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(Presideix la sessió el Sr. Vicepresident)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta comissió,
encara que, donat que ja duim més de 25 minuts de retard, per
tant demanaria si hi ha substitucions?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Damià Pons substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Xavier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyors diputats.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència, en relació al Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1997 (RGE núm. 5448/96).

Passam, idò, a tractar l'únic punt de l'ordre del dia d'avui
relatiu a la compareixença sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'Hble. Consellera
de Presidència, Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, sobre la
tramitació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
per al 1997.

La Sra. Consellera de Presidència compareix acompanyada
dels alts càrrecs director general de Joventut, Antoni
Amengual; director general d'Acció Social, Miquel Martí;
director general de Tecnologia de la Comunicació, Josep
Novas; director general de Patrimoni, Sr. Gabriel Godino;
secretari general tècnic, Sr. Gabriel Móra i el gerent de l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut, Josep Pizà.

Per tant, tendria la paraula la Sra. Consellera de Presidència;
en vista que en aquests moments no ha comparegut, Sr. Lletrat,
li correspon...

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. En vist que la consellera en aquest moment
no és aquí, correspon aixecar la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, per favor, abans d'aixecar la sessió...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, crec que hauríem d'obrir un torn de paraules perquè
els diferents portaveus es poguessin manifestar.

Per part del Grup Mixt, presentam una protesta formal,
perquè creim que el Parlament ha d'estar sempre per damunt
dels partits, i ens sembla que, realment, és una manca de
delicadesa que ni la responsable del departament, Sra.
Estaràs, ni cap membre del Partit Popular siguin a la
comissió i duim mitja hora d'espera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies per la seva intervenció. Hi ha alguna intervenció
més, respecte d'això?

Gràcies. Per tant, donat que acaba d'arribar la Sra.
Consellera de Presidència, allò que correspon és, malgrat
tot, continuar la comissió amb l'explicació que correspongui
de la seva àrea de pressuposts.

Té la paraula, per tant, la consellera de Presidència, Sra.
Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Disculpin el retard per qüestions
no personals, però sí obligacions que m'ha produït un retard
i deman disculpes als senyors i a les senyores diputats.
Intentaré donar compte i a partir d'aquí em sotmetré a totes
i cadascuna de les preguntes que els senyors i senyores
diputats tenguin en relació als pressuposts.

Començaré per presentar qui ens acompanya; secretari
general tècnic, director general de Patrimoni, director
general d'Acció Social, director general de Joventut,
secretari general tècnic, director general de Noves
Tecnologies i gerent de l'IBSJ, Institut Balear de Serveis a
la Joventut.
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La Conselleria de Presidència, estructurada en la nova
organització del Govern compta amb un pressupost de
6.152.565.551 pessetes i està estructurada en 19 programes
pressupostaris. Abans de la remodelació, la secció 11, que
alberga tots i cadascun d'aquests programes, gestionava 12
programes i ara ha passat a gestionar-ne 19. Com saben,
després de la nova estructuració del Govern han passat a formar
part d'aquesta secció 11 la Direcció General de Joventut i
Família, que està contemplat en el programa Promoció i serveis
a la joventut i a la família, la Direcció General d'Acció Social,
contemplada en tres programes, Centres assistencials, Promoció
i ajudes socials i Pensions no contributives, i la Direcció
General de Noves Tecnologies o de Tecnologies de la
comunicació i informació audiovisual, que està en el programa
de Regulació, estratègies i planificació de les tecnologies i el
foment de l'ús de les tecnologies. A més se'ns ha incorporat un
programa nou, que és el control i la supervisió dels mitjans
oficials de comunicació. Per tant, hem passat a un augment
considerable de programes i també un augment considerable
pressupostari.

Intentaré explicar programa per programa i intentaré ser
breu donada la urgència del temps. 

Començarem amb el programa 1121, de Servei general de
Presidència. Aquest programa 1121 dota les àrees de
Presidència del Govern i els serveis generals dels mitjans
materials, personals i econòmics necessaris perquè es pugui dur
endavant les seves funcions com poden ser dirigir l'acció de
govern, els serveis de protocol, el servei informatiu, etc. Veuran
que pràcticament es manté, en certes partides, en relació a l'any
96, però hi ha, donada la nova estructura, tota una sèrie de
canvis i si haguéssim d'explicar capítol per capítol ressaltaria el
capítol 4, les ajudes ja regules per decret, concretament el
Decret de 4 d'octubre, Decret 179 del 1996, i també del capítol
4 les ajudes a municipis de la Serra de Tramuntana.

En relació al capítol 6, veuran vostès, com també saben de
pressuposts anteriors, uns compromisos adquirits en relació a
Cala Mondragó o a Can Salas, i també tota una sèrie de
reparacions que podrem debatre després, si hi tenen interès,
però que són obres de condicionament i de reforma, en alguns
casos de l'augment del palau de Son Vent i, en altres,
d'instal•lacions per poder-hi fer feina.

Al capítol 7 igualment hi ha tota una sèrie de partides i
també contempla la regulació, per primera vegada, en Decret de
4 d'octubre de l'any 96, Decret 179, de concessió d'ajudes
econòmiques de Presidència. El total d'aquest programa,
1.145.813.771.

Passam al segon programa, l'1122, Coordinació institucional
i relacions amb el Parlament; podríem dir, i no seria exactament
així, però que és una part de l'antiga Vicepresidència, de
l'extinta Vicepresidència. Dins aquest programa hi trobam el
desenvolupament normatiu legislatiu, la coordinació del
programa legislatiu del Govern, el Pacte autonòmic, les
transferències als consells insulars, les comunitats balears a
l'exterior, la coordinació amb el Consell Consultiu, el foment de
l'associacionisme i la coordinació amb el Parlament. En relació
en aquest programa, veurem que es mantenen, més o manco, els
mateixos paràmetres del pressupost 96 i vull dir que s'ha
incorporat, en el capítol 6, la subvenció a Fires i Congressos,
que no estava contemplada abans dins aquest programa i també
hi ha tota una sèrie de partides interessants, que després
podríem passar a discutir, però es contemplen les mateixes
línies d'actuació perquè pensàvem que, dins el que era l'extinta
Vicepresidència, els crèdits pressupostaris eren suficients per
poder dur a bon terme tot el que eren relacions comunitàries, tot
el que era desenvolupament legislatiu i les funcions pròpies
d'aquest programa.

Diria aquí que veuran que en el capítol 1 hi ha un
increment de personal, però també es justifica per tot el
tema de l'homologació i perquè hi ha un increment perquè,
com saben, hi ha serveis centrals de governació que vàrem
assumir quan vàrem assumir la Direcció General de
Joventut i Família.

Passem al tercer programa, programa 1123, Entitats
jurídiques i relacions amb l'Administració de Justícia, i aquí,
pràcticament, es mantenen els mateixos paràmetres de l'any
96. Vull fer un advertiment: també hi ha una gran part dins
el programa anterior i una part dins el programa d'ajuda a
víctimes del delicte. Vull dir que aquí, a part d'aquesta
relació, hi hauria també el tema d'associacions i fundacions
derivades de la darrera transferència que es va fer a principi
d'any per part de l'Estat.

Programa 1261, Serveis tècnics; vendria a ser el que avui
constitueix el gruix de la Direcció General de Patrimoni,
arquitectura, contractació i patrimoni; no entraré a debatre
quines són les funcions perquè estic convençuda que són
conegudes per tots i cadascun dels senyors i senyores
diputats. Veuran que hi ha un increment de capítol 6
important quant a obres de rehabilitació i que és, més o
manco, damunt 9 milions damunt el pressupost d'anys
anteriors. Veuran una rebaixa en els temes de capítol 1, i és
perquè té serveis que abans hi havia a assessoria jurídica, en
els pressuposts 96, i avui no hi és.

Programa 1262, Publicacions i BOCAIB; aquest, com
saben, és la recepció i registre de documents, introducció i
picat de textos, codificació i composició informàtica,
impressió, doblegat, embutxacat, etiquetat i distribució del
que és el servei de BOCAIB. Veuran que en el capítol 6 hi
ha una partida reduïda perquè ja no hi ha la inversió de
reposició en equipaments que sí es va produir l'any passat
que, com saben, vàrem tenir com a projecte el trasllat al
Pinaret, i el capítol 3 d'inversions de 110 milions quant a
taxes, preu públic i altres ingressos.

Passam a un altre programa, 1263, que és el programa de
Secretaria i administració -perquè ho entenguin, Secretaria
General Tècnica de Presidència- i vostès saben que s'ha
donat una nova estructura de tal manera que el President té
la seva pròpia Secretaria General i, en aquest sentit, aquest
departament que s'encarrega de la confecció, execució i
control del pressupost propi de la Presidència del Govern i,
evidentment, comporta la realització de nombrosos
documents i control de les factures adreçades a aquest
departament, control general de Presidència, tot el tema del
parc mòbil, servei de majordomia i ordenances, centraletes
telefòniques i, juntament amb la Conselleria de Presidència,
fan feina en el que serien les relacions amb altres
institucions. Veuran aquí que el pressupost és de 229
milions, aproximadament, entre capítol 1, capítol 2 i capítol
6, un capítol 6 molt curt, de 2 milions.
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Passem ara al programa 1266, del palau de Marivent i, com
vostès saben, el palau de Marivent, com a residència d'estiu de
la família reial necessita una sèrie de serveis permanents tot
l'any, encarregats, principalment, del manteniment i la neteja
dels edificis i dels jardins del palau, com preveuen les
necessitats de la família reial en les seves estades. En la secció
de la instal•lació del Son Vent s'ha produït un increment de les
despeses per adequar-la a les noves destinacions previstes en
allò que serien despeses de mobiliari necessari per a la seva
posada en funcionament, però es mantenen, llevat d'algun
canvi, quantitats semblants a any enrere. Bàsicament, el capítol
estatal del programa són 105 milions i de capítol 6, que és el
que hem dit de maquinàries, mobles i altre immobilitzat, són 37
milions, entre la 63300, 63500, 63900.

Passam a un altre programa, el 1341, de Relacions
extracomunitàries, i vull dir-los, aquí, que com saben es tracta
de fomentar la cooperació interregional entre les diferents
regions europees, fonamentalment amb les regions
mediterrànies i amb les regions insulars per aconseguir, al
mateix temps, una unitat d'actuació. Aquí es tracta d'un
programa de 30 milions, 3 milions menys que l'any passat que
era de 33 milions, però parlam de quantitats semblants en el
programa de l'any 96.

Vegem el programa 1342 de Cooperació per al
desenvolupament i el que vendria a ser ajudes al tercer món;
aquí veuran vostès que hi ha uns 160 milions, hi ha una
progressió d'aquest govern en relació a pressuposts anteriors
perquè som conscients que l'existència de les desigualtats en la
distribució de la riquesa i la renda entre els diferents països del
món, va augmentant, hi ha uns desequilibris a nivell de benestar
i aquests desequilibris no tan sols no s'han reduït, sinó que van
augmentant a determinades regions del món. En aquest sentit,
també vull dir que, com tota llei, està sotmesa a un debat
parlamentari i estam oberts a tot el debat que hi haurà al llarg
d'aquesta llei de Pressuposts i a estudiar totes les esmenes que
es presentin en aquest capítol. Per tant, vull dir que sé que serà
una petició dels senyors i senyores diputats l'augment d'aquest
programa 1342 i que, en via d'esmena, el Govern serà receptiu
a aquestes esmenes que es presentin i, amb aquest sentit, el
Grup Popular que li dóna suport.

Programa 4631, d'Atenció i servei al ciutadà; aquí agruparia
el servei d'informació i atenció al ciutadà que, com saben, són
reclamacions, informacions, iniciatives i suggerències i el que
intenta és apropar l'administrat a l'Administració, i el servei
d'ajuda a víctimes del delicte que, com saben, vàrem ser pioners
amb una d'aquestes oficines creades, la tercera que es creava a
Espanya, amb un pressupost molt semblant a anys enrere, a
anys anteriors, 16.720.000 pessetes. En qualsevol cas també,
això, ho hauríem de creuar amb els serveis generals, amb els
serveis que hem vist abans, els serveis generals com Comissió
de la Dona, que veurem després, o altres serveis en relació a
joventut i serveis d'altres programes que es creuarien amb
aquest per fer una política eficaç.

Quant al programa 3232, Promoció i protecció d'activitats
per a la dona, aquest és únicament i exclusivament un
programa centralitzat perquè, com saben, i seguint les
instruccions de la quarta conferència mundial per a les
dones de Pekin i seguint les instruccions del quart programa
comunitari, tot el tema de la política per fer efectiva una
política real d'igualtat d'oportunitats i de participació real i
efectiva de les dones, s'ha de fer a tots i cadascun dels
departaments de tal manera que les polítiques de la dona
d'han d'integrar dins les polítiques generals i, en aquest
sentit, està a punt de debatre's en ponència i després en
comissió per passar a plenari, el segon Pla d'igualtat
d'oportunitats, pressupostat en 3.000 milions i que està
contemplat en totes i cadascuna de les conselleries, amb
programes concrets i que, com ja diu el Pla, aquesta
consellera, si Déu ho vol, donarà compte cada final d'any de
quins han estat les despeses, les quantitats per cadascuna de
les conselleries.

Aquest programa coordina aquesta feina, i per coordinar
aquesta feina té 37.486.000 pessetes, però -repetesc- és
únicament una xifra de coordinació dels 3.000 milions que
ha de destinar, necessàriament, el Govern en tres anys entre
totes i cadascuna de les conselleries.

Passem ara al programa 1114, també un programa nou,
un programa que es diu Control i supervisió de mitjans
oficials de comunicació; únicament consta d'un capítol
segon i es refereix al Consell Assessor de Radiotelevisió,
programa nou dels incorporats de l'extinta Vicepresidència.

El següent programa, 3131, de Centres assistencials;
entrarem ara dins els tres programes que formen part i que
formen i constitueixen la Direcció General d'Acció Social.
El primer programa és el 3131; com vostès saben tenim
quatre centres que són propis: menjador de transeünts, la
guarderia Verge de Lluc, la guarderia Francesc de Borja
Moll a Ciutadella i la guarderia Magdalena Humbert de
Maó. Per distints motius històrics, aquests serveis que
podrien considerar-se d'atenció primària en el cas del
menjador de transeünts, estan en mans del Govern. Ja vaig
dir, en una pregunta oral que em formulava el Sr. Orfila,
que és voluntat d'aquest Govern transferir, via Comissió
Tècnica Interinsular, el tema de les guarderies, perquè
pensam que és molt més fàcil que ho articuli l'administració
més propera al ciutadà. No obstant això havíem de
pressupostar, en tant no sigui efectiva aquesta transferència,
aquest tema. Veuran que és un total de programa de 226
milions, està contemplat en els pressuposts la divisió, però
perquè es puguin fer una idea, el menjador de transeünts
costa, aproximadament, 43.900.000; guarderia Verge de
Lluc el total és de 62.790.000; la guarderia de Ciutadella, 69
milions i la de Maó, el total és de 49 milions. La veritat és
que fan unes feines, qui els ha visitat, meravelloses i, de
veritat, necessàries per poder fer front a aquesta demanda
social, i la idea seria que es pogués fer, aquesta direcció,
coordinació, gestió i manteniment d'aquests centres
procedents de l'antic Institut Nacional d'Assistència social,
ho poguessin fer administracions més properes i, en aquest
sentit, ho pressupostam per a l'any 97, però hi haurà la
corresponent proposta a la Comissió Tècnica Interinsular.
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Un altre programa de la Direcció General d'Acció Social és
el 3141, el programa titulat Promoció i ajuts socials, i d'allò que
tracta aquest programa és d'executar la Llei d'Acció social
planificant, ordenant i coordinant les actuacions previstes i,
evidentment, sempre fent valer la coordinació amb altres
administracions i amb altres entitats. Es coordinarà també amb
l'Inserso que serà transferit l'1 de gener i també la planificació
i coordinació dels serveis socials de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, així com tot allò que seria la construcció de
centres socials i el compliment del que seran els plans
d'immigració, pla gerontològic i els distints plans sectorials de
serveis socials.

Si examinam aquest pressupost, hem de dir, en relació al
tema social, que més o manco es mantenen les quantitats però
hauríem de fer tota una sèrie de matisacions importants i
veuríem que l'increment de capítol 1 és el 0%, perquè si veuen
vostès un increment és pel tema que assumim l'Inserso. 

I en relació al programa relatiu a Formació i ajuts socials,
juntament veuríem que hi ha un increment bastant considerable,
ja que el que poden veure, si analitzam el capítol 4 i el capítol
7, és que en capítol 4 hi ha una col•laboració amb el que seria
el consorci, la protecció i acollida de minusvàlids; hi ha l'ajuda
que es dóna cada any, a través del conveni marc, del Pla
d'integració gitana; seguim amb tot el que seria el suport al
salari social amb un increment de 10 milions damunt les xifres
de l'any passat. Per suposat continuaríem amb el programa de
primera infància que també ha sofert un increment de 4 a 11
milions, continuaríem amb el Pla de prestacions socials
bàsiques que es manté amb les mateixes quantitats, l'Unac com
a federació i tot el tema de disminucions i diríem que
preocupats pel tema de les disminucions en els diversos graus,
siguin trastorns (...) profunds, doncs hi haurà una despesa
important en aquest capítol, tant pel que és Unac com a
coordinadora de disminuïts com altres dedicats dedicades al
tractament important per donar aquest recurs i en aquest sentit
hi haurà una contemplació important, no tant sols amb ajudes
i subvencions, sinó també amb inversions.

Es continuen mantenint, bé, hi ha un capítol 4 important per
a guarderies infantils perquè és col•lateral al programa que
havíem explicat abans, i a les pensions assistencials derivades
del Reial Decret 2680 de l'any 81 que, com saben, és l'antic Fas.

Dir també que en relació amb el capítol 6 i el capítol 7,
es preveu una realització del que han de ser el Pla
gerontològic, la construcció de clubs i de centres de dia als
diversos municipis que així s'han acollit a Biopladeu; i al
mateix temps una sèrie d'inversions que vaig explicar a la
meva compareixença parlamentària per veure de quina
manera feim un pla d'actuacio i miràvem com disposava la
comunitat dels recursos suficients, residencials i centres de
dia, pel tema de disminucions i, en aquest sentit, ens vàrem
comprometre a tota una sèrie de compromisos amb el
Consell Insular de Menorca, a la realització d'un centre de
dia a Bintaufe i d'una unitat residencial a Trapucó, amb una
finançació, aproximadament, de 77 milions, finançada amb
un Pla deu; i també, el mateix, donar sortida al problema de
disminucions a Eivissa, i també a Mallorca, i es contempla
aquí, precisament, en aquest pressupost, on podem veure
com els centres residencials i ocupacionals per als
discapacitats psíquics hi haurà un pla de feina i podrem dir
que aquests col•lectius es podran integrar com si estiguessin
dins el seu entorn familiar. Veuran que el total del programa
és de 2.436.515.196 pessetes. Hi ha una partida també
important que és la d'ingressos, que ja l'hauran pogut veure
els diputats.

Anem al darrera programa d'aquesta Direcció General
d'Acció Social, el programa 3142 que, com saben, en virtut
del conveni signat el 25-03-91 entre el Ministeri de Treball
i Afers Socials d'una banda i, de l'altra, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Govern es va fer càrrec de
la gestió de pensions no contributives que es varen crear per
Llei 26/91, de 15 de març; la gestió doncs la d'informació
als beneficiaris, la de tramitació dels expedients, una vegada
que s'ha reconegut el dret a la resolució de possibles
recursos. Com veuran és un programa d'un total de
60.625.000 pessetes, i es preveu la consolidació d'aquest
servei en el moment que es produeixin les transferències de
l'Inserso, s'incorporarà la pensió de la Lismi, la pensió
assistencial concedida a disminuïts i tot aquest tema s'haurà
d'unificar.

Anem al següent programa, 3231, que és el programa
serveis per a la joventut, programa també nou. Podríem dir
que assoleix la totalitat de la Direcció General de Joventut
i Família. Com saben, la temàtica juvenil i la temàtica de
família conté diversos temes, com habitatge, formació,
sanitat, treball, prevenció, cultura, medi ambient, etc., i
foment de l'associacionisme; en aquest sentit i per capítols,
veim que hi ha un increment importantíssim en matèria
juvenil i podria dir que és un dels programes que s'hi poden
fer més elogis en el sentit que hi ha una supressió d'una
empresa pública, se suprimeix l'Institut Balear de Serveis a
la Joventut. Dir en relació amb aquesta supressió que en
aquest moment l'esborrany del que ha de ser el decret de la
supressió d'aquest institut, d'aquesta empresa pública, es
troba a dictamen del Consell Consultiu; pareix ser, segons
les notícies que tenc, que pot ser vagi a la reunió del Consell
Consultiu de dia 15, de tal manera que estaria en condicions
d'anar al Consell de Govern de dia 22 i, a partir d'aquí,
procediríem a tot el que marca el decret. En qualsevol cas,
demanaré una compareixença parlamentària per explicar en
quin sentit i de quina manera es farà aquesta extinció de
l'IBSJ.
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Dir-los que quasi es tripliquen les ajudes als ajuntaments,
passam de 10 a 26 milions al capítol 4. Dir també que es
quadrupliquen els crèdits per a inversions, però també en
subvencions passam a entitats de 23 a 70 milions; i al Consell
de Joventut s'augmenta qualque cosa també la subvenció. Al
capítol 6 també hi ha un augment important i considerable de
15.500.000 pessetes a 69 milions per a activitats. I per tant
pensam que es podrà fer una política de joventut en torn a tots
els temes que hem tractat, bàsicament ho centraria en tres
temes, habitatge, sanitat, treball i formació, com a temes
transcendentals d'un eix del qual neix tot. I a més es crearà,
després de l'extinció de l'IBSJ i que, més que motiu d'aquesta
compareixença, serà motiu d'una compareixença específica del
tema; es crearà una dinàmica àgil, una feina dinàmica i àgil a
l'hora de fer polítiques per a la joventut. Dir per tant, que
remarcaria que es tripliquen les ajudes als ajuntaments, es
tripliquen les ajudes a entitats, i es quadrupliquen els crèdits per
a inversions.

Anem al següent programa, i ja finalitzam, són els tres
programes pertanyents a la Direcció General de Tecnologies de
la Informació i Comunicació. Començarem pel primer, el 5211,
regulació, estratègia i planificacions tecnològiques; pensam que
les actuacions a realitzar en el marc d'aquest programa van
encaminades a aconseguir el millor lloc estratègic possible de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dins el nou escenari
creat per les telecomunicacions. I, a més a més, tenim les
garanties que la societat balear podrà tenir accés a aquestes
noves tecnologies. En aquest sentit, ens comprometem a
l'elaboració de projectes, de reglamentació i normativa tècnica
sobre l'ús de la telecomunicació a l'àmbit de les competències
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més a més
d'un registre d'empreses ràdiodifusores perquè, com saben, aquí
també hem assumit aquella competència que en la passada
estructura estava dins la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, radiodifusió, televisions locals, tot
aquest tema; i, en aquest sentit, haurem de fer feina dins el
marc d'aquest programa amb l'elaboració normativa de la
regulació de les televisions locals i autonòmiques i l'elaboració
normativa per a l'aplicació de la llei de telecomunicacions per
cable de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Com
veuran és un programa d'un total de 72 milions. Aquí
bàsicament a capítol 6, si volen després els ho desglossaria,
però són 50 milions que es desglossarien en diverses inversions.

Un altre programa important d'aquesta direcció general
és el 5212, relacionat amb el foment de l'ús de les
tecnologies de la informació. Concretament, el Govern va
presentar una estratègia de futur basada en la potenciació de
l'ús de noves tecnologies com a un mitjà per a l'increment
de la competitivitat de les empreses i, en aquest sentit, va
demanar que s'afavoreixi la creació i l'atracció de noves
empreses i de professionals dedicats a la investigació i
comercialització de tecnologia punta. En aquest sentit va
aquest programa, un programa de 118 milions, en el sentit
de crear, en definitiva, tot el que seria l'aprofitament de les
iniciatives de la Comunitat Europea, especialment de les
derivades del programa I+D; i, com saben, ja vàrem crear,
per Decret de l'any 94, el Centre Balear d'Innovació
Telemàtica, que era l'element essencial per realitzar un
fòrum de debat, per a una tasca de debat, un fòrum d'anàlisi,
d'identificació de les noves tecnologies i, en aquest sentit,
va el programa 5212, important dins el que el Govern ha
vengut manifestant com estratègia BIT. Hem passat de la
societat postindustrial a la societat de la informació, per fer
aquest pas necessitam una estratègia. El Govern l'ha
qualificada com estratègia BIT, establint una planificació
quant a aquesta difusió, quant a col•laboració amb la
Universitat, amb tots (...) perquè aquesta estratègia pugui
arribar a la societat. Aquesta direcció general és tan
important com dir que estam immersos en un procés de
noves tecnologies i ben igual que conduir un cotxe i no
saber com funcionen les bugies, però l'ha de saber emprar
perquè estam a una societat on és necessari conèixer el que
estam al nostre abast, ben igual, aquesta direcció general
pretendrà que la gent pugui fer ús i conèixer aquesta
tecnologia punta sense voler dir que siguem experts, com
tampoc no som experts quan conduïm un cotxe. El total
d'aquest subprograma és de 118 milions, veuran que hi ha
un capítol 6, pràcticament de projectes europeus, el projecte
Mintur, Encatac, Hector i Coco, el 5737, i 6 milions
bàsicament, que és el gruix del que seria aquest programa
5212.

Veim el darrer programa dividit en dos subprogrames,
(...) 6501 i el 126502, desenvolupament de la tecnologia de
la informació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, ve a ser, bàsicament, amb diferències, el que era la
informàtica de la Comunitat Autònoma, perquè, com saben,
un dels elements bàsics de qualsevol organització, i més a
qualsevol organització administrativa, actualment és
l'aspecte informàtic en totes les seves branques. La
informàtica té una influència important i ha d'estar
centralitzada en un centre de procés de dades, del qual
podrien dependre totes les aplicacions corporatives i, a
partir d'aquí, es derivarien els diferents departament en
aplicacions sectorials. En aquest sentit, és aquest programa.
És un programa de 209 milions. Bàsicament, vull destacar
el capítol 6, amb un pressupost de 65 milions
aproximadament. Ressaltar que seria el programa passat,
més o manco amb les mateixes quantitats. L'any passat eren
229 milions, enguany 209, del programa informàtic del
Govern.
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Veiem un subprograma dins aquest mateix programa que és
el desenvolupament de la tecnologia de la comunicació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, subprograma 126502.
Aquí es tracta de l'execució del disseny establert pel Govern
balear de la xarxa corporativa de la comunitat, en el sentit
d'elaborar plans generals per a la implantació i estandarització
dels serveis d'atenció al ciutadà que doni el Govern balear. Hi
ha tota una sèria de projectes importants en aquest tema. Bé,
presentaríem el sistema d'informació pública del BOCAIB o la
xarxa de correu electrònic, estructurat i cabletjat d'edificis, etc.,
estaríem dins un programa que són 96 milions de pessetes,
bàsicament, dividits entre els capítols 1, 2 i 6, el que faria és
l'execució d'aquest disseny de comunicació. En qualsevol cas,
vull dir que aquesta direcció general de Telecomunicacions,
amb aquest programa, és una direcció general que està ubicada
dins la Conselleria de Presidència, aquests tres programes
pressupostaris, però que dóna cobertura a tot el Govern i és una
eina de la qual s'han de servir totes si cadascuna de les
conselleries per poder fer feina mitjançant noves tecnologies,
és una eina a l'abast de tots els departaments, tant en tema
informàtic com en tema de comunicació, com tot el que és la
planificació de les noves tecnologies.

Jo crec que així hem fet un poquet un ventall del que ha
estat el pressupost, resumint 19 programes, una sèrie de
programes nous, incorporats després de la darrera remodelació,
tres en relació a Acció Social, un en relació (...) Joventut i
Família, dos relacionats amb la Direcció General de
Telecomunicacions i un relacionat amb els mitjans oficials de
comunicació, la xifra global és de 6.152.565.551, en definitiva,
crec que és una bona manera de centralitzar dins la Conselleria
de Presidència els serveis bàsicament socials, com podria ser el
tema de Joventut i Família, el tema d'Acció Social, totes les
polítiques que no són socials, però que serà important que
estiguin devora una àrea i una branca com és Joventut i la
direcció d'Acció Social, en relació també a la Dona, tot i entès
que la Dona..., són polítiques que s'han d'interseccionar -se dins
totes les conselleries, també tota la part de foment de
l'associacionisme, cases regionals, el que contempla el decret
de regulació d'ajudes, via capítol 4, del programa de
Coordinació interdepartamental. En qualsevol cas, aquesta
interrelació és important perquè és una manera de fer feina amb
més eficàcia. El fet que hi hagi la direcció general de Noves
Tecnologies és una ajuda perquè també aquesta direcció pretén
aconseguir una menor disfunció social i una major igualtat
social, tot i que pot parèixer absurd, és ben cert que els tres
pilars bàsics d'aquesta direcció general de Tecnologies són, en
primer lloc, sumar-se a les noves tecnologies i, a més a més,
intentar anar eliminant les diferències socials. Estic a
disposició, l'equip que m'acompanya i jo, de totes les preguntes
de les senyores i dels senyors diputats. Gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions. En
aquest moment se suspèn la sessió. Jo deman a les senyores i
als senyors diputats quan de temps volen que se suspengui... Sí,
Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Deman que se suspengui el temps
màxim que permet el Reglament.

EL SR. PRESIDENT:

Quin és el temps màxim que permet el Reglament?

EL SR. LLETRAT:

45 minuts, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, se suspèn la sessió durant... Sí? Sí, senyor...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Hay una petición de un grupo
muy legítima, nuestro grupo considera que es una dilación
excesiva. El presidente puede fijar su criterio y nuestra
intención es que, sin perjuicio que haya una pausa, porque
a petición del grupo puede haberla...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

...entendemos que la pausa para (...) la sesión tendría que
ser bastante más corta de los 45 minutos que marca el
Reglamento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Més intervencions sobre aquest tema?
No hi ha més intervencions ni a favor ni en contra? Se
suspèn la sessió durant... Sí, Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

El nostre grup estaria d'acord amb una suspensió
aproximada de 15 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Se suspèn la sessió durant 15 minuts.

Senyors diputats, recomença la sessió. Grups
parlamentaris que vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Diputada Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup...
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor, deman als assistents a aquesta sala que guardin
silenci, perquè si no no hi ha manera d'entendre-nos. Té la
paraula, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Mixt, donat
l'horari, no farem cap pregunta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Pel Grup d'Esquerra Unida, té la
paraula el Sr. Diputat Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull començar
presentat la queixa pertinent per la tardança en la
compareixença de la Sra. Consellera de Presidència, nosaltres
creim que no ens hem de posar en la feina dels altres grups
polítics, ni dels altres partits d'aquest parlament, però sí que
quan l'activitat d'altres grups afecta negativament i perjudica als
grups que formam part del Parlament i, també, a una comissió
i a una sessió parlamentària, perjudica al funcionament del
Parlament. En aquest cas, ha estat una falta d'atenció, no només
d'atenció, sinó també una falta de consideració davant la feina...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, li deman excuses per la tardança amb la qual he
arribat, ara vostè té la paraula per preguntar a la consellera
sobre els temes que ella ha exposat. Té la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, ja està. Gràcies, Sr. President. La Sra. Consellera de
Presidència ha acabat la seva intervenció parlant de les
telecomunicacions d'una forma filosòfica, global, i de la
importància que dóna el Govern, en aquest pressupostos, al
tema de telecomunicacions, informàtica, és una qüestió
important, de fet, a la memòria de la secció, la memòria inicial,
veig en el punt h) que es presenta com objectiu "muntar les
estructures perquè el ciutadà pugui tenir la informació
necessària per la seva navegació dins l'administració
autonòmica". No hi ha cap dubte que el president Jaume Matas
ha incorporat un nou llenguatge telemàtic a tot els discurs
polític, però que convidin als ciutadans a "navegar" dins
l'administració autonòmica, ho trob un poc excessiu perquè a
vegades la navegació sense rumb és més negativa que positiva.
He de dir açò, també, perquè ha acabat la seva intervenció
anunciant que el Govern presentarà una llei de
telecomunicacions per cable, (...) una llei autonòmica de
telecomunicacions per cable, jo supòs que es volia referir a un
reglament o a participar en la reglamentació d'aquesta llei, em
sembla.

Li he de dir que aquest diputat fa vuit mesos va presentar
una sèrie de 20 preguntes sobre temes de telecomunicacions
al Govern, han passat aquests vuit mesos i encara estic
pendent de rebre les respostes a aquestes preguntes sobre
com el Govern pensa desenvolupar la Llei de
telecomunicacions per cable a les Illes Balears. Vuit mesos
per respondre a unes senzilles preguntes sobre les seves
intencions. Vostè, avui, ens anuncia una llei de
telecomunicacions per cable, jo li demanaria que, abans, el
Govern respongui a les preguntes que fa vuit mesos que he
plantejat i que, encara, esper.

Quant a qüestions concretes, hi ha la qüestió del control
i supervisió dels mitjans oficials de comunicació, és diu que
el objectiu és cobrir el minutatge i l'audiència. Jo pens que
el Consell Assessor de Radio Televisió Espanyola té altres
objectius que no, únicament, el de cobrir minutatges i
audiències. En tot cas, si hi ha més objectius que els
anunciats als pressupostos com a objectius. Quant a aquest
mateix programa, al programa de Consell Assessor de
Televisió Espanyola, es deixa 2.500.000 per treballs i
estudis tècnics, m'agradaria saber quins són, què es preveu
fer, quins estudis i treballs tècnics dins el programa 111401,
subconcepte 22706? Quines transferències corrents als
ajuntaments? A quins ajuntaments? Si es mantenen, -ja ho
ha dit vostè-, les ajudes de 39 milions per als ajuntaments de
la Serra de Tramuntana? Si s'ampliarà a altres ajuntaments
en situació semblant, encara que no siguin de la Serra de
Tramuntana?

Quant a transferències corrents a famílies, programa
112101, subconcepte 48, pàgina 53 dels pressupostos, per a
la seva informació, es dediquen 20 milions, m'agradaria
saber a quins objectius es dedicaran aquests 20 milions, de
quina forma es dedicaran, a quines famílies o institucions
van dirigides i de quina manera.

Quant a inversions a edificis i altres construccions,
també d'aquest primer programa, 1121, hi ha 63 milions, en
el subconcepte 62200, 100 milions, i en el 63200, 224
milions. Vostè ja ha parlat d'un, en concret, m'agradaria que
concretàs més com es dedicaran aquests pressupostos.

Quant al mateix programa 1121, hi ha transferències a
ajuntaments per 40 milions, m'agradaria saber de quina
forma es preveuen aquestes transferències, a quins
ajuntaments i per conceptes.

Del mateix programa, als consells insulars, 199.999.000,
supòs que és la seu del Consell Insular de Menorca,
m'agradaria la concreció.

A famílies i a institucions, 6 milions, en tot cas, per
quins motius?, per quins conceptes aquestes quantitats?



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 25 / 12 de novembre del 1996 533

En el programa de relacions amb els ajuntaments, 1122,
transferències corrents, hi ha 10 milions a altres ens territorials,
quins altres ens territorials? i 8.500.000 a famílies i institucions,
per quins objectius?, a quin programa obeeixen aquestes
transferències corrents?

Quant a inversions de caràcter immaterial, ens agradaria que
ens ho materialitzàs una mica més i ens expliqui els 22 milions
prevists, a quines inversions corresponen?

En el mateix programa 1122, de transferències de capital, hi
ha 10 milions a ajuntaments, també, per quins motius?, de
quina manera?, a quins ajuntaments?, i a famílies, 2 milions,
també demanam el mateix, els motius, a quines..., per què?, de
quina manera?

Quant a relacions amb la Justícia, es parla d'un dels
objectius d'establir convenis i informatització dels jutjats,
m'agradaria saber quina quantitat concreta es dedicarà a
informatització dels jutjats, quina xifra concreta, i quina
quantitat concreta es destinarà al procés de normalització
lingüística associada a aquesta informatització que va ser una
resolució aprovada pel Parlament, introduir mesures de
normalització lingüística a l'administració de Justícia a través
de processos d'imformatització. Quina quantitat preveuen?

En el programa de direcció general de Patrimoni, hi ha una
inversió de 9 milions de patrimoni històric, artístic i cultura,
subconcepte 61800, com es destinaran aquests 9 milions?, a què
fa referència aquesta previsió?

Quant a publicacions i BOCAIB, m'agradaria saber si es
preveu alguna partida per dur polítiques de normalització
lingüística en les publicacions..., comunicats que es fan en el
BOCAIB. És a dir, continuarà com ara que fins i tot els
encapçalaments d'apartats, de les seccions que presenta el
BOCAIB, estan sense normalitzar?

Quant al desenvolupament de les tecnologies de la
informació, veig que amb els objectius s'aplica tota una sèrie
d'avanços, d'informatització, correu electrònic entre els
membres del Govern, entre les conselleries, vostè ho ha
explicat i ho destacat. M'agradaria saber si els mateixos
avanços, correu electrònic, sistema d'informació telemàtic,
s'aplicarà també en la relació entre Govern i consells insulars?

I si mentre que la feina del Govern, que és ben lloable, s'hi
destinen una sèrie d'inversions de processos tecnològics
avançats, amb la feina de l'oposició encara haurem de practicar
el sistema tam-tam, o si també es preveu que açò sigui
generalitzat i que la igualtat d'oportunitats també sigui per a la
feina de l'oposició, o només serà quant a Govern?

Quant al desenvolupament de tecnologia de comunicació,
programa 1265, hi ha 12 milions per a estudis i treballs tècnics.
A quins estudis i treballs tècnics es refereix, en concret? I
després hi ha 8 milions, així mateix, per a conferències i
reunions; a quines conferències i reunions es refereix que
necessiten 8 milions de pressupost en aquesta partida?

Quant a cooperació al desenvolupament, m'agradaria
saber quin percentatge concret sobre el total dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma representa els 160
milions.

Quant a promoció i ajuts socials, al programa 3141,
transferències corrents, el tema del salari social,
transferències al suport comunitari transitori que és el seu
títol més, hi ha 110 milions per a transferències als consells
insulars, m'agradaria saber com es distribueix per a
cadascuna de les illes i quin increment representa respecte
del 1996 en percentatge sobre els pressuposts globals de la
Comunitat Autònoma.

Quant al programa 3141, també de promoció i ajuts
socials, és un pressupost finalista que ve de l'Estat, els 14
milions del Pla d'integració gitana; com es pensen distribuir,
per illes, i si hi ha hagut contacte amb les organitzacions
representatives de la comunitat gitana a l'hora d'aplicar açò,
perquè hi ha hagut diferents contestacions per part
d'aquestes comunitats i ens agradaria saber quina disposició
té el Govern quant a tractar amb les pròpies comunitats
l'aplicació d'aquestes ajudes? Al mateix programa 3141, a
transferències corrents, hi ha 59 milions dedicats als
consells insulars; ens agradaria saber per a quins objectius,
motius, i quina distribució per a cadascun dels consells
insulars es refereix. En el mateix capítol també hi ha una
transferència de 300 milions a famílies i institucions, és
sobre disminuïts, ajudes, vostè s'ha referit a la Unac i s'ha
referit a la Coordinadora de disminuïts, també dins el
mateix, quan ha parlat i ha fet la presentació; m'agradaria
saber com es distribuiran els 300 milions per a cadascuna de
les entitats que actua en aquest camp, en concret a la Unac
i a altres entitats que actuen o organitzacions que actuen en
aquest camp? En el mateix capítol hi ha transferències
corrents a escoles infantils de 22 milions, vostè ha dit que
anaven associades, quan ha explicat les escoles infantils que
hi ha a les diferents illes; després a un altre programa
apareixen aquests 22 milions d'ajudes, ens agradaria que ens
concretàs a què es refereix i per quin concepte i a quines
escoles infantils o famílies s'apliquen?
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Després, quant a joventut, bé, he comptat així mateix 60
activitats previstes, són moltes, si s'acompleixen les 60
activitats l'haurem de felicitar l'any que ve; però són activitats
ambicioses i així mateix em sembla que a l'hora de presentar la
memòria ha fet una mica llarg, no? Però, m'agradaria saber, en
concret, quina partida concreta està prevista per elaborar
l'estudi de joventut que va aprovar el Parlament balear. Hi ha
una partida del programa 3231, de joventut, d'un subconcepte,
el 24.000, de dotació de serveis nous, de 41 milions;
m'agradaria que ens exposàs a quins serveis nous es refereix i
com es distribueixen, com funcionarà, per a quins objectius
estan prevists aquests 41 milions? Quant a transferències
corrents, hi ha previstes, per una banda, per una altra n'hi ha
més, per una banda hi ha prevists 93 milions de pessetes a
empreses vinculades; m'agradaria que m'explicàs quines són
aquestes empreses vinculades, no ho he entès, no sé si té res a
veure amb la dissolució o supressió de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut i es crearan altres empreses que es
vincularan; ho veig un poc confús i, malgrat que vostè ja ha dit
que amb una compareixença ens explicarà exactament què es
pensa fer amb l'institut i què succeirà després; m'agradaria que
m'explicàs què són les empreses vinculades i per quins motius
s'hi transferiran 93 milions de pessetes, amb càrrec a aquests
pressuposts?

Després, ens ha explicat els 26 milions de pessetes que es
dediquen als ajuntaments, que amplien partides d'altres anys.
Ens agradaria saber com es distribuiran, quins mecanismes se
seguiran, per quin motiu es destinaran aquestes transferències
corrents als ajuntaments? Ben igual que els 70 milions que es
destinaran a famílies i institucions; com, de quina manera, per
quines causes? En tot cas, sí que li he de dir que em sembla, tal
vegada vostè amb la resposta m'ho explicarà i jo ho entendré,
però en aquests moments no ho entenc, que em sembla un poc
estranya que a famílies i institucions es dediquin 70 milions i al
Consell de la Joventut se'l mantengui castigat amb 6.500.000
pessetes, que és una quantitat que bé, que vostè pot
comprendre, com comprenc jo, que no servei per acomplir els
objectius del que hauria de ser l'organisme teòricament
interlocutor amb el Govern en matèria de política juvenil, al
qual s'hi dediquen una esquifida quantitat de 6 milions de
pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Portella, ha sobrepassat el temps.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Ja, ho comprenc, però tenc tres o quatre preguntes més,
supòs que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, ràpidament.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí. També, per acabar amb el tema de joventut, hi ha
inversions de caràcter immaterial per un valor de 69 milions de
pessetes pressupostats, ens agradaria que materialitzi aquestes
inversions perquè tenguem coneixement de quines són
exactament.

Quant a transferència de capital, tornam a trobar les
empreses vinculades, aquesta vegada amb 106 milions, si ho
sumam amb els anteriors parlam de 200 milions de pessetes i,
per tant, és necessari saber què vol dir empreses vinculades.

Quant al tema de la dona, ja per acabar i de forma molt
breu perquè no tenim més temps, és cert que quan es varen
anunciar els 3.000 milions es referia a pressuposts que
estaran a altres conselleries, és difícil seguir aquests
pressuposts i supòs que quan parlem del Pla de la dona en
rallarem d'aquests 3.000 milions; però supòs que dins
Presidència el tema de la dona, els serveis de la dona, són
per coordinar, unificar els criteris i fer feina en açò; i trobam
per a personal 6 milions de pessetes. Si amb 6 milions de
pessetes invertits en personal s'ha de coordinar tot el Pla
d'igualtat d'oportunitats per a la dona, 3.000 milions de
pessetes ho trobam una xifra un poc distorsionada que no
entenem, i supòs que vostè ens sabrà explicar perquè així ho
sapiguem. També, quant a activitats, són 37 milions globals,
que també ens sembla molt poca quantitat, malgrat que hi
hagi altres conselleries per dur a terme des de la seva
responsabilitat, des de Presidència, polítiques d'igualtat per
a les dones.

I res més, em sap greu haver d'eliminar moltes preguntes
que han sorgit, però el temps és aquest.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA ( Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Com que supòs que tendrà un
altre torn, podré, si em bot qualque cosa, tornar contestar-li
després. En primer lloc, el tema del retard, deman disculpes,
efectivament, deman disculpes i sé que no és possible
arribar mitja hora quan tenim una compareixença aquí a les
cinc, arribar mitja hora tard, deman les meves excuses. En
qualsevol cas, crec que vostès ho han entès, ho han comprès
i així els ho agraesc i, bé, Deu vulgui que no em torni a
passar i que tots puguem fer el mateix.

En primer lloc, el tema de navegació dins
l'Administració autonòmica, evidentment vostès coneixen
un poquet el que hem volgut dir, home, treure els temes de
lloc no, es tracta de posar el seu valor a les coses, es tracta
d'apropar l'Administració a l'administrat i cada programa,
hem de ser apassionats quan xerram dels programes, jo
intent ser apassionada quan xerro de joventut en els seus
termes d'acció social, en els seus termes, i el mateix
apassionament quan xerro de noves tecnologies, i una cosa
no té perquè ombrar l'altra.

En relació al que és llei per cable, en fi, quedarà gravat
al Diari de Sessions, però jo he dit textualment i, entre altres
coses, ho he dit, crec haver-ho dit perquè ho he llegit d'aquí,
he dit: elaboració de la normativa per a l'aplicació de la llei
de telecomunicacions per cable de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Crec haver dit això, en qualsevol cas ho
veurem quan surti gravat al Diari de Sessions i, per tant,
evidentment he dit elaboració del que serà la normativa per
a l'aplicació.
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En relació al tema, anirem programa per programa, tal com
ha fet vostè, programa dels municipis de la Serra de
Tramuntana si és ampliable o no. Aquests doblers, aquest
capítol que contempla exactament 39 milions a capítol 4 és per
a aquest Decret 17/96, d'Ordre de Presidència de 7 de març del
96, allà està molt clar quines són les contemplacions a qui es
poden donar aquestes ajudes i quins són els paràmetres i és a
aquest decret al qual ens remetem. Un altre debat podrà ser si
aquest decret es pot ampliar o no, però aquests 39 milions són
per donar cobertura pressupostària a aquest decret.

En relació a aquest mateix programa, 1121, xerram de 20
milions a famílies i em demana què són aquests 20 milions.
Vostè sap que sempre hi havia una part de subvencions que
donava Presidència i que aquests diputats, i he tengut jo aquí
molts de debats, diputats d'aquesta cambra han demanat sempre
la regulació d'aquestes subvencions, i en reiterats debats ha
estat una petició. I bé, hem articulat aquest decret; el decret està
a l'abast de tots els diputats, Decret 179/96, de 4 d'octubre, que
regula aquesta petició que ha estat tan reiterada per part dels
senyors i les senyores diputats.

En relació a aquest mateix programa, anam al capítol 7,
m'ha demanat aclariments sobre els 40 milions, si mal no
record, m'ha demanat a famílies sense fi de lucre; perdó, no,
anam a l'1122, m'ha demanat vostè aclariments també en
relació amb aquests 40 milions de capítol 7, 6600, i també vostè
sap que es poden donar ajudes via capítol 4, via capítol 7, depèn
de la petició que li faci un ajuntament per fer activitats, és
capítol 4, o per a transferències de capital, doncs via capítol 7.
Hem demana també aquests 199 milions i als convenis del
Consell Insular de Menorca, la seu administrativa. Em demana
també aquests 6 milions què són: doncs, aquests són el mateix
que hem dit abans, les ajudes que donava Presidència, via
capítol 4 són 20 milions, via capítol 7 són 6, perquè ens hem
trobat amb casos que de vegades hi ha aquella petició a
Presidència que és per a infraestructura, en el cas d'una
associació se m'ocorre ara, i ha de ser via capítol 7, no pot ser
via capítol 4.

Ens anam al programa 1122. Al programa 1122 em demana
els 10 milions de capítol 4, i és per a la Federació d'entitats
locals aquests 10 milions. Venim donant a la Federació un
suport de 10 milions pràcticament és la mateixa quantitat,
pràcticament no, és la mateixa que el darrer any i és a la
Federació d'entitats locals.

Em demana també aquests 8.500.000 pessetes per què són.
Bé, vostè sap que l'extingida Vice-presidència tenia un
departament de foment de l'associacionisme i tenia per a aquest
departament un decret, concretament el Decret 13 de l'any 94,
que regulava tota una sèrie d'ajudes a les cases regionals, amb
prioritat als veïns, als temes de la dona, i aquests 8.600.000
pessetes són bàsicament per a aquest tema, regulat amb un
decret, al decret hi ha totes les condicions. Després hi ha els
2.550.000 que és el mateix, de capítol 4, però a les comunitats
balears a l'exterior; concretament, dividits entre ajuts socials,
activitats culturals i programes que fomentin l'associacionisme.
En qualsevol cas, també li podré fer menció de la divisió.

Seguint un poquet també el que m'ha demanat, a capítol
6 em demana que expliqui, bé, dir-li que a dins hi ha tot el
que seria la part de fires i congressos; i també em demana
d'aquest mateix capítol el tema d'aquests 10 milions per a
convenis amb ajuntaments, aquests 10 milions, la 7600, i
que posa a corporacions locals, m'ha demanat aclariment
sobre aquest tema. És un conveni per a informatització de
la millora de les infraestructures de les associacions i,
bàsicament, són infraestructures informàtiques i és un
conveni, concretament, amb l'Ajuntament de Palma per a
aquest tema. Crec que d'aquest tema no m'ha demanat res
més, però vaja, els 2 milions són el mateix que hem dit
abans en relació als 8.600.000, els 2 milions de capítol 7,
ajudes també a associacions per a, tal vegada, una
infraestructura, i els 4 milions a comunitats balears a
l'exterior, per tot el que serien les infraestructures tècniques
i el material perquè aquests centres continuïn vius.

Passem ara al programa 1123, m'ha demanat tot el tema
de normalització lingüística. Aquest tema està centralitzat,
hi ha una direcció general de Normalització Lingüística que
té tots els crèdits per fer front a aquesta despesa, no figura
dins aquest programa, i la informatització dels jutjats, estam
pendents de tota una sèrie de convenis, i en aquest sentit
establirem un poquet el que seran les despeses i el marc on
es farà tot aquest tema. En aquest moment, la prioritat és el
jutjat del social, però hem d'estudiar noves prioritats i estam
pendents també d'una reunió amb el Sr. Raigosa per poder
veure tal vegada, el tema social és indiscutible que sí, però
per poder veure també altres vies d'intercanvi de suport a
l'administració de Justícia.

Del programa 1261, em demana per què són aquests
8.999.000, són per a les obres de rehabilitació de Ses
Minyones, S'Alqueria Palau (...) Blanes, i són 8.999.000
pessetes.

I em demana, bé, del tema del BOCAIB ja n'hem parlat.

Em demana ara pel tema de Joventut, en tema de
Joventut em demana la partida sobre l'estudi de joventut,
dir-li que la resposta és al capítol 6, 6400, aquests 69
milions, un minutet, i li podré donar més informació. Aquí
tenim previst fer l'estudi i fer també en base a aquest estudi
el que ha de ser el pla jove, em demana també capítol 4, els
93 milions a què es deuen; bé, efectivament, això és
conseqüència de la dissolució de l'IBSJ, vostès saben que
l'any 96 eren 161 milions, ara són 93 milions, i és fruit de la
dissolució, en fi jo no em vull avançar al que ha de ser una
explicació en base al que em digui el Consell Consultiu de
l'IBSJ, hem fet una estructura del que ha de ser la
dissolució, en base a crear un consorci però com que estic
pendent, també de la resolució del Consell Consultiu entorn
a aquest sistema i a aquest decret que hem regulat quant a la
dissolució, dir-li que és fruit d'aquesta resolució, però
entraré a explicar el tema tot d'una que tengui el dictamen
del Consell Consultiu, ho dugui a Consell de Govern,
estigui aprovat i després estigui en condicions d'explicar-ho.
Però, efectivament, és pel tema de la dissolució de l'IBSJ,
que la mateixa direcció general i un consorci que crearem
haurà d'assumir tota una sèrie de funcions.
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Em demana després aquests 26 milions a ajuntaments, jo li
ho explicaré. Miri, 15 milions per als temes dels punts
d'informació juvenil, perquè pensam que la base per arribar al
jove és un bon sistema informatiu, i 11 milions a un programa
que són les escoles d'estiu, que han vengut demandant distints
ajuntaments, per tenir els nins en una edat determinada fent
activitats durant els mesos d'estiu. També això va connectat
igualment amb el que són accions per a la dona, perquè ha estat
una demanda important, en el moment en què els nins deixen
de tenir període escolar i els pares fan feina, hi ha d'haver en
aquests moments uns ajuts socials perquè la dona i l'home
puguin participar en igualtat de condicions dins el que és la
seva feina, i en aquest sentit hem creat aquest programa
d'escoles d'estiu.

Una altra petició, concretament capítol 4, em demana sobre
les subvencions a entitats 70 milions. Bé, hi ha una part que va
a escola de monitors, i després hem pensat incentivar les
entitats perquè puguin fer activitats i evidentment el Consell de
Joventut hi té molt a dir, aquests 6.750.000 són bàsicament per
al propi funcionament, però dins aquestes subvencions a
entitats, evidentment des del moment que beneficiam les
entitats, beneficiam la pròpia estructura del Consell de
Joventut, perquè totes i cadascuna en formen part, i el que
donam és un protagonisme a aquestes entitats, entitats que
d'alguna manera són el nervi del que serien les polítiques de
Joventut, perquè siguin elles les que facin programes i les
puguem donar cobertura des d'aquest primer moment.

Passem ara al capítol 7, els 106 milions també són a resultes
de l'extinció de l'IBSJ, recordi que hi havia en aquest capítol 93
milions, l'any 96, ara són 106, i també en base a la fórmula que
hem aplicat de dissolució, en base a la creació del consorci. Es
farà un consorci d'instal•lacions, en principi aquesta és la
primera idea, entre el Bisbat i les instal•lacions, i aquestes
quantitats van en relació a aquest consorci que quan estigui tot
aprovat i tot tancat no tendré cap inconvenient a explicar.

Passam ara a les peticions següents ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, sí, correcte, però intent contestar tot el que m'han
demanat.

EL SR. PRESIDENT:

El temps està limitat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, sí, correcte.

Els avanços en telemàtica evidentment són avanços que
han d'arribar i jo crec que a la meva exposició ho he dit, han
d'arribar a tots i cadascun dels ciutadans d'aquestes illes, són
avanços per a tots, i evidentment en això ha de ser
capdavanter el Govern, per tant no tenguin angoixa, aquests
avanços han d'arribar no sols als que són polítics, sinó a la
gent, als nostres ciutadans.

Quant al tercer món, el percentatge quin és, no he fet el
compte, però sí que sé que en base a més o manco el que
tenim avui, el 0'7% en les transferències en matèria
d'Universitat i Inserso, em sembla que són al voltant de 400
i busques o 500 milions, i un cop rebem Educació ens
atracarem als 800, en qualsevol cas hi ha un compromís del
Govern d'arribar al 0'7 que ja amb transferències d'Educació
seran 800 milions l'any 99, i he dit ja que estaríem oberts a
la fase d'esmenes a estudiar aquest tema en profunditat.

El salari social són 110 milions, hi ha un increment de
10 milions, abans eren 70 a Mallorca, 15 a Menorca i 15 a
Eivissa, ara el primer plantejament que ens feim i oberts
també a la fase d'esmenes, 75 a Mallorca, 17.500.000 a
Menorca i 17.500.000 a Eivissa.

En relació a acció social, el Pla gitano, ens hem reunit
amb les organitzacions representatives, aquests 14 milions
que vostè veu aquí són el conveni marc amb el ministeri, i
depèn del projectes que presentin els ajuntaments, en aquest
moment només ha presentat projecte l'ajuntament de Palma,
sembla ser que l'ajuntament d'Eivissa també vol presentar
projecte; els 59 milions que vostè demana és per al Pla de
prestacions bàsiques, els 300 milions són per a totes les
polítiques entorn als disminuïts, haurem d'estudiar quines
seran les peticions, els he dit el tema de l'Unac i la
coordinadora com els més representatius, evidentment no
únics; i en el tema de la dona, dir-li que el capítol 6 li pareix
poca quantitat, però és que el capítol 6 és un capítol de
coordinació, farem alguna activitat d'aquí, però és
bàsicament de coordinació, i li assegur que em preocuparé
ben molt que totes i cadascuna de les conselleries facin
accions de política d'igualtat d'oportunitats i que les
polítiques siguin interdepartamentals, i així en donaré
compte en aquest parlament.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Portella, si vol fer ús del torn
de rèplica?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No, no faré ús del torn de rèplica amb
extensió, perquè no tornarem a entrar dins preguntes que no
s'han contestat i d'altres que s'han contestat sense concretar, de
totes maneres entenc que la consellera de Presidència m'ha
convidat a navegar dins els pressuposts perquè poc rumb m'ha
donat, i hi ha molts de temes que s'han plantejat i no s'han
contestat o s'han contestat d'una forma general; altres no, altres
són més concrets, i, per tant, intentarem navegar per descobrir
més a fons els pressuposts què ens indiquen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Vol contrareplicar?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, només una cosa. En qualsevol cas, qualsevol cosa que el
Sr. Diputat vulgui que li aclareixi fent ús d'actuació
parlamentària o simplement comunicant-se amb mi, estaré a la
seva disposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Nacionalista-PSM, té la
paraula la Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
senyora consellera. Intentaré no repetir les preguntes que ja ha
realitzat el portaveu d'Esquerra Unida, i si ho repetesc, després,
a la rèplica, ja m'ho anuncia. En primer lloc, tenim nosaltres
també les mateixes preguntes, demanar del codi 112101, les
diferents partides del capítol 4, del capítol 6, però, si no vaig
equivocada no sé si ha contestat el capítol 7, la transferència a
ajuntaments de la partida 7600, m'agradaria, si pot ser, que ho
contestàs.

Del codi 112201, ha contestat altres preguntes sobre el
capítol 4, però no tenim constància, si és que ho ha fet, del
capítol 6 sobre la partida 64000, on hi ha una partida de 22
milions de pessetes a nivell de despeses en inversions de
caràcter immaterial, m'agradaria saber exactament en què es
basen aquestes inversions.

També del codi 112201, la partida del capítol 7 que fa
referència a ajuntaments, de (...) milions, no tenim
constància que ho hagi comentat abans a l'anterior portaveu.

Si ens podria recalcar la inversió que s'ha de fer, també,
al codi 126101 de la secció Presidència del Govern balear,
del capítol 6 sobre la inversió que farà de 8.999.000
pessetes, crec que ha comentat si era a l'edifici de Ses
Minyones, però voldria que ens acabàs de concretar, si és
així, que la partida és la 61800.

Quant al programa Cooperació per al desenvolupament,
en el codi 134201, té també prevista una partida de 140
milions de pessetes a famílies i institucions sense finalitat
lucrativa que ja ha respost a l'anterior portaveu, però no
tenim constància que ho hagi fet de la partida 74200, que
són els 20 milions de pessetes, a veure si contemplen els
diferents fons mallorquí o menorquí, de Menorca, i quins
criteris seguirien per repartir aquests 20 milions que té al
seu pressupost.

Vaig passant preguntes, per no repetir.

Al codi 3141, capítol 48000, també hi ha 300 milions de
pessetes a famílies i institucions sense finalitat lucrativa, i
també ens agradaria que ens explicàs com es distribueixen,
ha comentat si s'havia realitzat un decret que regulava
aquestes subvencions, ens agradaria saber si és referent a
aquesta partida.

També, al mateix codi, hi ha unes inversions de 100
milions de pessetes, de centres de tercera edat, on vostè, si
no vaig equivocada, a la premsa va sortir que s'invertirien
1.000 milions de pessetes, a veure si és aquesta partida, si
aquests 1.000 milions de pessetes de què nosaltres tenim
referència a través de la premsa, aquesta partida és una part
d'aquesta inversió, si es farà per anualitats, també.

Sobre la partida 76100 d'aquest mateix programa, que és
transferència a consells insulars, d'aquests 8.701.000 si fan
referència als lloguers que es transfereixen als consells
insulars, lloguers de locals de tercera edat.

A nivell de Joventut ja ho ha exposat l'anterior company.

Al programa 323101, a la partida 74200, hi ha
106.030.000 pessetes, i m'agradaria que pogués concretar un
poquet més l'explicació que ha donat al portaveu d'Esquerra
Unida.

També dir-li que quant al programa Promoció i protecció
d'activitats per a la dona, és ve que és un tema interessant,
és ver que des de les altres conselleries d'hi farà feina, però
trobam que 37 milions de pessetes, al pla de la dona hi ha
molts d'objectius per a aquest pressupost. També ens
agradaria que ens especificàs un poquet més les actuacions
que es duran a terme.



538 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 25 / 12 de novembre del 1996

I si ens podia comentar també, del capítol 4, la partida
46000 a ajuntaments, quins són els ajuntaments que s'han
adherit a aquest programa o si tenen peticions concretes, pareix
que hi ha 1 milió de pessetes destinades a aquest exercici.

I per acabar, en el programa de foment de l'ús de les
tecnologies i de la formació i comunicació, el codi 521201, a la
partida envers el capítol 6, a la partida 64032, a programes
comunitaris, 64032, 64033, 64035 i 64036; si ens podria
comentar més com són aquests programes. I també observam
que no es tempteja convenis amb consells insulars o consorcis
d'informàtica, ja que trobam oportú que s'estableixin convenis
amb aquestes entitats que també treballen sobre aquest tema.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada Bover. Sra. Consellera, té la paraula
per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA ( Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Va, seguim. Programa 1121, em
demana concretament el capítol 7, 6600, a ajuntaments, i crec
que sí l'havia contestada, hem dit que s'hi regulaven tots els
temes de les ajudes de la Serra de Tramuntana via capítol 4 i
via capítol 7; via capítol 4, eren 20 milions, i via capítol 7, eren
aquests 40 milions. Això està regulat a l'Ordre de Presidència
de 7 del 3 del 96 i Decret 14 del 96, perquè els ajuntaments no
tots demanen pel mateix, qualcuns via 4, qualcuns capítol 7.
Vostès saben el ventall d'ajuntaments, ajudes, crec recordar,
l'ajuntament que menys 5, el que més 10, una cosa així, i és
entre capítol 7 via conveni amb cada un dels ajuntaments, i és
capítol 7 o capítol 4.

Ens anam ara al programa 1122. A l'1122 l'extingida Vice-
presidència em demana capítol 6, aquests 22 milions, em
demana vostè el subconcepte 6400 i posa projectes de
participació ciutadana. Bé, jo li explic: aquests 22 milions són
per a projectes d'inversió en relació al departament de foment
de l'associacionisme, trobades de gent major, la trobada de
cases regionals, per a totes les activitats que es fan a les
comunitats balears a l'exterior; és a dir, dóna cobertura, aquest
capítol 6 d'inversions, al que són les funcions del departament
de coordinació institucional; el departament té les cases
regionals, l'emigració i tot el ventall d'activitats, concretament
la trobada de joves, els cursos de català de les comunitats
balears a l'exterior, la trobada de cases regionals que es fa
anualment, diverses trobades que es fan en relació amb gent
gran. És un pressupost de 22 milions i és exactament el mateix
que anys anteriors.

Em demana el capítol 7, concretament ajuntaments 10
milions i, també ho havia explicat, la millora
d'infraestructures a entitats mitjançant un conveni amb
l'Ajuntament de Palma per al tema d'informatització
d'associacions, concretament s'ha demanat sobretot per a les
associacions de veïns, perquè disposen d'una xarxa
informàtica.

Em demana també, ara ja d'un altre programa, el 126101,
confirmar si aquests 8.999.000.000 són de les obres de
rehabilitació de Ses Minyones. Efectivament, és la
rehabilitació de Ses Minyones, concretament les obres de
rehabilitació alqueria, Palau Chacon Blanes; en qualsevol
cas, si vol més informació sobre aquest projecte no hi ha
cap inconvenient.

Anem al programa 1342, que és d'ajuda a la cooperació,
efectivament 140 milions i 20 milions. Com vostè sap, en el
nostre decret de regulació on s'exposen els criteris ja allà es
fa un article especial dedicat a tot el que són les ajudes al
fons de Mallorca i de Menorca; i en aquest sentit crec
recordar, no record els percentatges, però eren sobre, em
pareix que eren 10 i 5, no record els percentatges; però,
efectivament, són aquests 20 milions. Pensam que s'ha de
continuar col•laborant amb aquestes entitats perquè fan una
actuació admirable i en aquest sentit dir-los que també
ostentam la presidència d'honor d'aquests fons.

Seguim. Programa 3141, Direcció General d'Acció
Social, concretament el programa promoció i ajuts socials.
A veure, el tema dels 300 milions via capítol 6 són, en
principi, una línia d'ajudes de subvencions via capítol 4,
prevista per a tot el que serien disminucions, i aquí he xerrat
de la Unac o Coordinadora de disminuïts, però al que volem
arribar és a tot aquest ventall d'organitzacions que fan feina,
i jo diria que a les Illes Balears d'una manera admirable,
feina juntament amb les institucions a favor dels disminuïts
i, en aquest sentit, pensam que és de justícia que nosaltres
els donem un suport i, en aquest sentit, és aquesta quantitat.

Els 1.000 milions de pessetes per a la tercera edat que jo
vaig dir, vàrem dir 1.000 milions de pessetes amb 10 anys,
que és el Pla 10 i són exactament aquests 107.425.000; n'hi
ha 101, que són aquests 1.000 milions amb 10 anys, que són
100 milions cada any, del capítol 7, la 6010, aquests
107.425.000 és el Pla 10, 1.000 milions cada any, que
vàrem anunciar. En el capítol 7 vostè em demanava que
desglossàs el tema dels 8.701 milions que hem posat.
Doncs, hi ha 7 milions al Consell Insular de Menorca,
concretament 7 milions que cada any durant 10 anys fan 77
milions, perquè és per a les obres de Trapucó, Pla 10 i
Bintaufa, Centre de dia a Bintaufa i centre residencial a
Trapucó, també per continuar fent feina amb el que hem dit
de la xarxa de recursos per a les persones que han sofert una
disminució. I després, al Consell Insular d'Eivissa, també un
Pla 10 i ha estudiat també el tema de disminucions que
havíem xerrat amb tot aquest tema; tenim converses amb el
consell insular també per poder fer tota aquesta xarxa. Cada
consell insular establirà de quina manera creu que li hem de
donar sortida i nosaltres col•laborarem amb aquest tema.
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I passam ara al tema de joventut. Em demana que
especifiqui més aquests 106 milions i jo li diré el que fins ara
li puc dir. En aquests moments l'extinció de l'IBSJ està
plantejada de tal manera que s'assumiran la major part de
funcions per la Direcció General de Joventut i Família, però es
crearà un consorci amb el Bisbat i les instal•lacions i, en aquest
sentit, estam fent les negociacions i a aquest consorci hi aniran,
via capítol 4, 93 milions, i via capítol 7, aquests 106 milions.
Com, de quina manera, quines condicions, tot això li explicaré
a la meva compareixença, però recordem que eren 161 que
tenia l'IBSJ via capítol 4, 93 via capítol 7, i amb unes xifres
molt més petites donarem suport a aquest consorci que, com
deim, el Bisbat ens ha contestat que sí i estam a l'espera de tenir
l'aprovació del Consell Consultiu per entrar dins aquest tema.
Però és bàsicament tota la part d'instal•lacions que en aquest
moment teníem nosaltres i gestionàvem a través de l'IBSJ i que
ara seran gestionades a través del consorci.

Anem ara al tema de la dona, 37 milions són pocs. Em
cregui que jo si pogués destinaria molts de doblers en el tema
de la dona i, a més a més, essent l'única dona d'aquest Govern
i amb una sensibilitat especial amb el tema, hi destinaria
aquests recursos i molts més. El que passa és que ja consider
important, una passa endavant, el compromís de 3.000 milions
amb un II Pla d'igualtat d'oportunitats i 1.000 milions cada any;
evidentment desitjaria que fossin molts més i aquests 37
milions de coordinació. Dir-li que hi ha una directora executiva
en la dona, però que té suport també dels serveis centrals,
concretament un advocat que li dóna suport, una advocada, i els
serveis auxiliars que pertanyen als serveis centrals de la pròpia
conselleria i estan adscrits a la comissió, i després tècnics de
totes i cada una de les conselleries adscrits a aquest
departament, i després les pròpies comissions en qüestió de
decisió política.

I ja finalment, el tema del consorci d'informàtica. Bé, els
projectes comunitaris que em demanava són els projectes
Mintur, Encatac, Hector i Coco; el Mintur, relacionat amb
turisme, i és la base de dades multimèdia de la unitat europea;
en relació a Encatac és el tema de les pimes, els centres
d'informació per a pimes; i l'Hector i Coco és en relació a
sanitat, intercanvi d'imatges clíniques, etc. Quant als convenis
amb els consells insulars i amb els consorcis informàtics, en
aquests moments els estam elaborant i al llarg de l'any 97 i
d'acord amb el que s'estipuli a aquests convenis i a través
d'aquests consorcis, es procedirà a les instal•lacions de la xarxa
i a la formació d'usuaris. A partir d'aquí, en els pressuposts
posteriors a l'any 98 i següents s'haurà de plantejar aquest
increment de continguts i serveis sobre aquesta xarxa.

I crec que li he contestat a tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Bover? No. Pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Damià
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sra.
Conselleria i alts càrrecs, bé, jo voldria plantejar dos tipus
de preguntes en relació a la part pressupostària corresponent
a la Conselleria de Presidència. Un, preguntes concretes
sobre partides molt precises, que se'm donàs una petita
informació, i altres, plantejar a veure si determinades coses
estan contemplades en aquest pressupost perquè, jo
particularment o el Grup Parlamentari Socialista no han
aconseguit localitzar-les. Començaré pels temes concrets. Si
hi ha alguna pregunta que hagués estat formulada i
contestada, simplement em digui ja s'ha contestat i ja està,
perquè de vegades es fa difícil seguir si el que tenc aquí
apuntat és exactament el que han demanat.

Hi ha el tema, pàgina 127, capítol 4, núm. 4423,
transferències corrents, al consorci 95 milions de pessetes.
Aquest consorci...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA ( Rosa
Estaràs i Ferragut):

... que localitzi el programa.

EL SR. PONS I PONS:

Ai, ho tenc malament, perquè jo ho tenc per pàgina,
capítol i el número corresponent, pàgina 127...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Em localitzi el concepte, perquè jo no vaig amb el
mateix, jo tenc els meus...

EL SR. PONS I PONS:

Ah, sí, és pàgina 127, capítol 4, el programa 4423, parla
de transferències corrents i parla, al consorci 95 milions de
pessetes. A quin consorci es refereix exactament?

Pàgina 128, capítol 4, número 46001, diu, a ajuntaments
Pla d'integració gitana, parla dels 14 milions; ja ha sortit
aquesta pregunta, però voldria simplement una precisió,
crec que conec la resposta però voldria que me la donàs
vostè. Si són recursos tots del Pla nacional gitano o si hi ha
en aquests 14 milions de pessetes alguna aportació pròpia
del Govern? Crec que són tots del Pla nacional gitano.
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El tema del suport transitori comunitari, la mateixa pàgina
128, capítol 4, número 46101, els 110 milions crec que ja em va
precisar el Director General d'Acció Social que són 75 i 17'5 i
17'5 per al consell, per tant, no cal que es respongui.

Pàgina 128, capítol 4, número 46103, Pla concertat
prestacions socials bàsiques, són aquests 198.274.304 pessetes.
Aquesta és l'aportació del Govern de la Comunitat Autònoma
al pla, és aquesta una quantitat pròpia o és una quantitat que ve
des d'una altra institució? I també m'agradaria, si m'ho pogués
precisar, una mínima distribució per illes del tema d'aquest Pla
de prestacions social bàsiques.

A la mateixa pàgina 128, capítol 4, número 48000, parla a
famílies i institucions sense finalitat lucrativa, 300 milions. És
el tema recurrent que ha sortit a diverses preguntes, que és el
tema dels disminuïts. Però, com sap la Sra. Consellera, una de
les queixes és que d'aquesta ensaïmada pressupostària les
tallades que se'n duen uns són moltíssim més grosses que les
altres, i si em pogués precisar, no em digui que s'acordarà amb
uns determinats criteris; no, sabem perfectament que hi ha
determinades entitats, com pugui ser la Unac i altres; quina
mínima distribució previsible té en relació amb aquests 300
milions de pessetes.

A la pàgina següent, pàgina 129, capítol 6, número 62201,
hi ha 100 milions de pessetes per a centres de tercera edat. Molt
bé, però, per a l'any 97, quins centres de tercera edat són els que
es preveu que seran els beneficiaris d'aquests 100 milions de
pessetes? I a la mateixa pàgina 129, capítol 7, número 76010,
transferències de capital a ajuntaments, centres de tercera edat,
107.425.000 pessetes. Crec que ha explicat abans que era una
idea de destinar amb 10 anys 1.000 milions de pessetes als
centres; també la pregunta seria la mateixa, quins són aquests
centres que es preveu que seran beneficiaris d'aquests 107
milions de pessetes?

Després hi ha, bé, torn enrera, perdó, pàgina 53, capítol 7,
serveis generals em diuen, sí, capítol 7, el número és 76000, hi
ha 40 milions de pessetes als ajuntaments. Quina és la finalitat
d'aquesta partida i quina és la distribució prevista? I el 76001,
199 milions de pessetes als consells insulars; també, la finalitat
d'aquesta partida. Si hi ha alguna cosa que ha estat contestada,
simplement m'ho indiqui i ja està.

Després passam a la pàgina 109, capítol 7, cooperació al
desenvolupament, el número és 74200, a empreses vinculades
20 milions de pessetes; també, em pareix que ho ha contestat,
el fons, sí. Si són els fons, m'agradaria que em digués quina és
l'aportació que pensa fer a cada un del fons de solidaritat,
perquè hi ha el de Menorca i el de Mallorca, però, naturalment,
amb un tamany pressupostari molt distint.

Després hi ha a la mateixa pàgina 109, capítol 7, 78000, a
famílies i institucions sense finalitat lucrativa, 140 milions de
pessetes. Per a quina finalitat i quines van al fons de solidaritat,
si tot això correspon també a fons, i quines no hi van?

Bé, llavors també hi ha a la pàgina 144, promoció i serveis
per a la joventut, hi ha capítol 6, inversions immaterials,
69.226.001 pessetes; a què es pensen destinar aquestes
famoses i socorregudes inversions immaterials?

I després m'agradaria demanar-li que m'ajudi, com aquell
que diu, a trobar, si és que ho contempla el pressupost,
algunes qüestions. Dins aquest pressupost, dins el
pressupost de la conselleria que vostè presideix, per
descomptat, si hi ha una quantitat destinada a la reconversió
de l'antic ambulatori de Ciutadella o, en tot cas, si això seria
un tema que aniria a la Conselleria de Sanitat?

Després, quina aportació té prevista la conselleria, si és
que és la conselleria que correspon o el Govern, en altre cas
una altra conselleria, per continuar les reformes de la llar
d'ancians de Palma per una part, i la Residència d'Uyalfas
de Sa Pobla?

També, i ara unes partides molt precises, atès que es
donen ajudes a la tercera edat, a les associacions de la
tercera edat, amb càrrec a quina partida d'aquest pressupost
pensen pagar aquestes partides que a l'hora de liquidar el
pressupost veim que han rebut diferents associacions de la
tercera edat de manera particular dins l'illa de Mallorca?
També, en relació al tema de la tercera edat, s'abonen
lloguers o almenys un lloguer, que és el famós lloguer de la
Unió Democràtica de Pensionistes, de 844.000 pessetes
cada mes, a veure amb quina partida pressupostària es pensa
continuar pagant, si és que es pensa pagar, aquest lloguer de
la tercera edat?

També voldria saber amb càrrec a quina partida es
pagarà, durant el 1997, supòs que mantendran el càrrec, el
sou de l'assessora Maria Teresa Ratier, que se situa a l'ordre
d'uns 3.700.000 pessetes anuals; amb quina partida
pressupostària estaria cobert, si és que correspon a aquesta
conselleria el sou d'aquesta assessora?

I, amb això acab, Sr. President, unes petites precisions.
El tema dels possibles convenis que es puguin fer en
matèria d'atendre diferents centres de persones
premarginades o marginades, com són Hospital de Nit, Son
Ribas i Ca'n Palerm que a l'illa de Mallorca gestiona
l'associació La Sapiència, el Puig des Bous que gestiona el
projecte Home Lliure i el centre de Sa Placeta que en aquest
moment gestiona la Creu Roja Espanyola, si dins aquest
pressupost tenen prevista alguna partida pressupostària, i
diríem quina és i quina quantia té, per fer front a aquests
convenis, si és que el Govern balear per al 97 els té firmats
o els tendria firmats i participaria d'aquesta manera amb el
suport econòmic al manteniment i funcionament d'aquests
centres. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat, Sr. Pons. Sra. Consellera, jo li de
demanar, jo comprenc que de vegades és difícil, però cregui
que li deman perquè els traductors llavors han de reflectir a una
acta tot el que senten; si vostès estableixen un diàleg, no ho
podran fer. És a dir, procurin establir el menys diàleg possible
de cara a facilitar la feina als traductors, que no veig com ho
faran. Té la paraula Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Correcte. Gràcies, Sr. President. Començarem contestant al
Sr. Pons. Em demana capítol 4 del consorci en els temes d'acció
social, què és aquest consorci. Bé, són els doblers per al centre
de Son Tugores de disminuïts que, com sap, nosaltres en
formam part i és l'aportació a Son Tugores.

Em demana també, d'aquest mateix programa, el capítol 4
del Pla gitano, són 14 milions únicament de l'Estat i que
després a l'hora de poder atendre altres demandes que no siguin
aquests projectes no estaran contemplades dins aquesta partida.

Quant al salari social, el que hem dit, 75, 17'5 i 17'5, amb un
augment de 10 milions. Al Pla concertat aquests 199 milions és
l'aportació que ens ve del ministeri i l'aportació que fa la
Comunitat Autònoma de 59 milions, reconèixer-li que ens
comuniquen que l'Estat ha augmentat la seva quantitat i va ser
després de l'aprovació d'aquest, bé, de la confecció del
pressupost; o sigui que és molt possible que haguem
d'augmentar aquestes quantitats.

En relació amb la distribució dels 300 milions, haurem de
veure les peticions, però sí dir-li que va al tema dels disminuïts
i veure quina sortida li donam.

Al capítol 6, em demana aquests 100 milions per a què són.
Vostè em diu centres de tercera edat, bé, jo li dic que hi ha
molts de plurianuals, conveni amb Santa Maria, record el
conveni amb Santa Eugènia, centres, no record exactament,
però ja n'hi he dits un parell, que són plurianuals i que no van
via Pla 10. En canvi al capítol 7, aquests 107 milions de la
76010 són a través de Pla 10, concretament aquests 101
milions. El ventall d'ajuntaments no tenc inconvenient en
donar-li la petició dels ajuntaments que s'han acollit, record ara,
l'altre dia vàrem inaugurar la primera pedra a Eivissa, a Santa
Gertrudis, Pla 10, record el del Port d'Alcúdia, en fi, tot té una
sèrie de peticions que han anat fent els ajuntaments, però això
ja depèn de cada ajuntament que s'hi aculli o no s'hi aculli.

Després, em demana vostè del capítol 7 de serveis
generals, els 40 milions als ajuntaments, havia contestat que
eren les subvencions als ajuntaments de Tramuntana via
conveni, hi ha un decret, i hi havia 20 milions, capítol 4; 40
milions, capítol 7. I bé, és aquesta regulació. Les quantitats
que es donen als ajuntaments més o manco les podem
revisar d'anys enrera i bé el perquè està explicat al decret i
a més ha estat motiu d'interpel•lacions i de moltes
actuacions en aquesta cambra. Els 199 milions,
evidentment, Consell Insular de Menorca. I amb aquestes
explicacions hauria contestat els serveis generals.

Tercer món o cooperació al desenvolupament. Al 1996
es varen donar 10 milions al fons de solidaritat per a
Mallorca, 5 a Menorca; i en el 97 ho haurem d'estudiar, però
així i tot, al bot, podrien ser 7'5 i 12'5, en qualsevol cas és
una cosa que s'haurà d'estudiar amb els propis fons perquè
pensam que és necessari xerrar amb ells per veure de quina
manera establim els criteris.

Amb el tema del 140 milions, són tot el ventall d'ONG
que han presentat projectes. Record en aquest moment,
Prosud, Odontología Solidaria, la Doctora Romana amb
l'hospital a l'Amazonia, els saharauis, també li podria donar
la relació amb tots els criteris d'avaluació, del 0 al 10 i que
no hi ha cap inconvenient. Crec que s'han beneficiat més de
50 projectes i que també estarà al seu abast.

Amb els temes de joventut em demana les activitats amb
aquests 69 milions, i he explicat que faríem aquí activitats
per al tema de família, el tema dels estudis, el tema de Pla
10 i altres activitats; recordar el programa de carnet jove,
una revista d'informació juvenil que pensam anomenar-la en
principi Jove Actualitat, revistes especialitzades, jornades
de voluntariat, programes europeus, programes de foment
de l'ocupació juvenil, programes d'objecció de consciència,
etc. Però bé, donaria cobertura a totes i cada una d'aquestes
activitats, en qualsevol cas, també, estic a la disposició del
diputat per donar informació de quin serà el gruix d'aquestes
activitats i el pressupost de cada una d'elles.

Anem ara al tema del que m'ha demanat de la
reconversió de l'ambulatori de Ciutadella, això va dins
Sanitat, no correspon a la Conselleria de Presidència. I
quant a les reformes de la Llar d'Ancians i Uyalfas,
evidentment, no hi ha una partida pressupostària específica
per a aquest tema, però és un tema que ens podrem seure a
estudiar de quina manera podrem donar ajuda. A més a més,
recordar que vénen les competències en matèria de l'Inserso
i una vegada, com que ara estan a serveis generals, se'ns
adscrigui el pressupost de l'Inserso podrem xerrar amb
molta més propietat que ara en aquests dos temes.
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I el mateix pel que fa a ajudes a la tercera edat, dir-li que a
la tercera edat, en primer lloc, l'Inserso sí donava ajudes i al que
donaven ajudes no era mai la Direcció General d'Acció Social,
sinó que del Departament del programa 1122, vostè sap que hi
ha un departament de foment de l'associacionisme que està
regulat pel Decret de l'any 94 i que té com a prioritat el tema de
la dona, el tema de família, el tema de cases regionals i el tema
de tercera edat; i en aquest sentit, amb aquestes petites ajudes
de 95.000 pessetes, es donaven algunes ajudes per fomentar
l'associacionisme. En cap cas del pressupost d'acció social
perquè entenem que va ser transferit als consells insulars.

El tema de la Sra. Ratier, em demana de quina partida.
Capítol 1, assessora del President, i jo li diré la partida exacta:
11301112201 i, efectivament, és una de les assessores del
President, que fa una feina encomiable en relació al que és la
gent gran. I en relació al conveni de marginació, dir que, com
vostè té responsabilitats en aquest tema, concretament a l'illa de
Mallorca, mantendrem totes les reunions perquè el Govern
pugui aportar la seva part en marginació. Recordar que l'any
passat el que es va fer va ser un canvi, crec que tal vegada és
millor no fer aquest canvi i assumir cada un el que li correspon
i, en qualsevol cas, a disposició per veure de quina manera
podem fer front a aquest conveni. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Hi ha
hagut un tema, una observació que li volia fer, però com que hi
havia tantes preguntes, sempre se'n deixa qualcuna pel camí.
Voldria recordar que el tema de l'Inserso serà un tema que
pesarà molt sobre el pressupost del 97, però pesarà quan arribi,
que serà a partir de dia 1 de gener del 97; però li voldria fer
observar que dins els pressuposts es preveu el tema Inserso,
Tive i Fega com a ingrés, 2.550 milions de pessetes, és una
observació que crec important. Però quan la posen al tema de
l'Inserso i aquests altres, a la secció 31, serveis comuns, capítol
2, despeses, pàgina 751, capítol 2, número 24000, no surten els
2.550 milions, sinó que tenint uns ingressos de 2.550 milions,
a l'hora de la despesa només n'hi ha 2.156, per tant, en faltes
quasi 400. És a dir, és una observació que no sé si correspon ara
avui o no al Sr. Rami donar l'explicació, però crec que és una
explicació important que s'hauria de donar.

I si em permet, una cosa que m'havia deixat, com que hi
havia tantes coses apuntades, és que crec que vostè, Sra.
Consellera, va parlar d'una residència de discapacitats profunds
a Eivissa. Dins aquests pressuposts del 97, té ja una partida a la
qual imputar unes despeses de cara a fer realitat el que vostè va
anunciar? Això és un tema que m'ha quedat pendent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula per a
contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El tema d'Inserso, com vostè sap,
quan es fa una transferència mentre no s'organitzi va a
serveis generals, allà el Sr. Rami li donarà compta de tot el
que significa l'Inserso i de totes aquestes consultes que vostè
em fa. Igualment en el tema de Fega i en el tema de Tive,
que varen ser les transferències, a secció 31, el Conseller
Rami els donarà compta.

En el tema de la residència d'Eivissa hem arribat a un
acord amb el Consell Insular d'Eivissa per tal de construir
aquesta petita residència, just devora on es farà el centre de
serveis socials, com una descongestió a casos que no
tendrien perquè estar a Son Tugores i hi són, donat que no
hi ha cap servei; evidentment, sempre seguiria com a centre
de referència Son Tugores, i també amb la col•laboració del
Consell Insular d'Eivissa. Hi ha aquí una primera partida,
evidentment, pendent dels acords a què arribem, però hi ha
ja un compromís d'assolir aquesta construcció i després de
poder-nos posar d'acord amb el que podrien ser totes les
despeses posteriors i, concretament és al capítol 7, la 66100,
hi ha contemplat tant el de Menorca com el d'Eivissa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup del Partit Popular, té
la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Només per agrair a la Consellera
aquesta compareixença i la presència també del seu grup de
col•laboradors, i per dir que nosaltres creim que aquesta
conselleria haurà de jugar un paper molt important dins el
que és el conjunt de l'acció de govern per a l'any 97. Té unes
activitats molt diverses on té molta cosa a dir i així es
reflecteix al document pressupostari que se'ns ha presentat,
amb un seguit d'objectius i activitats per programes que
tendran una incidència, ja dic, molt important, creim
nosaltres, per a l'exercici del 1997, i també consideram que
la cobertura econòmica pressupostària que també recull el
document pressupostari permetrà aconseguir aquesta sèrie
d'objectius que s'ha plantejat la conselleria per a l'any que
ve. Simplement açò, reiterar l'agraïment a la seva
compareixença i la claredat de la seva exposició i res més
per la nostra part.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sra. Consellera, vol fer ús de la
paraula?
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Agrair el suport al Grup Popular i
intentar avançar en tots els temes, sobretot els temes socials,
que són, en principi, els temes socials els que tenen prioritat
dins aquesta conselleria i no per això doncs deixar de tenir
importància els altres temes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies també als alts càrrecs que
l'acompanyen i als diputats per la seva col•laboració i s'aixeca
la sessió.

Començarem la pròxima compareixença, també de la
Consellera de Presidència, d'aquí a cinc minuts.
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