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I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació
i del responsable de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, en
relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996 (RGE
núm. 2669/95).

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, en sessió informativa sobre els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 1996.
Compareix l'Hble. Sra. Catalina Cirer i Adrover, consellera de
Governació, acompanyada de les autoritats següents: Il•lm. Sr.
Antoni Amengual i Ribas, secretari general tècnic; Il•lm. Sr.
Joan Pol i Pujol, director general d'interior; Il•lma. Sra. Rosa
Arregui i Àlava, directora general de menors; i l'Il•lm. Sr.
Manuel Ferrer i Massanet, gerent de l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut.

Abans d'entrar en el torn d'intervencions, deman a les
senyores i senyors diputats si hi ha substitucions. Sí?

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Sí, Sr. President, Mateu Morro substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí. Eberhard Grosske substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sr. President, Javier Tejero substitueix Joana Barceló.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Carlota Alberola substitueix Antoni
Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No havent-hi més substitucions, començarem el
torn d'intervencions. Jo, Sra. Consellera, vist que començam
amb mitja hora de retard, degut a confusió dels horaris, li
pregaria la major brevetat possible, ja que a les sis tenim
una altra compareixença. Té vostè la paraula, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo abans de començar
voldria demanar disculpes pel retard ocasionat. Hi ha hagut
una confusió, el fax ens va arribar amb una hora, i avui matí
mateix hem confirmat l'horari per anar segurs, i ens han
confirmat també que era a les quatre i mitja. Miraré de
parlar una mica accelerada, sense que això sigui un
perjudici per fer una exposició completa dels pressuposts de
la Conselleria; i esper que tenguem el temps suficients per
aclarir tots els dubtes que tenguin els senyors diputats
d'aquesta comissió.

Ja vàrem fer una presentació de la programació de la
Conselleria, i vàrem fer a una anterior comissió una
exposició de les activitats i els programes que volien dur a
terme. Ens toca ara parlar de xifres, i bàsicament
mantendrem el mateix esquema, com se suposa, i farem un
reflex dels objectius i els programes referits en base a una
quantificació numèrica i amb els imports que les pertocaran
a cadascuna de les activitats. Bàsicament tenim tres unitats
directives, o tres blocs d'actuació, o tres àrees
diversificades. La primera inclou seguretat i ordre públic,
amb aspectes tan importants com la formació a policies
locals i protecció civil. La segona inclou el control i
regulació del joc i espectacles, la cooperació i relació amb
corporacions locals. La tercera inclou promoció, serveis a la
joventut, família i protecció de menors, que és una funció
més pròpia de benestar social. La primera i la segona àrea
són assumides per la Direcció General d'Interior, com ja es
va explicar a la nova configuració d'estructura de la
Conselleria; la tercera àrea per les altres dues direccions
generals, per una part la Direcció General de Joventut i
Família, i per l'altra la de Menors; sense oblidar tampoc
totes aquelles actuacions de caire més intern, pròpies del
circuit administratiu de la Conselleria o de la seva gestió,
així com el suport de tots i cadascun dels departaments a
desenvolupar per la Secretaria General Tècnica.

Quant a xifra global de pressupost, hauran pogut veure
al volum que tenen, que s'ha repartit, que la xifra global per
al 96 és de 1.666,9 milions de pessetes. Això comporta un
increment respecte de l'any 95 de 232 milions de pessetes,
que en percentatges és un 16,18%. És un increment
important, si bé, com una conselleria que ens hem anat
marcant cada vegada uns objectius tal vegada més alts, o
hem anat assolint una sèrie de competències, per ventura
també ens hagués agradat tenir un pressupost que ens
permetés complir tots aquests objectius, que qualcun ens
quedarà també una miqueta de banda.
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Volem analitzar aquest pressupost fent comparacions amb
l'any anterior, però el nostre objectiu primordial és clarificar,
donar a conèixer i fixar les tasques a desenvolupar amb la
cobertura financera aquest any concret. Quant als tres blocs que
hem anomenat, es poden desglossar en sis programes concrets,
que un és el programa de la direcció i serveis generals de
governació, que es destina a aquest programa 206,3 milions per
activitats de manteniment i inversions de serveis generals de la
Conselleria; un altre programa de cooperació i relacions amb les
corporacions locals, que té destinat un pressupost de 130,4
milions, dels quals 95 corresponen a operacions de capital per a
plans de cooperació municipal, entre els quals destaquen el
conveni amb l'escola de policies locals, i un pla d'ajudes a
ajuntaments per millorar la infraestructura de seguretat pública,
i el programa inclou també assessoria tècnica legal d'organització
i de sistemes, especialment de les poblacions menors.

Un altre programa és el que comprèn control sobre activitats
classificades, i actuacions administratives relatives a casinos,
jocs, apostes i espectacles públics. Activitats classificades és una
competència que a principi del 95, a primer de gener està previst
que es passi als consells insulars, i dins aquest mateix programa
hi ha una partida de 74,8 milions per la gestió de les
competències transferides de l'Estat en matèria de casinos, jocs
i apostes, amb l'exclusió de les apostes mútues esportives
benèfiques, i també la matèria d'espectacles públics.

Un altre programa és el de coordinació dels serveis de
protecció civil, que hi ha una partida de 154,8 milions, destinada
per l'aplicació de la Llei del 85 de prevenció de catàstrofes i
actuacions preventives; dur endavant també els plans
d'emergència, simulacions i educació en centres públics. També
és molt important dins aquest apartat el centre d'emergències que
té a càrrec la coordinació general dels recursos de protecció de
les Balears, amb un pressupost de 70 milions. 

Un programa, que és el de l'import més elevat, és el de
protecció de menors, que hi ha un partida de 736,7 milions per
a la gestió de les competències que tenim assumides de menors
des de primer de gener del 94. Això ens obliga al compliment de
la Llei 21/87, quant a coordinació de tots els recursos d'acollida
de menors, adopció i integració en activitats normalitzades, i
llavors una altra part que és el programa de reforma de menors.
Tenim tres subprogrames, un és servei de menors, amb un
pressupost de 509,7 milions; després un altre subprograma que
és el centre de reforma es Pinaret, amb un pressupost de 140
milions; i centre de reforma Sagrada Família, amb un pressupost
de 86,8 milions.

El darrer programa que podríem anomenar és el de promoció
de serveis per a la joventut i família, amb un pressupost de 363,8
milions de pessetes, i destina 108,9 milions a operacions de
capital, i 254,9 per operacions corrents.

Si miram els percentatges que suposa per unitats directives
dins el global de la Conselleria, tenim que la del pressupost
més ample, segons s'ha vist per les xifres que he enumerat,
és la Direcció General de Menors, que suposa un 44,20%
del total de la Conselleria; la Direcció General de Joventut
i Família, que suposa del global un 21,82%; i la Direcció
General d'Interior, que suposa un 21,60% del pressupost
total de la Conselleria. La Secretaria General Tècnica
representaria un 12,38%.

Si miram el desglossament per capítols, en lloc de per
programes, podem veure que les operacions corrents, capítol
1, 2 i 4, sumen 1.268,58 milions de pessetes, la qual cosa
equival a un augment del 10,75% sobre l'exercici 95. Això
ve suposat principalment per l'assumpció de les
competències de casinos, bingos, jocs i espectacles públics,
per tractar-se d'unes matèries pròpies de la funció de control
administratiu, ens obliga que es dotin més serveis que
inversions. L'increment del capítol de remuneracions de
personal és important també, un 11,59%, i és degut sobretot
a la inclusió de nous llocs de feina, procedents del personal
de jocs i espectacles transferit per l'Estat. També hem de
significar que l'augment durant l'exercici d'aquest capítol
ens ve de completar el procés de valoració, classificació i
incorporació del personal laboral de protecció de menors al
conveni laboral de la Comunitat Autònoma; la qual cosa ens
suposa també un increment d'aquest capítol 1.

El capítol de despesa corrent augmenta en un 15,14%, i
és degut principalment a tres fets: Una partida dedicada als
serveis de seguretat del centre de reforma es Pinaret, un
augment del 3,5% de tot el programa d'acollida de menors,
i una partida per a la creació d'una llar d'acollida a l'illa de
Menorca.

L'augment del capítol de transferències corrents és d'un
12,86%, i és degut a l'increment dels crèdits destinats al pla
d'ajuts a acolliments a famílies de menors.

Del quadre d'operacions de capital, capítols 6 i 7, és
remarcable en el capítol 6 l'esforç que en els darrers anys es
fa en el camp de la coordinació i formació del personal que
fa els seus serveis o la seva tasca fonamental pertany als
cossos de policia local. És molt important també l'augment
-que veurem quan desglossem el programa- de la dotació
del servei de protecció civil, per potenciament no només de
la infraestructura d'equipaments i serveis, sinó també per la
posada en marxa de centre d'emergències i dotació a les illes
de Menorca i Eivissa d'aquest servei com a objectiu bàsic i
prioritari per aquest exercici.

Del capítol 7, l'augment ve justificat principalment per
les transferències de capital a ajuntaments per a la creació
d'infraestructures i equipaments dels serveis de policia local
per a tots aquells ajuntaments que no tenen recursos
suficients, o per anar millorant els ajuntaments que tenen
uns recursos que no són els necessaris per complir les seves
competències dins aquesta matèria.



288 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 18 / 15 de novembre del 1995

Quant a objectius globals i generals que podem establir per a
aquest any 96, podríem dir els següents: Aconseguir un grau més
elevat d'eficàcia i racionalització de les gestions que efectua la
Conselleria de Governació, de cara a incrementar la qualitat
operativa en favor d'un millor servei als ciutadans; potenciació
de l'escola de policia local, amb un augment del nombre de
cursos de formació; aconseguir un alt grau de planificació i
coordinació de tots els serveis d'emergències davant les diferents
situacions de risc amb què es pugui enfrontar el territori de les
Illes Balears; establir línies bàsiques d'actuació que possibilitin
l'impuls definitiu a nivell d'ajuntaments i consells insulars de
protecció civil en cadascun dels seus àmbits territorials; donar
resposta a les necessitats que provoca la situació de
desemparament de menors, com poden ser l'assumpció de la
tutela, guàrdia i custòdia, així com la gestió de suport per al
menor i la seva família; aplicació de mesures judicials i
extrajudicials a menors infractors o amb conflicte social greu;
realització d'accions encaminades a afavorir la joventut com una
part de la nostra societat necessitada d'un suport institucional per
millorar la seva formació, orientació i accés al món estudiant,
professional, laboral, habitatge, prevenció de situacions de risc,
entre d'altres; potenciar i millorar les instal•lacions de joventut;
potenciació d'associacionisme juvenil; realització d'actuacions
tendents a reforçar la família com a nucli fonamental associatiu;
dotar de seguretat els centres de reforma de menors. Això quant
a objectius globals i generals

Per fer una exposició que sigui també ràpida i breu, sí que
m'agradaria tocar per ventura cadascun d'aquests subprogrames
o programes que hem enumerat. Per una part, la Secretaria
General Tècnica té com a objectius prevists per al 96 el control
pressupostari pel que fa a la gestió interna de la Conselleria,
procurant que es realitzi una programació adient i una
administració racional, per assolir l'optimització dels recursos a
través d'una correcta ordenació, d'una planificació i d'una gestió
eficaç; realització àgil, eficaç i eficient de la gestió, tramitació,
control i coordinació de tots els assumptes que afecten el
personal de la Conselleria; manteniment i millora de les
instal•lacions de la Conselleria, actuacions de coordinació i
suport a les altres unitats administratives de la Conselleria. Per
a la realització de totes aquestes tasques i la consecució dels seus
objectius, aquest programa té destinat un pressupost de 206,3
milions de pessetes, la qual cosa representa un augment del
31,70% respecte a l'any 95.

Quant al programa de cooperació i relacions amb les
corporacions locals, els objectius que s'ha marcat la
Direcció General d'Interior són els següents: Optimitzar el
funcionament i la gestió de l'escola de policia local de la
Comunitat Autònoma, mitjançant l'establiment de fórmules
que permetin l'adequada formació dels cossos de la policia
local, a la vegada que possibilitin una adequada, àgil i eficaç
gestió dels recursos destinats a aquest fi; la coordinació dels
cossos de policia local, segons el que ens disposa la Llei
10/88 de coordinació de policies local, de cara a aconseguir
una millora substancials a aquests; gestió de tots aquells
temes competència del Govern balear en matèria
d'administració local; així com un punt molt important, que
és l'assessorament a les corporacions locals;
desenvolupament de les activitats que impliquin les recents
assumides competències en matèria de col•legis
professionals. Per a la realització de totes aquestes tasques
i objectius prevists per al 96, aquest programa té destinat un
pressupost de 130,4 milions de pessetes, al qual cosa
representa un augment de 7,15% respecte de l'any 95.

Quant al programa d'activitats classificades i actuacions
administratives relatives a casinos, joc, apostes i
espectacles, els objectius fonamentals per al 96 són: Que a
primer de gener estigui culminat el procés de transferència
als consells insulars de la competència d'activitats
classificades, seguint en aquest cas tots els acords a què ens
hem compromès fins ara, i passant tots els expedients amb
el nivell de compliment i revisió a què també ens vàrem
comprometre; tramitació i control d'aquelles activitats
classificades que no fossin objecte de la transferència;
implantació i desenvolupament del model balear de joc;
control i inspecció de les autoritzacions en matèria
d'espectacles públics. Per realitzar aquestes tasques, aquest
programa d'un pressupost de 74,8 milions de pessetes, la
qual cosa representa un augment de d'un 77,84% respecte de
l'any 95, augment molt considerable si tenim en compte que
ve bàsicament marcat pel que ja havíem anomenat abans,
que és la incorporació de personal transferit per l'Estat, la
qual cosa suposa un augment important del capítol 1.

Coordinació dels serveis de protecció civil: Els objectius
que tenim marcats per al 96 són els següents: Aconseguir un
alt grau de planificació davant les diferents situacions de
risc que puguin tenir lloc a les Illes Balears, i d'acord amb
el que estableix la legislació aplicable; augmentar el grau de
formació i coneixement en matèria de protecció civil, tant
del personal propi com extern; establiment d'unes bases
d'actuació que possibilitin l'impuls definitiu a nivell
d'administració local; augmentar dins l'àmbit geogràfic de
les Illes el grau de coordinació entre les diferents
administracions públiques amb responsabilitats en l'àmbit
d'emergències i seguretat, a través de l'establiment i
promoció de sistemes que permetin una més àgil i eficaç
actuació conjunta que faciliti un sistema ràpid i senzill
d'accés als serveis d'emergències, i en especial el centre de
coordinació d'emergències, o el centre d'assistència balear.
Per dur endavant totes aquestes tasques i objectius que té
encomanat aquest programa, hi hem destinat un pressupost
de 154,88 milions de pessetes, la qual cosa representa un
augment molt important, que en percentatge és del 126%.
Bàsicament aquest augment es deu al capítol d'inversions,
que van destinades al centre de coordinació d'emergències.
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Quant al programa de protecció de menors, s'estructura
bàsicament en dues línies d'actuació que configuren dos
subprogrames, que són els següents: Un subprograma que és
adopció i protecció de menors, que desenvolupa principalment
les seves accions cap a la protecció del menor desemparat,
encaminat a donar resposta a les necessitats que provoca la
situació de desemparament d'un menor, que poden ser
l'assumpció de la tutela, la guàrdia i custòdia, així com la gestió
del suport globalitzat per al menor i la família; i un altre
subprograma, que és el de reforma de menors, que desenvolupa
l'aplicació de mesures judicials i extrajudicials a menors
infractors o amb conflicte social greu. 

Quant a protecció de menors, els objectius marcats són:
L'exercici de les potestats i obligacions de l'administració que es
deriven de la Llei 21/86; potenciar els programes d'observació,
diagnòstic i tractament de menors en situació de dificultat social;
realització de convenis amb entitats col•laboradores per a la
coordinació dels programes i actuacions; realitzar activitats de
desinstitucionalització i protecció de la família; ajudes
econòmiques a entitats i famílies; i potenciar els recursos públics
i privats. Quant a objectius en matèria de reforma de menors, són
els següents: Execució de mesures previstes a la Llei orgànica
4/92; aplicació de mesures previstes per la Llei de la Comunitat
Autònoma; potenciació dels programes per a les mesures
alternatives i preventives a l'internament; realització d'activitats
i funcionament dels centres propis; adequació interna del servei
de menors. Aquest subprograma està gestionat per dos centres de
cost, un el centre de reforma es Pinaret, i l'altre centre de reforma
Sagrada Família. Per a la realització de tots aquests objectius hi
ha un pressupost de 736,74 milions de pessetes, la qual cosa
representa un augment percentual del 10,38% respecte de l'any
95.

Dins la promoció de serveis per a la joventut i família, el
programa es basa en tres grups d'actuacions, que en línies
generals són els següents: Promoció juvenil, són totes les accions
encaminades a afavorir la joventut com a part de la nostra
societat necessitada d'un suport institucional per millorar la seva
informació, orientació, i el món estudiant, professional, laboral
i habitatge; per una altra banda activitats juvenils, i per l'altre
promoció i protecció de la família. Els objectius principals a
desenvolupar per aquest programa són: Funcionament i impuls
del centre balear d'informació juvenil i de la xarxa d'oficines
d'informació juvenil, difusió del tema juvenil d'actualitat,
campanyes, programes com a Ràdio Jove, publicacions,
assessorament en matèria de formació ocupacional,
assessorament en matèria d'objecció de consciència i servei
militar, realització de campanyes de prevenció, foment de les
associacions juvenils i del voluntariat entre els joves, ajudes
econòmiques per a associacions juvenils i de família, així com
assessorament a aquestes, increment dels serveis i activitats
juvenils de temps lliure, culturals, socials, de medi ambient i
d'oci, augment de la col•laboració interdepartamental i
interinstitucional en matèria de joventut i família, mecanització
i interconnexió del banc de dades de la borsa de treball i
habitatge de lloguer, realització de convenis amb ajuntaments,
associacions, escola d'educadors de temps lliure per a la
col•laboració en la gestió (...) i cursos de formació, realització
d'estudis sobre temes juvenils i de família, realització
d'intercanvis juvenils amb altres comunitats autònomes i
internacionals, realització de campanyes d'inserció i educació
familiar; i un punt que també surt al document del pressupost és
que durant l'any 96 es faran totes les tasques, tant administratives
com d'organització per al tancament de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut. Per realitzar totes aquestes tasques i
objectius prevists per al 96, aquest programa té destinat un
pressupost de 36,8 milions de pessetes,

En línies generals aquestes són les directrius bàsiques,
que hem explicat de manera una mica ràpida, degut al
temps; i com que tenen el document del pressupost, quasi
millor, si li pareix al president, que acabem aquesta
exposició per si volen, a la vista de l'exposat fins ara i de la
lectura del document de pressupost que tenen, formular les
preguntes que creguin convenients, que seran contestades,
si li pareix bé al president, tant per jo mateixa com pels
membres de l'equip, que podran donar per ventura una
explicació més completa i més puntual sobre els diferents
temes que els senyors diputats puguin plantejar. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Acabada la intervenció de
l'Hble. Sra. Consellera, jo deman a les senyores i senyors
diputats si podem continuar, o volen fer una interrupció, un
suspensió. Podem continuar directament.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Demanam cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Cinc? D'acord. Recomençarem a les cinc menys cinc.

Recomença la sessió. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr. Eberhard
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bàsicament la meva
intervenció se centrarà en formular una sèrie de preguntes,
a la majoria de les quals demanam concreció sobre la
consignació pressupostària prevista per tota una sèrie
d'activitats de les quals es fa esment als pressuposts, i
d'altres temes també de caràcter bastant puntual i concret.

La primera fa referència al tema del desenvolupament i
implantació del model balear de joc. Es preveu, entre
d'altres coses, l'elaboració d'un estudi sobre creació de
fórmules autonòmiques pròpies de joc, i destinació de la
seva recaptació cap a fins socials, com pot ser el 0,7%.
M'agradaria saber en principi quina previsió d'assignació
pressupostària hi ha per a la realització d'aquest estudi; i
segona, que s'aclarís aquesta per mi críptica expressió de
l'epígraf, en el sentit que no acab de veure massa la relació
d'un estudi sobre creació de fórmules autonòmiques pròpies
de joc, i la destinació de la seva recaptació. O no forma part
de l'estudi la destinació de la recaptació, amb la qual cosa és
retòrica la inclusió d'aquesta referència a l'epígrafe de
l'activitat; o bé ens trobam -i això encara em preocuparia
més- davant la possibilitat que s'estudiïn fórmules
autonòmiques pròpies de joc que incloguin de qualque
manera la destinació finalista dels seus recursos cap a fins
socials, com el 0,7; és a dir que estudien la implantació de
fórmules autonòmiques de joc que associen la idea del joc
d'atzar amb una despesa social com pugui ser el 0,7. És a
dir, o és retòrica o em preocupa molt des del punt de vista
polític aquesta relació. 
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Des del punt de vista de la concreció, si és possible, de les
consignacions pressupostàries previstes a una sèrie d'activitats,
m'interessaria aquesta elaboració i pla de cursos i conferències
en matèria de previsió i extinció d'incendis; és a dir, aquests
cursos i conferències en aquesta matèria quina consignació
pressupostària rebria; i igualment la col•laboració amb les
entitats locals en la lluita contra la contaminació sonora. En
aquests dos casos seria la consignació pressupostària.

En tema de protecció civil, respecte del fet de completar els
plans d'emergència d'àmbit autonòmic, m'agradaria saber també
quina és la consignació pressupostària prevista per a aquesta
activitat, i fins a quin punt està previst per la Conselleria que
amb aquests plans a realitzar durant l'any 1996 es completin tots
els estudis i els plans d'emergència necessaris per a una adequada
política de prevenció en matèria de protecció. Per tant, fins a
quin punt a l'any 1996 podrem donar per acabada aquesta
elaboració de plans d'emergència.

En tema de menors, m'agradaria saber la quantitat i
distribució territorial de les transferències als consells insulars en
aquesta matèria per l'exercici de les seves competències. I així
mateix, en el cas de la unitat de primera acollida eventual a
Menorca per a menors de més de 12 anys, si efectivament això
està previst, l'obertura d'aquesta unitat de primera acollida, i amb
quina previsió pressupostària. 

En tercer lloc, i també dins el capítol de menors, segons es va
expressar a la compareixença de l'any passat, hi havia dificultats
per separar dins el cost de manteniment de es Pinaret allò que
eren els costs derivats de les instal•lacions destinades als menors
d'es Pinaret i les instal•lacions pròpies de la Conselleria.
M'agradaria si existeix ja un desglossament d'aquests costos, i en
definitiva si hi ha un estudi del cost per infant dels interns d'es
Pinaret; és a dir el que ens costa per nin aquest equipament.

Després en el tema de promoció i serveis per a la joventut,
crec que hi ha un minva del pressupost que sembla poc
compatible amb objectius que es plantegen d'ampliació dels
serveis i del seu abast, però, en definitiva, m'agradaria saber, en
concret, si hi ha previsió d'obertura de noves oficines i punts
d'informació juvenil dins aquest servei i, en definitiva, la
consignació pressupostària per a aquesta obertura de noves
oficines i punts d'informació, en el cas que s'hagués de produir?

Després, en el tema de relacions d'objectius que figuren
a la pàgina del pressupost 641 i 642 de promoció i serveis
per a la joventut; així com figuren objectius de l'estil de
possibilitar als joves de Balears el coneixement de realitats
diferents a la pròpia, o arribar al major nombre possible de
persones per tal que s'impliquin i es mentalitzin del
protagonisme de la institució familiar dins la societat, etc.,
no hem vist res que faci referència a les polítiques d'igualtat
o d'implementació de cultures d'igualtat de sexes. La qual
cosa, en principi, sembla ser una mica contradictori amb la
compareixença que es va fer aquí per part de la Vice-
presidència del Govern, on es deia que les polítiques
d'igualtat de gèneres i sexes estarien, diguéssim, imbricades
dins el conjunt de les activitats de les diferents conselleries.
I, per tant, m'agradaria confirmar si, efectivament, no hi
haurà activitats destinades des d'aquest servei a engegar
campanyes de discriminació positiva de la dona o de
promoció de la igualtat dels sexes?

Respecte a l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, es
marca com a objectiu consolidar la implantació territorial de
l'institut a les illes de Menorca i a Eivissa i a Formentera; i
m'agradaria saber aquesta implantació territorial quina
traducció tendrà i quina dotació pressupostària acompanyarà
aquestes previsions?

Segona, si hi ha previst també un augment de l'oferta en
el tema d'infraestructures de centres, allotjaments,
campaments a la nostra comunitat i, si existeix, amb quina
dotació pressupostària?

I la darrera qüestió que, en fi, en el debat plenari d'ahir,
de les memòries d'urbanisme dels consells insulars es va
considerar no inclòs dins el tema de debat per part de la
Mesa, feia referència a la llengua en la qual està redactada
la memòria de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut; com
que, en definitiva, creiem que és més adequat plantejar-ho
on es produeix, diguéssim, l'anomalia, plantejaríem també
aquesta qüestió si hi ha qualque resposta a aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sra. Consellera, per contestar té
vostè la paraula, durant un temps de deu minuts.
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LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Les diferents qüestions que s'han
plantejat esper no deixar-me'n cap i qualcuna la contestarà
membres de l'equip que, per ventura, donaran més en el clau del
que pugui fer jo a diferents temes.

Hem començat per la implantació ... Balear del Joc, que volia
saber quin import està destinat a l'estudi. Volia començar dient
que ja s'ha publicat en el Butlletí de la Comunitat Autònoma una
ordre allà on es creava una comissió tècnica balear per a la
confecció d'aquest estudi, que ens donava un termini de fins el
primer trimestre del 96 perquè es pugui començar a elaborar
aquest estudi, i està integrada per personal tècnic de les diferents
conselleries i dels sectors. Està previst que es posi en
funcionament abans de final d'any aquesta comissió, i nosaltres
hi destinam com a una partida global uns 15 milions de pessetes
per a l'elaboració d'aquest estudi; implicam diferents conselleries
que creiem que tenen bastant a dir en aquest tema, implicam
també el sector del joc com a punt de referència també, que ens
pugui dir quines no només noves modalitats de joc, sinó noves
possibilitats de joc en aquesta comunitat.

Quant a la destinació de fins socials, nosaltres ens vàrem
plantejar que si posàvem en marxa noves modalitats de joc, com
pot ser una loteria autonòmica, que està per veure si seria viable,
si perjudicaria o no als sectors de joc ja existents, si tendria
acceptació o no per part del col•lectiu social, que són punts que
creiem que hem de considerar per veure si es posa en marxa o
no; sempre una nova modalitat de joc o crear noves fórmules de
joc, el joc és un tema bàsicament econòmic, ens duria nous
recursos o nous ingressos a la comunitat. Vàrem pensar que ja
que hi havia tot una necessitat social i que, de fet, la nostra
conselleria té un apartat molt important de benestar social, com
és el tema de menors, i que tenim una consciència, per ventura,
especial en aquest tema; vàrem pensar i ho vàrem comentar
també amb els responsables d'economia, a veure si seria possible
que si creàvem una nova modalitat de joc que ens donàs uns
ingressos a aquesta comunitat, si es podien destinar a fins socials
i que no anassin directament a incrementar un pressupost
d'aquesta comunitat. Això és el que pensam, que si es posa en
marxa un nou tipus de joc, vagi destinat a un fi social, que pot
ser, una part pot ser al 07, l'altra a altres col•lectius, vàrem posar
com a exemple el 07.

Quant al pla de cursos de protecció civil, vàrem començar
unes tasques de formació creiem que importants aquest any;
teníem un personal molt preparat per a noves situacions de risc,
una persona que s'ha d'anar reciclant tant a nivell de preparació
física com a nivell de preparació de coneixements teòrics; han
participat a diferents tasques de formació, tant les que fa l'escola
de policia com les d'altres comunitats autònomes que tenen una
escola de formació de protecció civil pròpia; i vist el cost que
vàrem tenir per a enguany i el que pensam destinar, o el personal
que anirà als cursos, una planificació de cursos, pensam destinar
a Pla de formació de protecció civil 10 milions de pessetes.

Quant a contaminació sonora de corporacions locals, aquesta
partida entrarà dins el que seran ajuts a millora
d'infraestructura en matèria de policies locals que,
bàsicament, és un import que s'ha duplicat en comparació a
l'any passat; l'any passat hi destinàrem 10 milions de
pessetes, i enguany s'hi destinaran quasi 20 milions de
pessetes per a la millora d'infraestructures a les corporacions
locals. Recordem que tot el tema de contaminació sonora,
els responsables dels ajuntaments per controlar-ho són els
policies locals, a més del personal propi de la conselleria,
que acudeix a fer les inscripcions pertinents per a aquests
temes.

Quant al Pla d'emergències municipals, l'ajuda que
nosaltres aportam o que s'ha fet fins ara era una ajuda,
bàsicament, d'assessorament, de personal tècnic que acudia
als ajuntaments a donar un suport perquè s'elaborassin els
plans municipals; recordem que els plans municipals són
una competència de cada un dels ajuntaments i aquests
plans municipals ens han de servir per fer el Pla
d'emergència bàsic de la comunitat i estam disposats a
donar tot l'assessorament tècnic i de personal qualificat que
pugui anar el temps que sigui necessari per col•laborar amb
els tècnics dels ajuntaments per tal de fer possible la posada
en marxa d'aquests plans municipals.

Quant al tema de menors, en xerra de quantia i
distribució territorial de les competències de menors dels
consells insulars. Recordar que la competència de menors
és una competència assumida pel Govern fa dos anys, que
és una competència que estam ja redactant el decret de
traspàs als consells insulars perquè es pugui fer, si no dins
el primer trimestre dins el primer semestre, o es pugui posar
en marxa en el 96; és una competència que és pròpia de la
Comunitat Autònoma, per tant, quant a la distribució
territorial el que hi ha són una sèrie de partides segons els
diferents programes. Hi ha un programa que és acolliment
de llars del Consell Insular de Mallorca i aquí li diria que
l'import seria de 60 milions per a llars del Consell Insular de
Mallorca; després hi ha una sèrie de convenis que s'han
firmat per donar suport a les competències en matèria
d'assistència primària que tenen encomanades per la Llei
d'acció social els consells insulars, mitjançant un conveni,
hi ha un pressupost de 17 milions de pessetes: que són 14
pel Consell Insular de Mallorca i 3 pel Consell Insular de
Menorca. I llavors hi ha una sèrie d'imports interns diríem
que són per a lloguers d'oficines de menors a Menorca i a
Eivissa, però que és personal propi de la conselleria, que no
són programes específics dels consells insulars, perquè les
competències, ja dic, fins ara són del Govern i, en virtut dels
diferents convenis signats, es passen unes partides
pressupostàries, però fins que la transferència no es passi als
consells insulars no hi haurà un import determinat.
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Quant al centre de reforma d'Es Pinaret, el Secretari General
Tècnic té quantificat l'import, si em permet Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Que em demana la paraula pel Secretari General Tècnic? La
té, pot contestar.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Antoni
Amengual i Ribas):

Hi havia dues coses, que era el desglossament del pressupost
del centre d'Es Pinaret: el centre d'Es Pinaret en total són 140
milions de pessetes, distribuïts en 106 milions de pessetes de
capítol I, de personal; 25.757.000 de capítol II i 7.500.000 en
inversions reals.

El cost de cada un dels menors, surt a un cost mig de 17
milions de pessetes/al•lot anual, que es divideix en un cost
directe de 10 milions de pessetes i uns costs indirectes de 7
milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari General Tècnic, Sr. Amengual. Pot
seguir, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Continuam amb els temes que fan referència a joventut. Hem
... que fa referència a implantació de cultura i igualtat de sexes;
entre els objectius que hem marcat de joventut n'hi ha un que és
bàsic pel funcionament, que és augment de col•laboració
interdepartamental i interinstitucional en matèria de joventut i
família. Això ens du a una col•laboració molt estreta quant a
planificació de programes amb la Comissió Interdepartamental
de la Dona, que ja ens va dur l'any passat a dur activitats
conjuntes tant per la Direcció General de Joventut com per la
mateixa comissió, i dins totes aquestes relacions sí que hi ha,
encara que no sigui de forma expressa, el tractament de tota una
sèrie d'actes o de programacions que estan emmarcades o que fan
referència a tot el tema de no discriminació i de cultura d'igualtat
de sexes, com vostè havia dit.

Quant a l'Institut Balear de Serveis a la Joventut la referència
que nosaltres feim o que es fa en els pressuposts és que aquest
any funcionarà com una part important i responsable de totes les
actuacions en matèria de joventut, i que aquest any estam amb
tot el funcionament i tot el procés, com surt també en el
document de pressuposts, de cara al 97 veure el tractament
d'aquesta empresa pública.

Prenem nota tant del fet que la memòria estigui redactada en
una altra llengua que no és la que correspon. I quant a la
referència d'oficines i punts d'informació juvenil és una
informació que puntualment la té el gerent, i serà més completa
segurament que la que tendré jo. Si em permet donar la paraula,
Sr. President, o si vol donar la paraula al Govern de l'IBSJ, Sr.
Ferrer?

EL SR. PRESIDENT:

Sí senyor, té vostè la paraula Sr. Ferrer, li queda mig
minut.

EL SR. GERENT DE L'INSTITUT BALEAR DE
SERVEIS A LA JOVENTUT (Manuel Ferrer i Massanet):

Quant a la resposta a l'augment de la xarxa de punts i
oficines, crec que s'hauria d'aclarir que oficina d'informació
juvenil, que és el que vertaderament és propietat del Govern
balear, existeix a cada capital d'illa; en el cas d'Eivissa
aquesta oficina és del consell insular i el Govern fa feina en
els seus recintes. Punts d'informació juvenil són punt en els
quals es firma un contracte entre l'ajuntament respectiu i el
Govern, el Govern dóna tota la formació i tot el material a
l'ajuntament i l'ajuntament és qui posa el local i és qui hi
destina un funcionari perquè una sèrie d'hores a la setmana
doni servei a l'oficina. En aquest sentit, li puc dic que
enguany hem obert 8 nous punts d'informació juvenil; que
n'hi ha 4 encara en tràmit i que esperam l'any que ve
augmentar encara molt més aquesta xarxa d'oficines i punts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Sra. Consellera ha acabat?
Moltes gràcies. Vol fer ús del torn de rèplica, Sr. Grosske?
Té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, bàsicament, perquè
agraesc l'esforç de la Consellera per contestar amb la major
concreció possible les preguntes, tal volta per manca de
claredat meva ha quedat qualque cosa una mica penjada.
M'agradaria aprofitar aquest torn per exposar-ho de bell
nou.

Sobre el tema del lloc, esper que aquesta comissió,
nosaltres tenim reserves sobre això del model autonòmic del
lloc, tenim una prevenció no sé si dir ideològica referent al
tema del lloc, però esper que en aquesta comissió no tengui
el mal gust d'associar el lloc a la solidaritat o al 07; que no
s'intenti fer un producte que vengui el joc d'atzar com a
instrument de solidaritat. Això és barrejar dues coses que es
peguen potades i no se sap si tendrà com efecte fer odiar el
07 a la gent que sigui sensible al tema del joc, o si fer més
païble el tema del joc a partir del 0'7. En tot cas és una
combinació desafortunada i m'agradaria fer constar que el
tema del joc no és només un problema econòmic, no és un
tema que només es pugui posar o deixar de posar en marxa
per una qüestió econòmica, de mercat, de si tendrà
acceptació o no tendrà acceptació, el joc és un problema
social també, és un problema social i va associat a
problemàtiques familiars i a problemàtiques personals
realment dramàtiques. Convendria que aquesta comissió
tengués també en compte aquestes vessants de la qüestió.
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Sobre el tema dels plans d'emergència, efectivament la
conselleria donarà aquesta ajuda als ajuntaments, simplement
volia una avaluació de la tasca feta i la tasca que queda per fer
quant a aquests plans d'emergència que, efectivament, són
competència dels ajuntaments, però una avaluació del mapa
d'ajuntaments que tenen ja elaborat el pla d'emergència, dels
ajuntaments que encara no el tenen, una mica de valoració sobre
aquesta qüestió.

Bé, la resposta a la pregunta sobre el cost/nin d'Es Pinaret,
m'ha confirmat la virtualitat de la pregunta. És a dir, el cost de 17
milions anuals per intern és un cost realment cridaner i que
realment convida a plantejar-se la utilitat social dels recursos
vehiculats d'aquesta manera. Però en fi, això òbviament ja pot ser
objecte d'un altre debat, però constat el caràcter molt significatiu
d'aquesta dada.

Ha quedat sense contestar el tema de la possible obertura
d'una unitat de primera acollida a Menorca per a menors de més
de dotze anys, que m'agradaria se'm contestàs per a l'any que ve.

I, finalment, crec que no han quedat més temes per contestar.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sra. Consellera, en torn de
contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Molt breument, Sr. President. Realment, en tot el tema, jo no
sé si ens hem o he estat jo que m'he explicat malament, perquè
en cap moment aquesta comissió ha associat joc amb solidaritat,
tot el contrari. Aquesta comissió té una tasca tècnica molt
específica que és estudiar un nou model de joc que podem arribar
a la conclusió que el que hi ha és suficient i basta o que ens
podem expandir; és, simplement, unes competències assumides
fa poc, veure amb quina situació està Balears, com està el sector
i quines possibilitats d'expansió o de recessió o de tancament de
nou ... ens pot donar diferents solucions, perquè jo, atès que som
una persona o un càrrec em veig limitada per jo, atesos els papers
que tenim o la competència que tenim, emetre un judici si no
tenc un estudi seriós sobre aquest tema. Mai hem intentat que
s'associï o aquesta comissió té una labor supertècnica, que és dur
endavant aquest estudi; va ser un plantejament polític que es va
fer la conselleria i que vàrem plantejar com a Govern que uns
ingressos, una manera de tenir ingressos eren noves possibilitats
de joc si es creia convenient que es pogués tirar endavant; què
poguessin anar destinats a això? Em cregui que si a la conselleria
tenguéssim una altra manera de fer ingressos, tal vegada les
destinaríem també d'aquesta manera. Sabem que el joc és un
sector conflictiu, ens n'hem adonat amb aquests mesos que fa que
tenim la competència, perquè és trist reconèixer-ho, però les
persones que s'avenen a autolimitar, a autotancar les portes o a
autocensurar a sales de joc, són moltes les que vénen a la
conselleria i te n'adones que és un bon problema. També tenim
conversacions amb persones o psicòlegs que tracten el problema
de ludopatia, per a també estar en contacte amb ells i veure de
quina manera podem enfocar tot això. Som conscients que és un
problema social important, però també som molt conscients que
és un sector econòmic que està funcionant i que nosaltres, com
a responsables d'aquesta matèria, l'hi hem de donar una mica de
suport, hem de veure com el gestionam o quin suport li donam
com a Govern.

Em sap greu que pensi que és una combinació desafortunada
joc i 07, però ja li dic, em sent com una responsable
incompresa en aquest sentit, perquè el plantejament va ser
amb bona voluntat, dir, mira, tenim una manera d'ingressar
qualque cosa que la podem destinar a un fi social. Si vostè
no ho entén així, bé, ja en podem parlar qualque dia a veure
si casam una cosa amb l'altra, però no era de cap manera
perquè implicàssim el joc; la gent que vagi jugar a un bingo
o a un casino de joc no té perquè saber que el que deixarà
allò o el que recaptarem nosaltres com a Comunitat
Autònoma vagi destinat on vagi destinat, nosaltres som els
responsables i amb aquests ingressos creiem que és
important que vagin destinats a aquests i com a un
plantejament, ja dic, de Govern.

Quant als plans d'emergència municipal, la valoració que
en feim. Positiva, dels pocs plans municipals que hi ha, en
global són quatre; s'ha fet una crida any rera any als
municipis perquè ho tirin endavant, però hi ha unes
dificultats serioses per part dels municipis de fer aquests
plans. L'esforç de la conselleria va per anar potenciant que
es facin i per fer una crida de cada vegada més important a
aquests ajuntaments perquè es facin.

Cost nin/Es Pinaret. Ja ho sabem, som conscient de què
és un cost elevat, ara, també som conscients que és una
responsabilitat nostra el manteniment d'un centre de reforma
cada vegada amb més condicions, cada vegada amb
programes més importants tant de formació com de garantir
una atenció adequada als menors, i en aquest sentit,
mantendrem cada vegada de la millor manera possible el
programa al que estam obligats, com és el programa de
reforma d'Es Pinaret.

Quant a la possible obertura d'una unitat a Menorca de
menors de dotze anys, hi ha una partida als pressuposts de
quasi 8 milions de pessetes per a una obertura d'una unitat
a Ciutadella i que, si no hi ha res de nou, esperam que es
posi en funcionament o que es facin totes les millores
perquè es pugui posar en funcionament a principis d'any.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Gràcies, Sr. President. Voldríem fer tan sols alguns
aclariments sobre algun dels aspectes dels pressuposts. I en
primer lloc veiem que dins la Direcció i Serveis Generals de
Governació es fa referència a unes iniciatives d'intensificar les
actuacions de formació en llengua catalana adreçada a col•lectius
professionals específics. M'agradaria saber una mica per on van
aquestes actuacions, aquestes intensificacions i quines dotacions
pressupostàries hi ha al respecte?

Dins el programa de cooperació i relacions amb les
corporacions locals, el tema de policies locals en relació,
evidentment a la dotació d'infraestructures o utillatges que
puguin ser d'importància per a les policies locals ens pareix molt
important, tenim una certa sensació que segueix sent, tot i la
voluntat d'incrementar-ho, insuficient; ens agradaria saber una
mica quines prioritats es donen en aquest aspecte, quin tipus de
convocatòries es pensen fer i, sobretot, quines prioritats es donen
de cara a aquestes dotacions?

També es fa referència a la concessió d'ajudes als
ajuntaments que s'impliquin activament amb tots els plans o amb
una sèrie de plans que s'anomenen, aquí posa, entre d'altres,
l'estandarització documental, qüestions pot ser informàtiques,
que tenguin a veure amb la normalització lingüística, etc. Ens
agradaria saber també quines quantitats es pensen dedicar a
aquestes ajudes, quines convocatòries es pensen fer, quins
criteris es pensen seguir, ja que, evidentment, tot el tema de la
cooperació amb les corporacions locals sempre va lligat a tenir
en compte una sèrie de prioritats i necessitats de les pròpies
corporacions?

El tema de les emergències ens pareix també molt important.
Veiem que es parla d'implantar i promocionar dins aquest
exercici pressupostari el centre de coordinació d'emergències, i
voldríem saber com es troba, quina dotació pressupostària s'hi
pensa dedicar a aquest tema? Igualment amb referència als plans
d'emergència locals que ara vostè fa un momentet parlava, també
quina dotació pressupostària es pensa dedicar per afavorir la
implementació d'aquests plans?

Pel que respecte a menors veiem una actuació que ens crida
l'atenció perquè ens pareix positiva, que és el suport a les
actuacions del servei d'atenció primària, suposam bàsicament de
les corporacions locals, entre d'altres, en matèria de menors; i ens
agradaria saber quina dotació pressupostària i quines prioritats hi
ha també en aquest tema?

També volíem saber si amb el tema d'Es Pinaret, hem
sentit les explicacions anteriors, veiem una partida
d'inversions immaterials 17 milions de pessetes, i si ens
pogués clarificar una mica què són aquests 17 milions de
pessetes ens agradaria conèixer-ho; també dins el
subconcepte 64000. També, en aquest mateix tema, els
convenis prevists amb institucions públiques o privades per
a formació o inserció laboral de menors, també si ens
poguessin dir quina dotació pressupostària tenen aquests
convenis i quines són les previsions en aquest aspecte, els
convenis amb institucions públiques o privades amb
formació i inserció laboral?

Igualment, també si ens poguessin dir, amb l'objectiu de
fomentar les associacions juvenils i entitats associatives,
quina dotació hi ha i quines previsions.

I per últim, quant a projectes per lluitar contra el racisme
o la difusió d'ideologies o conceptes racistes, que tant ens
han de preocupar, ens agradaria saber quines són també les
seves previsions?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morro. Sra. Consellera, per contestar, pot fer
ús vostè de la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Quant a, bé hi ha tota una sèrie de
qüestions que fan referència a la Direcció General d'Interior
que, si m'ho permet el Sr. President podria contestar el
Director General d'Interior; jo, només quant a intensificar la
formació amb llengua catalana del personal de la
conselleria, dir ... el personal que assisteix puntualment a
tots els cursos que fa la Comunitat Autònoma, si bé
pensàvem destinar tant per intensificar aquesta formació
com per a l'ús que es pugui fer de la llengua catalana a tot
el nivell administratiu i a nivell de conselleria, hi ha un
import aproximat de 12 milions de pessetes, de forma
puntual.

Quant a policies locals, estandarització documental,
dotació pressupostària per a centres d'emergència i dotació
a plans d'emergències, si permet que ho contesti el Director
General d'Interior, Sr. President?

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Joan Pol
i Pujol):

Gràcies, Sr. President. Ja sé que vol que concretem per
partides, però tot el que es refereix plans d'emergències
municipals, coordinació de policies locals, el suport a
administracions locals, en definitiva, és un projecte global
i únic, perquè segons quins ajuntaments se'ls ajuda d'una
manera i segons quins d'una altra. O sigui, el que nosaltres
volem no és fer convocatòries diferents i que cada opti per
separat amb una carrera competitiva entre ajuntaments a
cada una de les coses.
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Bàsicament, el que volem amb l'estandarització i
normalització documental, igual que amb la resta, és aconseguir
una interconnexió molt més eficaç entre el que són les
corporacions locals i l'Administració de la Comunitat Autònoma,
no tan sols l'Administració de la nostra conselleria, sinó tota. Per
això utilitzam la mateixa plataforma tecnològica en la qual hem
invertit i que ens serveix també com a centre d'emergències, ja
que el centre d'emergències el que sí vol és a la fi tenir
interconnectades totes les administracions que donen un servei,
una resposta a una demanda d'un ciutadà. Amb la qual cosa tot
té una plataforma comú i hi ha moltes inversions que no es poden
diferenciar exactament si van a coordinació de policies locals o
al pla d'emergència municipal, van a tot, encara que l'ajuntament
i nosaltres prioritzem detalladament en cada cosa.

Ara bé, quant a policies local es té pensat ajudar de tres
maneres: una és a través de l'escola de policia, que hi ha un cost
previst d'uns 62 milions de pessetes amb inversió de la
conselleria, i que el curs bàsics i d'ascens, que fins ara són en
cost per part dels ajuntaments siguin gratuïts a partir d'enguany,
la qual cosa és un cost menys encara que no sigui una subvenció
directa sinó una subvenció indirecta, els disminuïm el cost. Està
prevista una territorialització, amb la qual cosa també el
pagament dels desplaçaments s'assumeix amb menor quantia per
part dels ajuntaments i amb major per part de l'escola.

Després hi ha 18 milions de pessetes quant a subvencions
directes i n'hi ha 15 per a coordinació de policies locals a través
d'equipaments. O sigui nosaltres tenim una sèrie de programes,
que tots estan inclosos dins el pla mestre de seguretat que s'està
dissenyant, que és la suma de tots els plans municipals
d'emergència i els insulars, i per aconseguir una estandarització
de material, sobretot, equips de ràdio, vehicles i tot això, doncs
es donaran una sèrie de directrius que s'aconseguira al que
s'acolleixi a aquestes directrius i a aquestes normatives donar
més suport que no només amb la subvenció directa, sinó pagar
part i part del material que es compri, per a això 15 milions.

I si tenim en compte que al centre de coordinació
d'emergències hi tenim pensat destinar uns 70 milions de
pessetes i que aquest centre ajudarà en major mesura a totes les
corporacions locals en funció inversament proporcional al seu
tamany. Un exemple clar és Palma, a Palma amb emergències li
podem ajudar poc, les té resoltes; ara, com més lluny estam de
Palma i dels centres mèdics, de bombers i de més difícil accés i
això inclou les comarques i les illes, les diferents illes, doncs el
centre d'emergència és molt més important i s'ha d'aplicar, una
part del cost fix que té aquest centre d'emergències el farà els
ajuntaments i les corporacions locals més distants. Amb total són
70 milions i amb la globalitat de tot el projecte, sumant totes
aquestes partides, són 165 milions de pessetes que hi tenim.

Els plans d'emergència municipals, ara n'hi ha ja quatre
de fets, estam ja en fase de redactar també, dins aquest
criteri de distalitat hi ha hagut contactes tant amb les illes
d'Eivissa i Formentera i Menorca com amb els municipis
més distants de Palma, que no tenen el pla d'emergència fet
i que reuneixen uns riscs molt determinats, com són
Capdepera, Alcúdia, perquè té la factoria de butà i la de
Gesa, allà hi ha un transport de mercaderies perilloses
important, Andratx i després hi ha un poble específic, que
és Selva, que tan sols té tres policies municipals i té cinc
nuclis de població i es donen molts de rescats en muntanya
en aquest municipi; per la qual cosa són els que primer
s'afegiran a aquests quatre amb el desenvolupament del pla
municipal.

No sé si li he contestat més o menys.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pol. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. De forma breu, perquè són molt
concretes les puntualitzacions que fa el Sr. Diputat.

Quant al suport al servei d'atenció primària. Són, com he
dit quan he explicat el tema de menors, unes transferències
que es fan als consells insulars que no hi van juntament,
sinó que es fan als consells insulars. Aquesta partida és de
20 milions de pessetes.

Quant a inversions immaterials as Pinaret, que són
aquests set milions de pessetes, bàsicament són, o totalment,
per a tallers de formació dels menors interns en es Pinaret.

Quant a la dotació de convenis amb institucions
públiques o privades, hi ha un total de 293 milions de
pessetes per aquests convenis.

Quant al tema de joventut per a forment d'asociacions
juvenils i projectes per evitar racisme, el global d'aquest
import és de 15 milions de pessetes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Morro, si vol fer ús del torn
de rèplica, té la paraula.
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EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Agraesc a la Sra. Consellera i
al Sr. Director General les seves explicacions. A mi tan sols hi ha
un aspecte concret, que és el tema de la dotació per a policies
locals, que no em queda clar. Hi veig que hi ha una quantitat per
a escola de policia, per a coordinació a través d'equipaments, i
igualment aquesta plataforma tecnològica, que és el Centre de
coordinació d'emergències. Tot això em pareix d'una gran
importància, evidentment, però veig que les corporacions locals,
especialment les corporacions locals d'escasses possibilitats
financeres, les corporacions locals petites, m'agradaria que vostè,
Sr. Director General d'Interior, m'ho pogués aclarir, trob que
queden francament desassistides amb 18 milions de pessetes, si
no ho he entès malament, de subvencions directes, és a dir, amb
18 milions de pessetes a totes les Illes Balears. Evidentment que
hi ha un conjunt de corporacions locals que no estan per això i
tenen fortíssims cossos de policia local ben dotats, però em fa
una impressió, desig que m'ho aclareixi perquè em fa una
impressió d'autèntica misèria i d'incapacitat per poder trobar,
perquè, és clar, aquesta quantitat tan escassa no permet dotar res,
si no que en tot cas són petitíssimes quantitats, una vegada que
s'ha fragmentada en la multitud de demandes, realment la seva
eficàcia és nul•la. Li'n deman un aclariment perquè m'he quedat
un poc preocupat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morro. Sra. Consellera? Sr. Pol, director general
d'Interior, té vostè la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Joan Pol i
Pujol):

Gràcies, Sr. President. És una quantitat que no és molt grossa,
però no la podem deslligar de les altres, o sigui, allò que es farà
és amb l'avaluació de les peticions globals, donar solució o via
suport amb ajuda per part del Centre d'emergències, perquè
moltes vegades et demanen la creació d'una plaça més, la dotació
de mitjans materials, i nosaltres, en el Centre d'emergències, ja
hi hem invertit en això, o sigui, per exemple, dotar de tot un
sistema de ràdio o de busca-persones o d'una cosa d'aquestes, ja
ho tenim pressupostat dins la plataforma tecnològica, cosa que
sol ajudar, encara que no sigui amb un ajut en metàl•lic. Els 18
milions, els criteris a repartir-los no seran repartir 20.000 duros
a tots, com ho pot suposar, anirem sobretot als ajuntaments més
petits, que són els que més mancances tenen, perquè puguin amb
el mínim esforç seu realitzar, quan facin la demanda, el major
projecte, o sigui, per exemple, si han de comprar un vehicle, que
sol ser la inversió més forta apart dels equips de ràdio, etc., si el
pressupost és d'un milió de pessetes, que cobreixi el 80%
d'aquesta realitat. Ja sé que arribarem a 18, 20 municipis, o a 22,
però val més solucionar enguany 18, 20 municipis i l'any que ve
uns altres, no repartir-ne i que l'any que ve hi hagi les mateixes
demandes, perquè és que no acabaríem mai. Anam a prioritzar
uns projectes. Sobretot els demanarem que ens facin una previsió
a quatre anys per poder prioritzar allò que és més necessari per
enguany i els altres anys anirem a allò que ells considerin de
segon ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pol. Ha acabat?

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Només per matisar aquest tema diré que l'esforç que s'ha
fet ha estat perquè es duplicà el total que s'hi va destinar
l'any passat, que era de 10 milions. En prioritzar les
peticions que hi havia, vàrem poder arribar a tots els
ajuntaments que ens varen fer peticions, no amb l'import
que volia cadascun, no amb el global de l'import, i que
després, per saber la situació de nivell de recursos humans
i materials de cada ajuntament, els vàrem passar un
qüestionari i amb les visites que es feien als ajuntaments
s'avaluava quin nivell tenien tant de compliment d'efectius
(...) les normes marc, com de nivell de recursos materials.
Hi ha ajuntaments que en tenen un bon nivell i d'altres que
necessiten d'una millor ajuda. El que intentàvem era
anivellar tots en relació amb les necessitats de cada un.
Continuarem en aquesta línia, tot i que sabem que, per
ventura, en el pressupost d'un altre any s'hauria d'anar
incrementant aquesta quantitat, que tant de bo que pogués
ser també (...) i duplicar el que hi destinam enguany.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera. Este diputado no hará preguntas de realidad
virtual, sino, en todo caso, hará preguntas reales, como
supongo está acostumbrada.

Me extraña en primer lugar, aunque el debate político,
entiendo que se tendrá más adelante y en otro lugar, que
toda la nueva táctica del Govern de presentar los
presupuestos a la prensa antes que a los diputados, hay una
referencia excesiva, como ya hizo en la anterior
comparecencia, a protección y seguridad pública, espero
que no acabe diciendo: "La calle es mía", como en su
momento se dijo. 

En cualquier caso, mi intervención se basará en pedir
explicaciones estrictamente presupuestarias en dos
apartados: Primero, personal. Serán preguntas reales, no
virtuales, con lo cual me gustaría que las respuestas fueran
reales. Primera pregunta: ¿Me podría decir cuánto personal
tiene en la conselleria? Más preguntas en relación a
personal: ¿Qué es lo que produce que en el subprograma
121301 haya un aumento bastante considerable de los gastos
de personal? Con respecto a personal, sigo en la misma
tónica, me gustaría que me explicase qué justificación tiene
que haya un aumento en el total de los gastos de personal,
que pasa de 529,3 millones en 1995 a 587,9 millones en
1996. Digo por adelantado, porque quizá no me dé tiempo,
no me digan que es debido a la transferencia de personal de
juegos, apuestas y demás, que, según el decreto, son siete
personas, y no me cuadra siete personas con el aumento de
personal que hay, aunque espero en la respuesta que me
diga cuál es el número de personal exacto que tiene. Y me
gustaría saber también cuál es la justificación de que baje el
presupuesto de personal en el apartado Menores, cuando el
apartado Menores se lleva prácticamente la mitad del
presupuesto. Esto con respecto al apartado de personal.
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Con respecto a los programas, le pediría una serie de
aclaraciones, y me gustaría que fueran concretas. Programa
121301, aquí viene referido el programa Inversiones reales por
un valor de 11,5 millones de pesetas. Respecto al programa de
actuación administrativa relativa a casinos, juegos y apuestas,
nos gustaría que nos explicase en qué se piensan invertir las
inversiones contempladas por un valor de 15 millones de pesetas
en el capítulo 6. Con respecto al programa de cooperación y
relación con las corporaciones locales, dos preguntas, una
numérica y otra teórica, la teórica es ¿cuántos recursos ha puesto
la conselleria en el año..., pongamos por caso en este año, en lo
que va de este año con respecto a actas en ayuntamientos o en
consells insulares? Y la pregunta numérica específica se refiere
a l desglose de las inversiones reales que hay de 77 millones de
pesetas, capítulo 6, desglose específico, y las transferencias de
capital a ayuntamientos, de los 18 millones, ¿cómo se
distribuirán? Con respecto a la coordinación de los servicios de
Protección civil, realmente no sé si las tres personas que están
dedicadas a Protección civil deben ser Supermán, porque no ha
aumentado el personal, así como el presupuesto se ha doblado,
nos gustaría saber, en el capítulo 6, esos 121 millones de pesetas
a qué están dedicados respecto al personal, ya que hay un
aumento más que espectacular. Respecto a protección de
menores, sin entrar, que ya entraremos en su momento en
algunas cosas tan divertidas como Disseny i implantació d'un
programa ad hoc, no sé qué quiere decir porque no viene
substanciado en ninguna premisa, pero bueno, ya habrá otros
momentos. Nos gustaría saber, como ya le he dicho, primero,
¿cuál es la causa de que haya una baja en personal, en el capítulo
de personal?, ¿cuál es la diferencia de personal específico,
número de personas?, ya que si hay una baja en personal, se
supone que o hay menos personas o cobran menos, que no creo,
por la Ley general de presupuestos, no puede ser, pero en
cualquier caso, sí que nos gustaría saber, en el apartado general,
le hemos  o de felicitar, pero sí que estamos contentos con que ha
desglosado el apartado de menores, no en la discusión política,
que, como le digo, ya la tendremos, que ha desglosado
presupuestariamente un área general y luego los dos centros de
reforma, pero en el aspecto del área general, Adopció i protecció
de menors, nos gustaría que nos explicase, los 20 millones a
consells los ha explicado, la otra inversión, a familias e
instituciones, de 40 millones de pesetas, qué especificidad tiene,
qué significa el capítulo 6, en qué se piensan invertir las
inversiones de carácter inmaterial, de 17 millones de pesetas, que
suman un total de 509 millones. Nos gustaría saber, asimismo,
en el subconcepto 2 hay tres programas, programas y actividades
concertadas con entidades, actividades y programas concertados
con entidades, etc., que suponen un montante muy importante,
del orden de 250 millones de pesetas, que nos dijera el listado de
entidades con las que se concierta y el total parcial de cada una
de las que se concierta. Con respecto al centro de reforma Es
Pinaret, a nosotros nos parece preocupante que se intente
establecer coste por persona, nos parece preocupante porque las
personas creemos que no tienen valor ni coste, tiene valor, pero
no coste, y queremos manifestarlo así, no se puede cuantificar el
valor de un menor ni de un mayor, ni de nadie, pero, en cualquier
caso, no es su falta, pero os gustaría saber a qué se refieren los
gastos de inversión, capítulo 6, que aparecen en esta partida u
asimismo si hay presupuestado alguna otra inversión de otra
conselleria o del Govern en el centro de Es Pinaret, porque
recuerda usted que cada año realizan unos gastos de inversión de
acondicionamiento, el año pasado decía que eran muy austeros,
pero que realmente había bastante dinero invertido. Con respecto
al centro Sagrada Familia, nos gustaría saber cómo se reparte el
capítulo 6, también referido a inversión, gastos de inversiones de
carácter, es como termina. Y con respecto al Servei de la Joventut,
hay una cuestión muy curiosa respecto al Institut balear de serveis
a la joventut, y es que el presidente de la Comunidad ha
anunciado, al menos en prensa, que desaparece el Institut balear
de serveis a la joventut como empresa pública, pero nos
encontramos que, así como el año pasado tenía una consignación
presupuestaria de 247 millones, este año la tiene de 254, ahora

usted, por lo que ha dicho, el Institut balear de serveis a la
joventut quiere hacerlo morir, como dicen en Menorca, de
finor, o como se diría en inglés, fading, es decir, cayendo
poco a poco , cuando realmente si el presidente ha dicho
que desaparece, desaparece. En la Ley general
presupuestaria que se supone aprobaremos, que aprobarán,
quiero decir, hay un artículo que posibilita al Gobierno para
hacer desaparecer las empresas públicas, si el Govern hace
desaparecer esta empresa pública, ¿qué piensa hacer con
esta consignación presupuestaria? En cualquier caso, en
primera instancia, con esto tendría suficiente para la primera
intervención. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Sra. Consellera, té vostè la paraula
per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Para ser una primera entrega està
bé, Sr. Tejero. Hi ha una sèrie de coses que són dades
puntuals de personal i sobre uns programes específics,
demanaria, Sr. President, que em permetés que les contestàs
la gent de l'equip, però sí que li agrairia que moltes de
coses... Fins i tot el Sr. President havia contestades
preguntes que vostè feia, que ja estan contestades, s'haurà
despistat i no ha escoltat la resposta que se n'ha donat. Però
bé, de totes maneres, si em permet que el secretari general
tècnic contesti tots els temes de personal...
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EL SR. PRESIDENT:

Sí. Té la paraula el Sr. Amengual per contestar sobre els
temes de personal.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Antoni
Amengual i Ribas):

Gràcies, Sr. President. El nombre de persones de la
Conselleria de Governació és de 153, amb la següent distribució:
4 alts càrrecs, 2 assessors, 49 funcionaris i 98 de personal
laboral. Si en vol la distribució en programes, 33 a Secretaria
General Tècnica, 7 a corporacions locals, 14 a joc, 3 a Protecció
civil, 84 a menors i 12 a joventut.

L'augment del personal en el programa 121301 Secretaria
General Tècnica, és a causa que tot el personal de serveis,
diguem senyores de neteja, millor dit, la denominació exacta és
empleats de serveis diversos, de tota la conselleria, ordenances
de tota la conselleria, personal tècnic, diguem electricistes i un
altre, que és un peó, totes aquestes persones han quedat
incorporades en la Secretaria General Tècnica, ja que la seva
funció és per a tota la conselleria i no exclusivament d'un
programa. D'aquí ve l'augment a aquest programa 1213, que ha
passat de tenir 20 treballadors a tenir-ne 33.

La disminució de menors, del personal destinat a menors, que
passa de ser de 96 a 84, és a causa del que s'ha explicat
anteriorment, que la majoria d'ells, empleats de serveis diversos
i personal tècnic, ha passat a dependre de la Secretaria General
Tècnica, però fa les seves funcions a tots els programes.

L'altra pregunta, que és l'augment que hi ha hagut en capítol
1, que passa de 529 a 589, ve produït pel següent: uns 7 milions
de pessetes és l'increment que hi ha previst per al 96 de tots els
venciments de triennis de funcionaris i personal laboral; una
partida que no tenc quantificada, però que seria fàcil de
quantificar si fos necessari, és la incorporació de tot el personal
laboral que estava en el conveni laboral del Ministeri d'Afers
Socials de Madrid al conveni de la Comunitat Autònoma. En
aquest increment hi ha dos apartats molt importants, que són un
complement tècnic educatiu per a tot el personal educador i
cuidadors dels centres de menors valorat aproximadament en
300.000 pessetes per any i el complement de treball dels
diumenges i festius, que en el Ministeri d'Afers Socials no
tenien; l'altre apartat és el d'inversions reals del programa 1213,
amb un valor d'11,5 milions de pessetes, principalment per a la
millora del sistema de tanques i barreres de seguretat de la
conselleria, és un problema que estan rovellades totes i s'hauran
d'anar canviant, no és res més que això, això és una part, està
previst fer-ne el canvi en quatre anys, les anam canviat a poc a
poc. L'altre apartat és inversions d'acondicionament per a estalvi
d'energies i recollida d'aigües; l'arquitecte era valencià, el que va
fer el centre, no hi va posar cap canal ni una, i hem de replegar
tota l'aigua perquè volem estudiar aquest tema i fer-hi un aljub,
és bàsicament per a aquest tema, i l'altre és la reposició d'una
furgoneta que està més que acabada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Amengual. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Continuarem amb les preguntes reals que ens ha fet el
Sr. Tejero.

Quant als 15 milions a què ha fet referència, quant al
tema de casinos, jocs i apostes, és un tema que ja havíem
comentat en aquesta comissió. Aquests 15 milions són els
destinats a fer l'estudi d'implantació de noves modalitats de
joc en aquesta comunitat, per fer un estudi a veure com està
el tema de joc en aquesta comunitat, i bàsicament per a
aquest tema.

Quant als 77 milions de què parlava, a dins el programa
de cooperació i relacions amb les corporacions locals, es
desglossen en tasques de formació de l'escola de policia. Hi
ha un import de 60 milions per a l'assignació del conveni
amb l'escola de policia de Palma i després hi ha un import
de 7 milions per a un objectiu que ens hem marcat, que crec
que és molt important dins el caire formatiu, que és la tasca
de descentralització d'aquesta escola, tasques formatives de
descentralització per a les illes de Menorca i Eivissa, i
possibilitar d'aquesta manera que el major nombre de
policies locals puguin assistir als cursos, de la mateixa
manera que també siguin possibles les tasques de selecció
o les proves de selecció de personal que vol entrar a formar
part del cos de policia tant a Menorca com a Eivissa evitant
que s'hagin de traslladar aquí, tant els policies per fer-hi
cursos de reciclatge o seminaris com per fer-hi les proves de
selecció.

Quant com es distribuiran els 18 milions amb ajudes. El
director general d'Interior n'ha fet una explicació crec que
bastant complexa al Sr. Morro, amb els criteris que
s'aplicarien en la distribució.

 En el tema de Protecció civil, l'import, que hi ha pujat
molt també, n'ha fet una explicació detallada, que seria
perquè s'hi inclou tota la partida del Centre de coordinació
d'emergències, que és una partida molt important dins
l'import de la Direcció General d'Interior de la conselleria.

Quant al tema de menors. El secretari general tècnic ja
ha explicat la baixa en l'import de personal. Estic contenta
que n'hi hagi almanco un punt que li satisfaci, d'aquest
pressupost, almanco el desglossament, hi anam avançant,
que no tot és negatiu.
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Entitats col•laboradores. Si em permet que li passem o que
adquirim aquí el compromís de passar-li puntualment, demà
mateix, la relació d'entitats col•laboradores... Li matisaré que
l'any passat es va fer un concurs dels diferents programes de
protecció, hi varen concursar diferents entitats, la llista n'és molt
llarga, tampoc no en disposam aquí, d'aquesta, és un import de
293 milions de pessetes que ja tenim destinats l'any que ve,
enguany no n'hi ha tant, ja que es contempla una pujada del 3'5%
per a aquestes entitats, però demà mateix la directora general de
Menors li farà arribar aqueixa documentació al Parlament.

Quant al capítol 6 d'Es Pinaret, ja ho havíem mencionat
també abans, els 7 milions de pessetes són per a tallers formatius
per als interns d'Es Pinaret. N'hi ha que ja funcionen des de fa un
any o dos, com és el de jardineria, i està en marxa també el de
fusteria.

Sagrada Família, 11'5 milions de pessetes. També són per a
activitats. El taller que més funciona a Sagrada Família és el de
fusteria també i tot el de disseny d'arts gràfiques i d'imprenta,
que ha donat molts bons resultats.

Quant a joventut, quant a la desaparició de l'Institut balear de
la joventut, sí que li voldria fer notar, si desapareix o no, que s'ha
de fer, la desaparició que se'n contempla, i per a la qual farem
feina conjuntament tant la Conselleria de Governació com la
Conselleria de Funció Pública, pel tema de personal, com la
d'Economia i Hisenda, pel tema d'imports econòmics, és clar que
farem feina tot aquest any per al procés tant legal com per al
procés econòmic i financer, que ens comportarà tancar aquesta
empresa pública, però pensi que el tancament està contemplat
per al 97, que en el 96 se li ha comanat una tasca important, que
és la responsabilitat de totes les activitats de joventut, i per tant,
el 96 ha de funcionar i tirar endavant tots els projectes de
joventut, d'aquí que hi hagi tota la dotació econòmica. Hi ha una
altra part, que (...) també té la titularitat de tots els (...)
instal•lacions de joventut, titularitat que amb el tancament
passarà a la Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Tejero, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Con respecto al personal, coincidimos
el secretario general técnico y yo en nuestros datos con una
diferencia de uno, ya intentaré averiguar por qué. Lo que sí que
está claro es que nos gustaría que en un segundo round nos
explicase a qué se produce un aumento, según mis datos de doce
personas, ya que, según mis datos, en el 95 había 144 personas,
en el 96, 153, según ha dicho, en todo caso sería cuál es ese
ajuste, por qué se produce, y nos entenderemos mejor.

Sabe usted perfectamente que yo, cuando hago
preguntas, sé lo que digo, no digo lo que sé, como sucede en
algunos otros casos. No me ha respondido a puntos
específicos. Le agradezco que me diga que me pasará
mañana mismo la relación, espero que sea con más
diligencia que lo que me dijo en la anterior comparecencia
sobre el recurso que habían puesto con respecto a la Ley de
protección de reforma de menores. Esta cosa era un
compromiso suyo, espero que se acuerde.

Me quedan por el momento preguntas específicas,
concretas, ya que en el debate presupuestario hablamos de
números y quiero agradecer la paciencia del Sr. Presidente
de la comisión, públicamente. Uno, ¿cuánto transfiere el
Ministerio de Asuntos Sociales a la Comunidad Autónoma
en el programa de infancia y qué territorialización tiene
respecto a los consells insulares? Dos, ¿qué inversiones
territorializadas tiene previstas la conselleria este año para
realizar en los tres consells insulares? Tres, ¿sabe si tiene
prevista la Presidencia o Vice-presidencia alguna inversión
específica relativa al ámbito de menores? Cuatro, ¿hay
prevista alguna asignación, a pesar de que no existe, al
Consell de la Joventut? Cinco, recurrente, ¿qué pasa con Es
Torretó? Seis, superrecurrente, y sabe usted que este
diputado tiene más paciencia, como se diría en según que
terminología, que el santo Job, si es que existía, ¿qué pasa
con el Plan de atención al menor? Y por último, una sola
referencia, para que se acuerde, de lo mismo que dijo usted
y que dijo alguno de sus altos cargos el año pasado, la
transferencia, hace dos años, del Ministerio de Asuntos
Sociales a menores más lo que se aportó por el IRPF
ascendía, según sus propias palabras, alrededor de 900
millones de pesetas, nos parece preocupante que el
presupuesto de menores sea de 700 y pico de millones de
pesetas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Sra. Consellera, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Sr. Tejero, seria tan amable de repetir-me el punt dos.
Punto uno, que se transfiere a infancia; punto dos....

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula.
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EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Inversions territorialitzades de la
conselleria a les diferents illes, si s'ha previst fer-ne alguna i
quines són, i distribució a les tres illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Sra. Consellera, pot continuar.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Quant al tema d'ajuts de personal, si
vol que el secretari general tècnic li comenti la diferència que hi
pot haver en personal..., amb la diferència d'jhna persona, no
sabem si de més o de menys, però bé...

El secretari general tècnic, si m'ho permet, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sr. Amengual, té vostè la paraula.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Antoni
Amengual i Ribas):

El aumento es de doce personas: siete transferidas del Estado,
por materia de juego, seis funcionarios y un laboral. Hay un
aumento en la conselleria de cinco personas, creadas por el
Consejo de Gobierno, un jefe de sección para casinos y bingos,
dos inspectores administrativos de juego, que estamos perfilando
en este momento el perfil que tiene que reunir esta gente para
convocar el concurso, y dos funcionarios, uno para la oficina de
Menorca y otro para la oficina de Ibiza, ya que el Ministerio de
Interior no transfirió nada en esta materia. Básicamente era esto
el tema de personal.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Amengual. Sra. Consellera, vol continuar amb la
seva intervenció?

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Quant allò que es transfereix per a
infància, diré que a la Comunitat Autònoma, zero pessetes en
matèria d'infància, perquè, segons la Llei d'acció social, la
infància és una competència dels consells insulars. 

Inversions territorialitzades per illes. Les inversions que es
fan per illes es fan a les distintes instal•lacions que tenim que són
instal•lacions de joventut bàsicament, i els centres o oficines que
tenim allà, bé oficines d'informació, bé oficines o delegacions de
menors.

Inversió de Vice-presidència en menors. No sé a què fa
referència, que jo en tengui constància, no hi ha cap inversió
en menors perquè no és una competència que sigui de Vice-
presidència. 

Assignació al Consell de la Joventut. Es manté
l'assignació de 6.200.000 pessetes, si bé hem de matisar per
enguany que hi ha una part que seria indirecta d'ajuda, que
és que el Consell de la joventut ha deixat la seva seu, que
estava aquí, prop del Consell Insular de Mallorca, i ha
passat a ocupar unes instal•lacions que són pròpies del
Govern, que és on hi havia l'Institut balear de serveis a la
joventut, a la plaça dels patins, Venerable Jeroni Antich,
cosa que fa que s'evitin quasi dos milions de pessetes de
pagament de lloguer, aigua i llum, així feim que s'evitin
d'una manera indirecta, augmenta l'ajuda que es dóna al
Consell de la joventut, a més de diferents activitats que feim
conjuntament.

Què passa amb Es Torretó? Val més posar-se vermell
una vegada que no poques..., empegueir-se una mica. Hem
vist tota la situació, el camp de treball que hem anat fent
com a activitat de joventut. La visita que hi vàrem fer per
veure com estaven els estudis. Ens diuen que la inversió que
hi hauríem de fer seria una inversió per un import
considerable, i vista la prioritat d'objectius per a aquest
exercici, l'import que hi destinarem de moment, com molt
bé vostè indica gràficament o de manera gestual, zero
pessetes, com a prioritat zero de la conselleria, vists els
altres programes que posam en funcionament.

Pla d'atenció al menor. La directora general de Menors
li pot explicar la situació en què estan.

Sr. President, si permet que la directora general de
Menors faci aquesta matisació...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, (...) té vostè la paraula, però molt breument.
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LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE MENORS (Rosa
Arregui i Àlava):

Gracias, Sr. Presidente. Procuraré ser muy breve. No sé qué
concepto se tenía cuando se encargó a la conselleria el Plan
integral de atención al menor, quizá nos lo hemos tomado con
mayor seriedad y profundidad que la que nos hubiera permitido
cumplir meramente el trámite. Se han partido de una serie de
datos, de una recogida de datos absolutamente exhaustiva de la
situaciones familiares de toda la Comunidad Autónoma con una
territorialización por municipios, tanto de necesidades como de
servicios, y una serie de propuestas que incluso incluyen una
valoración económica del coste. Los funcionarios que se dedican
a esto, puesto que se está haciendo con personal de la propia
conselleria, en colaboración en determinados momentos e
incluso intervención, de ayuntamientos y consells insulares, y
con el calendario que han confeccionado los técnicos que lo
están llevando a cabo y el tiempo que le pueden dedicar, que es
una jornada completa por semana, que se está cumpliendo
además en estos momentos el calendario, se nos entregará el día
27 de diciembre. Yo espero que esta vez vaya ..., que con esto ya
terminemos con esta cuestión del Plan integral de atención al
menor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosa Arregui.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

SR. President, molt breument i per acabar, indicaré que
 la transferència de menors, si no ho recordam malament, era de
712 milions de pessetes, hi destinam enguany una quantitat
superior als 750.

I no hi val justificació, ja sé que vàrem quedar a deure el tema
de recurs de Llei dels menors. Sé que la compareixença va ser
aquí dia 4, no és excusa, però dia 6 em vaig posar de part, si no
ho recorda malament, i m'ha fuit del cap, un mea culpa, la hi
passam, igualment que li passarem la relació d'entitats
col•laboradores. Demà mirarem de passar-ho i entre demà i
divendres mirarem que vostè ho tengui aquí per a dimarts que ve.

I per a qualsevol altre tema, Sr. Tejero, igualment que altres
diputats que hi han intervengut i altres que són membres
d'aquesta comissió, estam a la disposició a la conselleria, tant
una servidora com la resta de l'equip, per donar resposta a les
qüestions que creguin convenients. Moltes gràcies, Sr. President
i a la mesa per deixar-nos passar una mica del temps, i una
vegada més, disculpin el retard que hem tengut en l'arribada
aquí, és que aquells que em coneixem saben que allò que em fa
més ràbia és arribar tard als llocs.

Perdonau, que me falta el Grup Popular, i mai hi pens.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Aquesta presidència sap que no pot
entrar en debat, però sí que li vol dir que vostè ens ha atorgat, als
consells insulars, una competència que jo no sabia que
tenguéssim, no sé si em vol contestar dient-me quina és, no sé
què de la infància.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

És que, segons la Llei d'acció social, tots els temes
d'infància corresponen tant a corporacions locals com a
consells insulars i no corresponen a la Comunitat
Autònoma, o a atenció primària, hi corresponen.

EL SR. PRESIDENT:

Jo li ho podria acceptar, quant a protecció de menors.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

No, no té res a veure amb protecció de menors.

EL SR. PRESIDENT:

No vull entrar en debat.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada
Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència de
l'hble Sra. Consellera de Governació així com la de tots els
alts càrrecs que l'acompanyen per fer l'explicació dels
pressupostos de la conselleria per a l'any 1996.

El nostre grup valora molt positivament l'esforç que fa
la conselleria per coordinar totes les seves actuacions amb
els consells insulars, així com la sensibilitat que demostra
en transferir als consells insulars les competències en
matèria d'activitats classificades, així com la preparació de
la transferència de protecció de menors desemparats, tota
vegada que la nostra comunitat autònoma ha assumit
aquesta competència per part de l'Estat tan sols fa dos anys.
També li volem manifestar, Sra. Consellera, que el nostre
grup continuarà donant suport a les polítiques que es duen
a terme des de la conselleria i a tots els objectius i
programes previstos pressupostats per a 1996. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Sra. Consellera, si vos
contestar...

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

No puc contestar res perquè he tengut el lapsus lingüístic
de passar a acomiadar-me abans de la intervenció de la Sra.
Alberola. Agraesc el suport, una vegada més, al Grup
Popular, al suport que ens donen sempre a totes les nostres
actuacions i esperam que continuï aquesta col•laboració i
que entre tots puguem fer possible que les competències que
tenim assumides com a Conselleria de Governació siguin
dutes a terme amb tots els objectius que s'han plantejat en
aquest pressupost. Gràcies, Sr. President, gràcies a tots els
membres de la comissió.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, Catalina Cirer i Adrover, i gràcies
també  al Sr. Antoni Amengual i Ribas, secretari general tècnic,
gràcies al Sr. Joan Pol i Pujol, director general d'Interior, gràcies
a la Sra. Rosa Arregui i Àlava, directora general de Menors, i
gràcies també al Sr. Manuel Ferrer i Massanet, gerent de l'Institut
balear de serveis a la joventut. Gràcies, senyors diputats per la
seva col•laboració. Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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