resultats també són fruit
d’una millor gestió, no només perquè s’hagi passat de 300 a
1.000 expedients per exemple amb la Llei de dependència,
sinó perquè són molts e ls  resultats i això no només
s’aconsegueix amb doblers, per tant és un doble mèrit de les
persones que fan feina en aquesta conselleria.

I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda, cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No intervindré. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Conxa
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, abans he oblidat de fer-li una sola qüestió que era la que
tenia apuntada i és quan vostè s’ha referit al temps d’espera per
a valoracions, entenc que són valoracions de dependència,
però jo li volia demanar si té constància que hi hagi una llista
d’espera significativa quant a les valoracions de discapacitat,
sobretot a l’illa d’Eivissa, que és d’on ens han fet arribar
aquesta qüestió, a veure si podríem esbrinar el motiu, si és que
està previst un augment de l’equip, dels recursos, o com
pensen millorar, rebaixar el temps d’espera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contrarèplica té la paraula la Sra. Consellera.

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

Bé, gràcies. Començaré per contestar a la representant de
Podem, que no li he contestat, se m’ha passat, amb tanta
pregunta se m’ha passat.

Al poble sahrauí no hi ha una baixada, és vera que si vostè,
si compara capítol 4, 180, 190, però després vagi a capítol 7
i veurà que en el capítol 7 a l’any 2018 no hi havia res i a l’any
2019 hi ha 20.000 euros més, per tant el que podem dir,
l’associació del poble sahrauí rebrà 10.000 euros més, però
en lloc de capítol 4, capítol 7, i això està pactat amb ells.

Nosaltres a l’any 2018 no li donàvem de capítol 7, només
li donàvem de capítol 4, per tant encara podran fer també
temes d’inversió, i la suma són 190.000 euros, 10.000 euros
més que els 180 que han rebut, per nominativa, aquest any.

I després vostè també m’ha fet una pregunta que jo no he
contestat, que em deia que hi havia una baixada dels
pressuposts d’entitats locals, això és una baixada especialment
referent a l’IMAS, perquè part dels 20 milions, 10 es trobaven
en aquesta partida de les transferències. Per tant, ja no hi són
en els pressuposts del 2019 perquè estan transferits al consell
i són a la partida de doblers cap als consells insulars.

A la Sra. Fernández, el que vostè em demana del consorci,
aquest romanent ja era al consorci, ja hi era, i era del 2016,
2017, 2018 i la majoria de venia de renda social, però ja hi
són i la previsió és d’anar executant-los, i a mesura que es
necessiti s’incorpora.

Els serveis comunitaris, és cert que els serveis
comunitaris haguessin pogut baixar, nosaltres també pensam
que els serveis comunitaris tenen una màxima responsabilitat
els consells insulars, els consells insulars ja tenen una llei de
finançament pròpia dels consells insulars. Rebem del Govern
cada any una mitjana d’uns 30 milions d’euros no finalistes i
per tant també pensam que l’esforç ha de venir dels consells
insulars, i així s’ha fet, vull dir, entre ells i els consells han
incrementat l’ajuda als serveis comunitaris, per posar un
exemple, el Consell de Mallorca ha posat psicòlegs de
caràcter comunitari.

Són doblers que no són finalistes, és que passam recaptats
pel Govern, amb la llei de finançament dels consells, ens
permet donar aquests doblers i per tant també han de fer
l’esforç els consells insulars.

El que sí hem fet ha estat incorporar això d’immigració,
que això també ha facilitat que aquest milió i busques anàs a
afavorir i a millorar els serveis comunitaris bàsics, perquè
abans eren a una altra conselleria a Cooperació. Per tant, això
també ha estat una millora perquè són a través d’aquest servei
d’immigració o d’aquest pressupost d’immigració, també hem
reforçat els serveis comunitaris.

La renda mínima d’inserció, ens va demanar un increment
el Consell de Mallorca a les reunions periòdiques que tenim,
però bé, vàrem pactar que seria el mateix, pensam que han de
derivar els casos cap a la renda social, els que siguin sobretot
crònics, el que deia, vull dir, a través de la renda mínima
d’inserció es poden treballar aquelles situacions en què hi hagi
un potencial tal vegada de millora o de reinserció laboral, però
els que es converteixin en crònic que vagin derivant-los cap a
la renda social.

Vostè fa referència quasi a 1 milió de l’IMAS que es troba
a dependència, això és el servei d’ajuda a domicili bàsicament,
que encara es troba lligat a dependència i a qualque plaça que
encara tenim residencial, però bàsicament és servei d’ajuda a
domicili.

Els 250.000 euros a què jo em referia, bàsicament eren de
la Llei d’infància i de l’adolescència i hi ha una partida, però
més petita per a la Llei de famílies, per poder desenvolupar el
pagament, les ajudes econòmiques per als menors que hagin
estat orfes o que la mare hagi quedat discapacitada per la
situació de maltractaments, perquè la Llei de família és molt
transversal, si vostè mira l’articulat de la Llei de pressuposts,
veurà que moltes de les coses que ja hem aprovat a la Llei de
família ja es recullen a l’articulat, perquè ja són taxes,
reduccions, etc., que ja era el que es pactava.

En el tema de personal, jo ara no li  puc dir exactament
l’increment de personal, no és molt, perquè nosaltres sobretot
l’increment ha estat a les fundacions, on hi ha hagut un
increment molt important, perquè són les que tenen més
atenció directa als ciutadans, però el perfil sí que ha estat
d’auxiliars i administracions.
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Les obres d’Es Pinaret nosaltres confiam que acabin el
mes de març, abril, però hi confiam, però no sé quan, això és
el que...

Nous centres, cercam un local per a nous centres, n’hem
cercat de diferents però li puc garantir que quan parlam amb
les associacions de veïns no els agrada gens el perfil de
menors, per tant tenim un problema amb això. Confiem que
ens ajudin tots els partits quan haguem de prendre la decisió
i que no es faci oposició d’això. Quan donam el perfil del
tipus de menors que poden anar allà, doncs no els agrada i
tenim un cert conflicte.

Altres comunitats autònomes sobretot són per a perfils de
nins que tenen problema, ho hem posat no per a una derivació
massiva, poden ser casos, un, dos, tres a l’any, com a màxim,
per als casos que tenen un perfil molt més terapèutic, que
nosaltres no li podem donar, que han de tenir la conformitat
del jutge, la conformitat del fiscal i la conformitat de la
família i en funció de l’edat del menor també la conformitat
del menor. Són perfils que nosaltres no podem tractar, perquè
nosaltres no estam en condicions de tractar.

I finalment, crec que he contestat a tothom, finalment al
Partit Socialista, sí la valoració a què jo feia referència és la
de dependència, en discapacitat tenim un greu problema, que
és que no tenim metges, no tenim metges. Tenim 9 places de
metges dotades i només en tenim 5, no venen, no volen venir
els metges a fer valoracions de les persones amb discapacitat.

Ara intentam modificar un decret perquè quan facis la
valoració de dependència tal vegada puguem també mirar que
es faci la valoració de discapacitat d’una forma molt més
ràpida. Hem parlat amb els col·legis professionals de metges,
hem explicat les dificultats perquè tenim un esquema de dir
que l’equip de valoració, el que firma realment la discapacitat
sempre sigui un metge, però el que pugui fer la valoració, que
és una valoració emesa per altres metges, a la vegada que són
els metges de família bàsicament, o per especialistes de la
sanitat pública, pugui ser, per exemple altres sanitaris, com un
infermer o una infermera el que faci la valoració. Perquè
parlam de si li dóna 35 o 36, no li dones una jubilació
permanent, que té capacitat.

El Col·legi de Metges posa entrebancs, en aquest sentit
defensa la seva professió , però nosaltres tenim un greu
problema, que persones que duen deu anys formant-se,
després no volen anar a fer valoracions de discapacitat, que és
fer una valoració sobre el que emeten altres metges. I ara
tenim els cinc metges que es desplacen a Eivissa, es desplacen
a Formentera, es desplacen a Menorca i deixen desatesa
Mallorca. I tenim un greu problema, no tenim capacitat de
resoldre, no és per estar dotat, però no tenim metges i cercam
solucions, modificar el Decret de valoració i mirar si amb
aquesta estructura que els metges siguin els que firmin, els
que revisin la darrera valoració, però que el tràmit el pugui
gestionar un altre perfil sanitari, com pot ser un infermer,
perquè això ens permetria accelerar processos.

No és per falta de pressupost, no és per falta de voluntat,
és per falta de personal, que no trobam. Hem intentat altres
coses, hem intentat fer convenis amb les mútues, no ens van
bé. Ara parlam amb l’ib-salut a veure si permet la
compatibilitat per poder fer aquest tipus de prestacions,
cercam solucions, però de moment no en trobam.

Bé, moltes gràcies i fins una altra.

EL SR. PRESIDENT:

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

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