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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. comença la sessió de la comissió d'Hisenda i
Pressupostos, relativa a la tramitació dels pressupostos generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1998.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

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

Damià Pons substitueix Francesc Antich.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Xavier Tejero substitueix Joana Barceló.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. N'ha pres nota, Sr. Lletrat?

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 al
1998 (RGE núm. 5644/97).

Passam a tractar la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
de Presidència, Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, que ve
acompanyada dels següents alts càrrecs: Director General de
Joventut, Sr. Antoni Pastor i Cabrer; director general d'Acció
Social, Sr. Martín Soledad; director general de Noves
Tecnologies, Sr. Josep Noves i Alemany; director general de
Patrimoni, Sr. Carles Delgado i Truyols; director general de
Relacions Exteriors, Sr. Josep Ferriol i Bordoy; director gerent
d'Ibas, Sr. Antoni Contestí i Bosch, i director gerent de Xip, Sr.
Josep Pizà i Pou.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Consellera
de Presidència, Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Gràcies, Sr. President. Començaré a explicar el
pressupost. Em toca, en aquest cas, explicar el pressupost de
la part de la presidència i el pressupost relatiu a la
Conselleria de Presidència, més un organisme autònom,
l'Ibas, més el consorci i la xarxa d'instal•lacions juvenils.

Començaré per la part de presidència, per programes i
capítols, per passar després al resum general de la
Conselleria de Presidència. M'agradaria destacar, a mode de
resum, que aquest pressupost, es caracteritza, en primer lloc,
per un gran impuls a l'atenció a discapacitats, per un impuls
definitiu a la construcció de les residències de Felanitx i
Llucmajor en el que es refereix a persones majors, per un
impuls decidit i un augment d'ajudes al teixit associatiu
juvenil, per un impuls molt decidit, amb 555 milions d'ajuts,
al tercer món, nomenat ara ajuts als països del sud, les
partides de cooperació, sense comptar el pressupost
d'educació, amb el compromís d'arribar al 0,7 en acabar la
legislatura, i per un impuls decidit a la innovació i
transferència tecnològica, de manera que Balears se situa,
d'una manera definitiva, cap a la societat de la informació.

Dit això, donarem compte de totes les quantitats que
corroboren els objectius que es veuen complerts amb aquest
pressupost que acab de nomenar.

Començarem pel pressupost de presidència, amb un
pressupost global de 1.807.352.203, un augment en relació
al pressupost de l'any 97, que era, aproximadament, de
1.500 milions. El pressupost de presidència compte amb una
sèrie de programes, concretament quatre. El primer, 1114,
de control i supervisió dels mitjans oficials de comunicació,
pràcticament el mateix pressupost que en anys anteriors. En
el servei general de presidència, programa 1121, destacaria
com a novetats una partida important en el capítol 4 d'ajuda
i subvencions, segons decrets o convenis, de 56 milions -
partida molt semblant a la d'anys anteriors-, que es pot
desglossar amb 30 milions per a ajuntament, 25 milions per
a ajudes a famílies i a institucions. Són les ajudes que dóna
presidència, i que estan regulades pel decret 179/96, de 4
d'octubre.

Quant a capítol 6, en relació al servei general de
presidència, programa 1121, són, bàsicament els mateixos
compromisos que anys enrera: adquisició de Cala
Mondragó, Ca'n Salas, condicionament de Son Vent,
reforma del Consolat, etc. etc.
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En el capítol 7 destacaria un augment considerable en les
ajudes en inversió en els municipis de la Serra de Tramuntana.
L'any passat eren 40 milions, i enguany 120 milions per a
ajudes en base al decret 14/96. 125 milions cap al Consell
Insular de Mallorca per a l'adequació de l'edifici de La
Misericòrdia, i 200 milions cap al Consell Insular de Menorca
per a la part del complex administratiu, i 5 milions de capítol 7
en base a aquest decret d'ajudes, que també hi havia a capítol 4,
concretament decret 179/96, de 4 d'octubre, que són les ajudes
regulades per decret que dóna el President.

Quant al programa 1263, de secretaria i administració, vull
dir que s'hi inclou tota la part d'unitat de gestió econòmica, es
mantenen bàsicament les mateixes quantitats que en el
pressupost de l'any 97.

En relació al programa 1266, de manteniment de Marivent,
també quantitats molt similars. Cal destacar la de capítol 6, de
37,5 milions, capítol igual que el que manteníem l'any passat,
o despeses corrents de funcionament de 32,5 milions, també
una quantitat molt semblant a la de l'any anterior.

Vull dir, per tant, que si feim una taula comparativa del 97
i del 98, destacaríem, en aquest cas, l'augment considerable de
les ajudes a municipis de Serra de Tramuntana, l'ajuda al
Consell Insular de Mallorca per a l'edifici de La Misericòrdia
i, per tant, augmenta el pressupost d'inversions. Concretament,
en el capítol 6 veim un augment considerable en diferents
programes, dels que destacaríem l'augment en relació als
capítols que hem mencionat. Seria de 1.500 l'any passat i 1.807
enguany.

Quant a la Conselleria de Presidència, formada, com saben,
per 5 direccions generals i una secretaria general tècnica. La
mirarem direcció per direcció i programa per programa. És,
bàsicament, el següent: la Conselleria de Presidència té un
pressupost global de 4.036.198.206 pessetes. Si sumam
Presidència i Conselleria de Presidència, són 5.800 milions de
pessetes, aproximadament. També hi ha un augment
considerable, que ve donat per les conclusions que he fet al
principi de la meva intervenció. Comprovem-ho programa per
programa.

Començarem pel programa de la secretaria general, que és
el programa 1216. És un programa nou. Com saben, en els
programes de l'any passat, el pressupost de la Conselleria de
Presidència no tenia secretaria general tècnica, sinó que era el
una secretaria general compartida amb el President. Com que
hi va haver una reconversió de la Conselleria, es va crear aquest
programa nou per, d'alguna manera, poder ajuntar tots aquells
serveis de gestió de personal, tots els serveis de gestió i la unitat
de gestió econòmica-administrativa i, tots aquells departaments
que, per la seva naturalesa, no tenen cabuda dins cap altra
direcció general. En aquest sentit, és una secretaria nova, que
té un capítol 1 de 139 milions. Part d'aquest capítol 1 ve de
personal d'altres direccions generals, per això veuran un
descens en les direccions generals, perquè el capítol 1 es
comptabilitza dins el programa 1216 de la secretaria general.

En capítol 2, 205 milions, perquè hem acordat -creim que
així, d'alguna manera, es podria fer feina d'una manera més
eficaç- que les direccions generals perdessin el seu capítol
2, perquè tot el capítol 2 de despesa corrent es concentràs en
el programa 1216 de la secretaria general de la Conselleria
de Presidència. La intenció és que suporti totes les despeses
corrents, pròpies i necessàries per al bon funcionament dels
serveis i el manteniment de les instal•lacions: material
d'oficina, bens immobles, despeses de facturació de telèfon,
GESA, etc. Enlloc de trobar un capítol 2 a cada direcció
general, tot estarà concentrat aquí, de manera que veuran un
descens en els capítols 2 corresponents a les altres
direccions perquè tot està centralitzat aquí.

En capítol 6 hi ha uns 10.530.000 pessetes. Es tracta d'un
conveni firmat amb Fires i Congressos per poder demanar
suport a Fires i Congressos per a l'organització de grans
esdeveniments.

En capítol 7, hi ha 140 milions de transferències de
capital, concretament a Fires i Congressos de Balears,
empresa de la qual explicarem el pressupost avui horabaixa,
si no m'equivoco, en aquesta mateixa comissió, a les setze
hores i trenta minuts.

Per tant, vull destacar, d'aquest pressupost, d'aquesta
secretaria general, el millor funcionament de la Conselleria
perquè tota la despesa corrent estarà centralitzada en el
capítol 2. Únicament, vull destacar la transferència de
capital de Ficobalsa.

Després farem una taula comparativa de tot el pressupost
quan haguem explicat els altres programes.

Quant a la Direcció General d'Acció Social, Ibas,
organisme autònom, que abans es deia Inserso.
Començarem per acció social. Existeixen, dins la Direcció
General d'Acció Social, dos programes: el programa 3131,
de centres propis, i el 3141, de promoció i ajuda social. El
3131, de centres propis, com saben, menjador de transeünts,
guarderia infantil Verge de La Salut, de Palma, i les dues
guarderies de Menorca, la Borja Moll de Ciutadella i la
guarderia Humbert de Maó. Mantenen, aproximadament, els
mateixos pressuposts d'anys anteriors: el menjador de
transeünts 46 milions, en números grans, i la guarderia
infantil de Palma 60 milions, la de Ciutadella 75 i la Maó 50
milions. Per tant, el total d'aquest programa, en matèria de
guarderies, agrupant tots els capítols, 230 milions, un
augment considerable en relació a l'any passat, que eren
prop de 225 milions.

Quant el 3141, supòs que m'ho demanarà algun diputat,
i jo m'avanç, per què no s'ha assumit el compromís de
traspassar aquestes guarderies als Consells Insulars. Hem
mantingut diferents reunions amb els Consells Insulars, en
aquest cas amb Menorca, perquè si no hi havia acord amb
Menorca no calia fer-ho només per a Mallorca, és un paquet
que hauria de ser conjunt, a través d'una llei. No hi hauria
inconvenient que, si ho demanàs un Consell Insular, es
pogués transferir, però en el cas de Menorca no s'ha arribat
a un acord econòmic en aquest sentit.
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Per una altra banda, també vull dir que el problema de
l'horizontalidad marcava problemes a l'hora de transferir a la
resta de Consells Insulars, i això ha fet que negociéssim aquest
tema i que encara no l'hageum conclòs.

Quant al tema de Direcció General d'Acció Social,
programa 3141, promoció i ajuts socials, vull dir que es tracta
d'executar la llei d'acció social, amb la col•laboració d'altres
administracions. Vull destacar que, en el capítol 1, veuran un
descens, perquè aquí s'hi incloïa el tema de prestacions, que ara
està dins el pressupost de l'Ibas, de no contributives i, per tant,
hi ha un descens de capítol 1.

A capítol 2 s'hi mantenen 6 milions i a capítol 4 són 1.025
milions, que passaré a explicar d'una manera més detallada:  95
milions a l'aportació del Govern al consorci Son Tugores, una
partida oberta per a ajuntaments, 12,5 milions per al Pla
d'Integració Gitano, 10.901.800 per al Pla d'Atenció a Primera
Infància-és un programa que duim amb el Consell Insular de
Menorca-, 51 milions, aproximadament, 51.314.716 per al Pla
Gerontològic a ajuntaments i consells insulars, 79 milions al
Consell Insular de Mallorca com a aportació de la Comunitat
Autònoma per al Pla de Prestacions Socials Bàsiques, 110
milions per a salaris socials, 221 milions -l'aportació que fa
l'Estat del Pla de Prestacions Socials Bàsiques als tres consell
insulars-, i 400 milions -aquí hi ha un augment considerable
respecte de l'any anterior- a famílies i institucions sense
finalitat lucrativa, bàsicament minusvàlids. Aquesta partida,
l'any passat, era de 300 milions i enguany és de 400.
L'explicació d'això és que, com saben, s'obrirà, en breu, el
centre de Ses Garrigues d'Amunt per a minusvàlids a Inca, bé,
a Sencelles, i l'habitatge de caracterials, d'Amadip, cosa que ha
fet augmentar les despeses de capítol 4 a 400 milions.

Subvencions de 4.199.827 pessetes a famílies que passin per
situacions de precarietat -la mateixa subvenció que l'any passat-
, 10.900.000, quasi 11 milions, de beques a minusvàlids, 20
milions i pico a guarderies infantils -les que esmentat, quan
tractàvem del programa 3131 de centres propis-, també hi ha un
increment, i 7.880.000 pessetes en ajudes al pla aprovat per
l'Estat, el Pla d'Acció a Persones amb discapacitat, 7.880.000
d'aportació de Madrid per al Pla de Minusvàlids. El total del
capítol 4 és de 1.025 milions. Vull dir que s'hi inclouen, si el
comparam amb el de l'any passat, part del que eren les ajudes
del Fas que, enguany, estan dins els programes de l'Ibas. Per
això, les quantitats són molt similars si comptabilitzam el Fas
dins l'Ibas.

En capítol 6, vull dir que 2.000, i en capítol 7.166 milions
aproximadament, desglossats de la següent manera:
5.121.648 pessetes per al Pla Gerontològic per completar la
xarxa dels centres de persones majors, 8.701.000 pessetes
als Consells Insulars per a discapacitats. Concretament un
compromís amb Menorca, a través d'un pla 10, per a la
construcció del centre de dia i unitat residencial de Bintaufa
i Trapucó i, amb Eivissa del centre de minusvàlids,
concretament unitat residencial inaugurada fa molt poc
temps. Cinc milions a Menorca i 3,7 milions a Eivissa.

Vuit milions i mig a famílies, sense finalitat lucrativa, de
capítol 7, per a minusvàlids. Serien a Joan XXIII per a l'àrea
que construirà. Va a través d'aquest capítol 7. Nou milions
i pico per atenció al Pla Gerontològic, en aquest cas al
patronat Miquel Mir i 88.663.040 pessetes per a l'objectiu
2 finalista, per al patronat Joan XXIII, la construcció del
centre de dia i del taller ocupacional. Com veuen, amb
aquest pressupost l'impuls cap al suport al sector i atenció a
discapacitat és importantíssim, amb un augment de 100
milions en el capítol 4, amb ajudes molt considerables, tant
a capítol 4 com a capítol 7, amb un increment important
d'aquest capítol 7 en relació a la construcció de l'àrea
residencial d'Inca, el patronat Joan XXIII, el patronat
Miquel Mir, i la construcció del centre de dia i taller
ocupacional.

Passam ara al pressupost de l'Ibas, abans Inserso, des de
dia 1 de gener d'enguany Ibas. Aquest organisme autònoma
té quatre programes pressupostaris: el primer, el 3131, de
centres assistits. Bàsicament es tracta de la gestió dels
centres propis, tant residencials com de dia, tant de tercera
edat com de minusvàlids, incloent el servei d'ajuda a
domicili, d'estances diürnes, així com els serveis duits a
través de convenis o concerts amb altres administracions i
altres entitats. Podem destacar, com a centres propis, el de
La Bonanova, que té 552 persones, de les quals 300 són
assistides -amb el que això suposa d'increment de cost-, 203
de dia per a la tercera edat -com saben, el d'Avinguda
Argentina i el del Pont d'Inca-, un centre a Felanitx, un a
Manacor, un a Maó i un Eivissa. Com a complement, tenim
subscrits concerts de reserva de plaça amb nou centres, amb
un total de 201 places de majors, i 71 places de minusvàlids.

Pel que fa a l'ajuda a domicili, tenim un conveni amb el
95% d'ajuntaments, amb un total de 25.500 hores de
prestació d'aquest servei. Es té previst, al mateix temps, i
això seria la novetat d'aquest programa de l'Ibas, la
reconstrucció de la residència de Felanitx, amb 840 milions,
i del centre de dia de Llucmajor, amb 123, com saben, amb
un caràcter plurianual. En resum, el pressupost d'aquest
programa, en capítol 2 1.068 milions. Com saben, amb això
hi entra tot el manteniment de La Bonanova i de tots aquests
centres, i amb un capítol 6 de 705.850 pessetes, on hi ha la
inversió dels dos nous centres, el de Felanitx i el de
Llucmajor. El total és de 1.744 milions, aproximadament.
Destacaríem, d'una manera molt especial, que abans de
finals d'any han començat les obres de Felanitx i de
Llucmajor i que aquests dos nous centres seran una realitat
en un termini relativament curt.
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El programa 3134 és la gestió de serveis socials. En realitat
és la direcció pròpia d'aquest institut balear d'afers socials, i
dóna suport a tots els centres que en depenen. D'alguna manera
serien tots els serveis administratius: un capítol 1, d'on surt la
despesa de personal, de 1.521 milions, i un capítol 2, de 73
milions que es justifiquen amb 41,5 milions per a lloguer
d'edificis i, globalment, la gestió de serveis socials per a la
tercera edat. El total són 1.594 milions.

Passam al programa 3141 que és el de promoció i ajuts de
l'Ibas. Es tracta, en aquest cas, de la gestió de les pensions del
Fas, que es varen regular pel Reial Decret 2680/81. De la
mateixa manera, es duen a terme ajudes a minusvàlids i a
persones majors. Vegem-ho per capítols.

Capítol 2 i capítol 4: 1.045 milions, desglossats de la
següent manera: 13,5 per a ajuntaments, 131.500.000 pessetes
per a tercera edat i minusvàlids. Vull recalcar, una vegada més,
l'atenció especial a aquests dos col•lectius, persones majors i
minusvàlids, i 900 milions per a la pensió del Fas, que en els
pressuposts de l'any passat estava a la Direcció  General
d'Acció Social i, enguany, està dins el pressupost de l'Ibas. Un
total, per a aquest programa, de 1.054 milions.

Passam al programa 3142, que és la gestió de pensions no
contributives de la seguretat social. Com saben, en virtut del
conveni signat dia 22 d'abril del 97 entre la Direcció General de
l'Inserso i la Conselleria de Presidència de la Comunitat
Autònoma, l'Ibas es va fer càrrec del reconeixement del dret a
les pensions no contributives i de la gestió de les pensions
derivades de la Lismi. En aquest sentit, aquest programa té,
com a més important, el capítol 1, de 60 milions, capítol 2 6
milions, i capítol 6, poc important, de 4 milions, bàsicament per
a equips informàtics. Un total del programa de 70.345.861
pessetes.

En resum, el pressupost de l'Inserso, sumant els programes
i tots els capítols, és de 4.493.745.710 pessetes. Dins l'Inserso,
vull destacar l'important increment en l'atenció a persones
majors, amb la construcció dels centres de Felanitx i Llucmajor.

Passam a la Direcció General de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació. Té tres programes: començarem
pel primer: el programa 1265. L'objectiu bàsic d'aquesta
Direcció és l'impuls a la innovació i transferència tecnològica,
aconseguir que Balears passi i es posi d'una manera definitiva,
com així ha estat, en el camí de la societat de la informació. En
aquest sentit tenim un programa, el 1265, dividit en dos
subprogrames: es tracta de programes dedicats a la gestió de
recursos: el 126501, el desenvolupament de la tecnologia
informàtica de la Comunitat. El total d'aquest programa és de
228.754.301 pessetes. És tota la part interna d'informatització
de la Comunitat: equips per a processos d'informació... En
definitiva, són aquests 61 milions que jo destacaria de capítol
6.

El 126502 fa referència al desenvolupament de la
tecnologia de la comunicació a la Comunitat. Destacaríem,
dins el capítol 6, 25 milions, en relació a l'objectiu. Hi ha en
creació un programa, que 126503, que és el que s'elabora
per suportar el finançament dels recursos necessaris per a
les transferències de l'educació a 1 de gener del 98.

Passam al segon programa, el 5211, és el programa de
centres tecnològics. Com saben, a causa de les pròpies
característiques de la nostra regió, i de la importància dels
nostres sectors econòmics i de la manera de fer els negocis,
les noves tecnologies seran més necessàries de cada vegada,
i les empreses i entitats que es moguin tendran força en tant
entrin dins la carrera tecnològica. Necessitaran conèixer les
possibilitats d'aquestes noves tecnologies i, en aquest sentit,
aquest programa, el 5211 presenta un capítol 6 amb 87
milions. Destacaríem aquí el programa Mintur i el programa
Infoturisme, amb un 90% de finançament de Brussel•les,
però, d'alguna manera, destacaria aquest projecte,
Infoturisme, com a un projecte europeu integrat per un
consorci que està liderat per Balears, i és l'ajuda de les
Pimes de les regions més desfavorides. Si després hi ha
consultes, aprofundiria en aquest programa.

I el tercer programa, el 5212, que tracta del foment de
l'ús de les tecnologies, tot el que és gestió tecnològica
estratègica també dos subprogrames, 521201, en el sentit
que el Govern vol plantejar una estratègia de futur basada
en la potenciació de les noves tecnologies perquè d'aquesta
manera incrementam la competitivitat de les empreses. En
aquest sentit presentam un pressupost de 63 milions, del
quals 53 milions de capítol 6 van als programes Encata,
Hectorcoco i Temetén, més o manco el 60% de finançació
europea en aquests programes; però ens col•loca en un
nivell de competitivitat molt alt de les nostres empreses dins
Europa, i amb un subprograma 521202 de gestió
tecnològica administrativa que ja seria intern. Això ens
donaria un total d'aquest programa de 24 milions.

En definitiva, amb aquest programa de la Direcció
General de Tecnologies de la informació i comunicació
aconseguim posar Balears capdavantera en la societat de la
informació.

Aniríem ara a la Direcció General d'Exteriors, de recent
creació, i també faríem el mateix sistema, si els sembla, per
programes. Començaríem amb el programa 1122 de
coordinació institucional i relacions amb el Parlament.
Aquest programa 1122 té un pressupost de capítol 1 més
baix que l'any passat perquè gran part d'aquest personal ha
anat a la Secretaria General Tècnica de Presidència. Un
capítol 2 també més baix; serà una constant que veurem a
totes les direccions perquè ha estat absorbit, aquest capítol
2 per la Secretaria General, però d'aquest programa 1122
podríem destacar, com a cosa important, el capítol 4. En
aquest capítol 4, de 21.150.000 pessetes, tenim una
subvenció de 10 milions a la Federació d'Entitats locals;
8.500.000 d'ajudes per al foment de l'associacionisme, i aquí
prioritzam veïns, tercera edat, família i dona; i 2.550.000
per a ajudes a les comunitats a l'exterior. He de remarcar
aquí que, com saben, segons el Decret 9/97 de 30 de gener
de comunitats a l'exterior, ajudes socials, ajudes culturals,
ajudes per a emergència, ajudes per a activitats, etc., etc.
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Vull destacar d'aquest programa un capítol 6 de 25 milions;
els cont un poquet l'objectiu d'aquests 25 milions: una part
importantíssima a casals balears a l'exterior; se celebra enguany
el segon encontre de joves balears a l'exterior, que tendrà
celebració el mes de gener, important per poder recuperar la
força d'aquests casals, i una petició del Consell de comunitats
a l'exterior a la seva darrera reunió i a totes les reunions. Una
part important, també, de tot el que serien publicacions
d'emigració, perquè la llei parlava que hi ha una bibliografia en
relació a aquest tema. Important també tot el que seria la
trobada de cases regionals, és a dir, les cases que tenim aquí -
asturianos, catalanes, etc., etc.- que sol•liciten cada any un
trobada i quin tipus de trobada, i també ajudes importants, en
aquest capítol 6, cap a Cuba amb projectes que tenim per a
aquest casal amb especials dificultats. Així, a grosso modo,
serien un poc aquests 25 milions. També el ple del Consell de
comunitats a l'exterior..., en definitiva, després si volen
aprofundirem projecte per projecte.

En capítol 7, 13 milions; 4 milions a entitats per al foment
de l'associacionisme en base al Decret abans esmentat, i ajudes
a l'exterior en base a 9 milions, el que seria també el
desenvolupament del Decret de comunitats balears a l'exterior.
Per tant, total d'aquest programa 75.150.000 pessetes. Aquest
programa l'any 96 pràcticament era el gruix de la
Vicepresidència i l'any 97 no existia com a Direcció General
d'Exteriors però es trobava també dins la xarxa de la
Conselleria de Presidència; enguany ja surt com a Direcció
General de Relacions Exteriors.

Passarem a un altre programa, que seria el programa 4631
d'atenció i servei al ciutadà, amb un pressupost de 14 milions,
igual que l'any passat. 7 milions per a l'administració del servei
al públic, el servei d'informació i atenció al ciutadà i 7 milions
per a l'oficina d'ajuda a les víctimes del delicte, que en aquests
moments comptam amb tres oficines: una en el Govern, una a
la Policia Municipal i una en els Jutjats, i vull dir que realment
els resultats han estat òptims. I en relació al servei d'informació
al ciutadà, en el SIAC el servei ha donat un gir important en el
sentit que no tan sols s'atén a qualsevol administrat que vagi a
demanar informació administrativa, sinó que hem creat, durant
l'any 97, un servei d'atenció al ciutadà estranger europeu
resident per a aquells problemes més específics del seu
col•lectiu. Això justificaria aquests 14 milions de capítol 6
d'aquest programa 4631.

Anem al programa 1342, importantíssim i que he remarcat
al principi de la meva intervenció, de cooperació per al
desenvolupament. Aquest programa comptarà amb 555 milions
de pessetes, capítol 7; si recordam la història de l'ajut als països
del sud, de cooperació, des de l'any 94 hem passat de 35
milions a 80, de 80 a 120, de 120 a 250 l'any passat i enguany
555. Per tant, això vendria a suposar el 0,7% del pressupost
sense educació i amb el compromís d'acabar la legislatura amb
el 0,7. Significa més que duplicar els 250 milions que hi havia
l'any passat.

En els programes 1262, que és el programa relatiu a
publicacions i BOCAIB, vull dir que aquest programa es
refereix, bàsicament, a la recaptació i registre de documents,
introducció i picat de textos, codificació, composició
informàtica, impressió, doblegat, etiquetatge i distribució.
Aquest programa té un capítol 1 bastant més baix, de
56,867, precisament perquè part d'aquest personal ha passat
a secretaria; un capítol 2 molt semblant a l'any passat que,
en total, aquest capítol 2 té 53 milions. I de capítol 6,
bàsicament és molt semblant a l'any passat però, en
qualsevol cas, estam estudiant de quina manera podríem
aconseguir una major eficàcia del BOCAIB; en aquest
moment hem reduït el termini a dos dies, però estudiam a
veure, encara que pogués suposar un augment de cost,
miram com ho fan altres comunitats autònomes perquè
encara hi pugui haver més celeritat en aquest tema.

Anem al programa de patrimoni, Direcció General de
Patrimoni, programa 1261, es mantenen quantitats molt
semblants a l'any passat excepció feta dels capítols 1 i 6,
precisament perquè aquesta direcció general assumeix dues
coses, en primer lloc el departament d'associacions, que
abans estava dins Secretaria i, a partir d'enguany, es troba
dins la Direcció General de Patrimoni, i perquè ha assumit
la creació de les juntes consultives de contractació, amb el
que això suposa d'increment pressupostari. En capítol 6
també hi ha un increment de 9 milions a 18, el doble, en el
pressupost d'inversió per escometre l'inventari de patrimoni
de la Comunitat. Un total de 183 milions enfront dels 157
milions de l'any passat i, bàsicament, l'increment en els
conceptes que dic i destacar aquest increment en inversions.

Aniríem ara als programes de Joventut, programa 3231,
per destacar, bàsicament, com a idea central, que s'ha donat
un augment a les ajudes al teixit associatiu juvenil. Es
manté el capítol 1 amb pràcticament les mateixes xifres de
l'any passat; el capítol 2 ha davallat perquè, efectivament,
com hem dit, la Secretaria General agafarà ara tots els
capítols 2 de la Conselleria; quan a capítol 4, 196 milions,
93, com saben, al Consorci Xip, de xarxa d'instal•lacions
juvenils de Balears, que ha vengut a suplir l'extingit Institut
Balear de Serveis Juvenils; 10 milions a ajuntaments, que
bàsicament ho volem destinar a punts d'informació juvenil
i oficines d'informació juvenil; 85 milions a entitats,
importantíssims: aquesta conselleria, amb un increment
pressupostari importantíssim des de l'any 96, ja va
augmentar molt l'any 97, donarà 85 milions de subvencions
a les entitats, el que suposa un increment considerable
d'ajudes al teixit associatiu juvenil, i prop de 8 milions al
Consell de la Joventut enfront dels 6 milions i busques que
donàvem l'any passat. Això quant a capítol 4.
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Quant a capítol 6, 67 milions, aproximadament, per a totes
les activitats que volem dur a terme. Hi ha tota una sèrie
d'àrees, àrea de promoció i prevenció de la salut, a les quals
donam un impuls en la relació amb Sanitat, l'àrea de
comunicació, també important dins la Direcció General de
Joventut, de voluntariat, importantíssima la campanya que duim
a terme per captar voluntaris i, bàsicament i d'una manera
prioritària, voluntaris de totes les edats però voluntaris joves de
tal manera que puguem conscienciar les generacions futures per
implicar-se d'una manera altruista amb la nostra societat; una
part molt important dedicada a medi ambient, dedicada a
Europa, dedicada a cultura, dedicada a habitatge, dedicada a
turisme juvenil i oci, dedicada a Carnet Jove, etc., etc. Això
puja a una quantitat molt semblant a anys anteriors, però
incrementant aquestes ajudes al teixit associatiu, i un capítol 7
de 106 milions que anirien destinats al consorci, també, Xarxa
de Instal•lacions juvenils.

Anam al programa 3232, programa de la dona, promoció,
protecció i activitats per a la dona, que he de remarcar que allò
que existeix en el Govern és una comissió interdepartamental
i que, per tant, hi ha pressuposts per a la dona a totes i
cadascuna de les conselleries a les seves distintes seccions.
Demanaré una compareixença en acabar aquest any per fer un
balanç d'aquest primer any del II Pla d'oportunitats per a les
dones. Quant a serveis centrals, que és el que hi hauria en
aquest programa, hi ha 32 milions, bàsicament desglossats com
en anys anteriors; simplement el capítol 2 també a passat a
Secretaria General, però no és més que un programa de
centralització dels programes que existeixen a totes les
conselleries per dur endavant aquestes polítiques de promoció,
protecció i foment de la dona en tots els àmbits socials.

Hauríem acabat, així, la presentació d'aquest pressupost, i
vull remarcar que, com he dit, si féssim ara una espècie de
suma per capítols, no ja per programes, de tota la Conselleria,
hi ha hagut un increment important del capítol 4; hem de restar
del pressupost de l'any passat les ajudes del FAS, perquè ara
estan dins l'IBAS, però si restam aquestes ajudes del FACS hi
ha hagut un increment important en 193 milions per al Pla
gerontològic, m'agradaria destacar aquí. Quant al capítol 6
també hi ha hagut un increment que ve donat, en primer lloc,
per la creació de la Junta Consultiva de Contractació i el
registre de contractistes i, en segon lloc, també per les ajudes
als consells insulars i també 40 milions per a la residència de
Cap Pinar. Quant al capítol 7 vull destacar, molt important, els
120 milions d'increment per als municipis de la serra de
Tramuntana; el que he dit abans, 125 milions per al Consell
Insular de Mallorca per a rehabilitació de la Misericòrdia, i un
increment important del 0,7, a 555 milions, més del doble del
que estava pressupostat en anys anteriors. 

Per altra banda, vull remarcar el suport ferm per part
d'aquest pressupost de dos temes que poden semblar, en certa
manera, contraposats, però que tenen molt a veure: Balears es
col•loca dins la societat de la informació d'una manera
decidida, però estar dins la societat de la informació també vol
dir, d'alguna manera, eliminar diferències socials i, per una altra
banda, el suport decidit a discapacitats i a persones majors amb
la construcció de la residència de Felanitx i el centre de dia de
Llucmajor.

Res més. Tant l'equip que hem presentat de la Conselleria
de Presidència que m'acompanya com jo mateixa ens posam
a disposició dels senyors i les senyores diputats per poder
contestar les preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Acabada l'exposició jo deman
als portaveus si podem continuar o volen fer un recés.

Grups que volen intervenir? Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la diputada Sra. Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Grup Mixt no farà ús del seu torn de preguntes i agraeix a la
consellera i a tot el seu equip la presentació d'aquest
pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol contestar?

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

Vull agrair al Grup Mixt i col•laborar-hi i, en aquest cas,
amb la seva portaveu, en tot allò que pugui servir per a una
millora a la societat balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera i
acompanyants i a tots els diputats i diputades en aquesta
comissió. Farem unes quantes preguntes per aprofundir més
en alguns aspectes perquè ja l'explicació que ha donat la
Sra. Consellera, doblant el termini de temps normal, ja ha
estat prou detallada i no n'hem de fer gaire més.

Quant al Consell Assessor de Radiotelevisió Televisió
Espanyola, el que és control de mitjans de comunicació, bé,
és el de sempre: nosaltres trobam que no hauria de dependre
pressupostàriament del Govern balear sinó que hauria de
dependre del Parlament. Enguany veim que s'afegeix una
partida al capítol 1, ens agradaria saber en quin sentit, però
el capítol de funcionament queda més o manco igual que en
anys anteriors, i açò especialment en un any que sembla que
s'han de signar convenis amb Radiotelevisió Espanyola en
el sentit d'augmentar la programació de desconnexions, etc.,
etc., que farà necessari una major presència d'aquest Consell
Assessor de Radiotelevisió Espanyola, una major capacitat
d'actuació.
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Quant al gabinet de Presidència, de protocol i comunicació
i relacions, veim que minva la partida d'ajudes als ajuntaments
de 39 a 30 milions respecte de l'any passat; en agradaria saber
l'explicació d'aquesta qüestió. Veim que, bé, ja ens ha explicat
l'increment d'altres partides a ajuntaments i la partida de 325
milions als consells insulars també l'ha explicada. 

Quant al programa de coordinació institucional i relacions
amb el Parlament, es parla com a objectiu d'impulsar els
traspassos als consells insulars. Torna a sortir com l'any passat
allò de protecció de menors; supòs que serà ja una cosa que es
llevarà del programa aviat. Veim que torna a sortir el tema
d'agricultura; nosaltres hi hem posat un interrogant per veure
realment quina és la intenció del Govern i quina partida hi ha
prevista. Després veim un etcètera en majúscules que ens
agradaria saber quines accions indica. 

Quant a comunitats balears a l'exterior, clar, es mantenen
bàsicament les quantitats que es destinen cada any a una cosa
que nosaltres sempre, des de que vam entrar aquí, trobàvem que
era un dels programes que més s'havia d'impulsar, i es manté
una actuació molt esquifida davant les necessitats que són
necessàries per cobrir un poc el Decret de comunitats balears a
l'exterior, però per a poca cosa més. A nosaltres ens agradaria
saber, en concret, què es destinarà al Casal Balear de l'Habana,
què es destinarà i per a què es destinarà, com està aquesta
qüestió que també fa anys que s'arrosega i sembla que no hi ha
una solució final a un problema que trobam que és cert. Açò
com a cosa concreta i com a opinió tota la resta.

Ben igual hauríem de dir del foment de l'associacionisme,
perquè les partides que es dediquen a fomentar
l'associacionisme, amb el pressupost que es maneja, són
realment esquifides, estarà d'acord amb nosaltres, i creim que,
si realment es vol promoure la participació i l'associacionime,
s'hauria de promoure d'una forma molt més decidida que no la
que els pressupostos presenten.

També es parla, a la presentació, de garantir el
funcionament de l'Institut d'Estudis Autonòmics. Aquest institut
es va crear l'any passat o a principis d'any, no record molt bé la
data, i ens agradaria saber en quin sentit es vol garantir aquest
funcionament, quina partida destinada hi va. Nosaltres vam
criticar la creació de l'Institut d'Estudis Autonòmics perquè
crèiem que si era per fer estudis sobre qüestions autonòmiques,
hi ha instituts a altres nivells prou capacitats com per fer
convenis i no crear aquest organisme, però bé, s'ha creat, crítica
feta i voldríem saber què es preveu.

Quant a la trobada de cases regionals també reiterarem
el mateix de cada any. Vostè diu que es fa la trobada, sopar,
dinar, folklore, perquè ho demanen les cases regionals, però
bé, l'actitud del Govern balear davant les cases regionals pot
ser d'iniciativa pròpia o no, i en aquest cas, com a iniciativa
pròpia no hi veim massa pols, a l'actuació del Govern
balear, i aquestes partides també ens ho indiquen.

Quant a la Direcció General de Patrimoni hem vist que
desapareixia, si ho hem mirat bé, una partida destinada a
patrimoni artístic, una partida que era petita l'any passat,
que eren 9 o 10 milions, i enguany no l'hem vista. Ens
agradaria saber què passa amb aquesta partida.

Quant al BOCAIB ja ens ha dit que la disminució ve
explicada per la creació de la Secretaria General Tècnica i,
per tant, la pregunta que havíem mig preparat ja està
resposta amb l'anterior explicació.

Quant a relacions extracomunitàries també veim una
disminució a la partida respecte de l'any passat. M'agradaria
que em confirmàs si també és deguda a aquest canvi
d'organigrama, aquesta disminució de partida, perquè
nosaltres hem trobat que és significativa la disminució que
hi ha quant a relacions extracomunitàries.

Quant a cooperació en el desenvolupament, bé, queda
bé, açò de... Bé, primer he de reconèixer que el Govern
acompleix la resolució del Parlament balear en el sentit que
a finals d'aquesta legislatura es dediqui el 0,7 a
desenvolupament. Du un compliment. Jo l'únic que li
agrairia és que quan s'expliqui la quantitat d'enguany
s'expliqui el percentatge, no el 0,7 sense educació, sinó el
percentatge que és real sobre el pressupost, si és el 0,4, o si
és el 0,45, que es digui, però és que no importa dir el 0,7
sense educació, és un eufemisme. I ens agradaria saber com
es distribuiran, si es mantindrà un poc el que s'ha fet aquest
darrer any sobretot, els 543 milions que es dediquen com es
pensen distribuir, quins mecanismes de distribució tenen
d'aquesta quantitat realment important.

Quant a centres assistencials, ja ens ha avisat que està
avisada que li traurem la qüestió de les escoles infantils de
Menorca. Vostè ha dit, ha fet un comentari dient que si no
s'ha aconseguit durant l'any 97 ha estat per motiu que no
s'ha arribat a un acord econòmic. Bé, ens agradaria saber
quin és el desacord econòmic plantejat. Nosaltres, clar, som
consellers també en el Consell Insular de Menorca, no
coneixem el desacord econòmic i, bé, si vostè ens ho vol
explicar en tendrem més coneixement.
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Quant a promoció i ajuts socials, quant al consorci d'atenció
a minusvàlids, es manté en els 95 milions de l'any passat; a què
és degut aquest manteniment, aquest no augment? Quant al pla
d'integració gitana davalla la quantitat que es dedica, segons
hem llegit nosaltres o hem llegit malament; vostè parla de 12,5
milions, aquí apareixen 12 milions, en els pressupostos, davalla
respecte de l'any passat. El suport transitori comunitari,
transferència als consells insulars, es manté, quan les
necessitats són creixents.

Quant al capítol 7 d'aquest programa la transferència a
ajuntaments per a tercera edat també veim que disminueix, de
107 milions l'any passat a 45 milions d'enguany, no sé si hi ha
hagut un canvi de partides, però, en principi, veim que
disminueix aquesta qüestió.

També ens ha dit que les ajudes FACS que es gestionen a
través de l'IBAS, ara, jo li he d'explicar que a partir de les
ajudes FACS, un centre com el de Bintaufa a Menorca rebia de
Asimpros rebia una quantitat anual de subvenció; enguany ja no
la reb i açò produeix un dèficit, una situació gairebé
insostenible d'aquest servei que fa Asimpros a Menorca, a
Bintaufa. Ha estat perjudicial, en aquest cas, el canvi que hi ha
hagut en aquestes ajudes i si hi està previst, per part del
Govern, mantenir aquesta subvenció que rebia Asimpros
Menorca cada any, en tot cas si hi ha aquesta intenció per al
1998 perquè la preocupació a Menorca és gran, és una qüestió
que ha esclatat aquestes setmanes i que davant una qüestió com
aquesta em d'actuar.

Un altre any més es parla de Bintaufa i Trepucó, de la
remodelació, ja no sé quantes vegades s'han anunciat les
actuacions en aquest centre; bé, la reiteració cada any en els
pressuposts no vol dir que es faci l'actuació necessària;
nosaltres creim que és totalment insuficient el que es preveu i,
en aquest cas, més que una pregunta és una crítica.

Quant a joventut es mantenen gairebé les quantitats
destinades als serveis a la joventut; disminueix, a conseqüència
de la remodelació, el programa, la quantitat total al programa,
a causa de la remodelació, a la Secretaria General Tècnica
disminueix, però bàsicament les transferències en matèria de
joventut es mantenen a uns nivells com altres anys.

I per últim, quant al programa de promoció, atenció a la
dona, li deim el de sempre, nosaltres trobam que no és excusa
el fet de l'existència d'una Comissió interdepartamental perquè
en aquesta Conselleria de Presidència, que té aquesta missió, hi
hagi un pressupost tan esquifit. Haurem d'esperar la seva
compareixença perquè ens expliqui el desenvolupament del
primer any del Pla d'igualtat d'oportunitats, teòricament
s'havien de gastar 1.000 milions de pessetes enguany; nosaltres,
encara que sigui per intuïció i veient el paisatge de la nostra
societat, no hem notat un augment de la igualtat d'oportunitats
per a la dona, però bé, açò és una impressió que podem tenir
equivocada i vostè ens podrà demostrar, amb la seva
compareixença, que anam molt equivocats i que de l'any 96 a
l'any 97 açò ha donat un tomb importantíssim; no ho creim.

I per últim, telecomunicacions. Sí que és cert que es
reestructuren i assignen unes partides pressupostàries quant
a desenvolupament de les telecomunicacions, però
m'agradaria saber una altra part de les comunicacions, tant
en partides pressupostàries com en actitud del Govern;
quina és la previsió d'actuació l'any 98? Desenvolupament
de la Llei de telecomunicacions per cable; compliment del
decret de radiodifusió per ones mètriques en freqüència
modulada; modulació de freqüència; desenvolupament de la
llei de televisions locals. Una sèrie de qüestions que també
formen part de les telecomunicacions i sembla que és com
un secret en aquest Govern i a nosaltres ens agradaria saber
quines són les expectatives quant a aquest desenvolupament
d'una sèrie de lleis estatals, on també la comunitat autònoma
ha d'actuar, té l'obligació d'actuar i amb la lectura del
pressupost i dels objectius d'aquest pressupost no veim cap
tipus d'actuació prevista, la qual cosa encara ens preocupa
més.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Seré ràpida, perquè així m'ho han
demanat abans d'entrar. En relació al programa 1144,
efectivament hi ha un capítol 1, jo també ho he demanat,
pareix ser que en el pressupost de l'any anterior hi havia
hagut un error i aquest capítol 1 estava ficat a una altra
partida, però es manté el mateix pressupost que l'any passat.

En relació al programa 1121, els 30 milions a
ajuntaments bàsicament perquè hi ha un augment en 120
milions als municipis de la Serra de Tramuntana.

Amb els traspassos als consells insulars, efectivament hi
ha el compromís de traspassar agricultura, cambres agràries,
artesania i transport terrestre. La veritat és que, en qualitat
de Presidenta de la Comissió Tècnica Interinsular, dir que
vaig aconsellar fer un sol text de cambres, agricultura i
artesania i no tres, com podria haver estat; de tal manera que
estam ultimant per part del Govern el que serà aquest
traspàs, i sí existeix el compromís abans que finalitzi
aquesta legislatura. I el compromís també és que durant
aquest any 98 puguem presentar també el text de transport
terrestre, i hauríem complert el calendari que ens vàrem
marcar. Però hi ha un etc. perquè no es descarta mai, en tot
cas, que hi hagi iniciatives per part de la Comissió Tècnica
Interinsular i que aquestes es puguin estudiar. Nosaltres, no
els vull enganyar, som molt fidels al nostre llistat de
competències a transferir, però mai no es descarta que hi
hagi una possibilitat de poder atendre les peticions que es
presentin dins la Comissió Tècnica Interinsular.
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En relació als casals balears a l'exterior dir que, en primer
lloc, em diu que no hi havia suficients quantitats; hi ha 2'5
milions a capítol 4, 25 milions a capítol 6, la major part dels
quals van casals a l'exterior, i enguany hi ha un augment perquè
a capítol 7 hi ha 9 milions enfront de l'any passat que crec que
eren 4. En relació al Casal de l'Havana el Govern ha fet un
esforç important. En primer lloc dir que feim feina amb el
Casal de l'Havana des de l'any 91, hem tengut una important
presència amb el que són ajudes assistencials i per a
emergència social; els altres casals no tenen aquestes
emergències, Cuba sí; i duim fent feina durant més de sis anys
en aquest sentit. Hem fet, a més, publicacions, record ara el
llibre de Cuba en el cor i altres i estudis; tenim el cens de tota
la població i del centre; vàrem ajudar a la constitució del centre,
fa molts pocs anys que es va donar d'alta i, des de la distància,
vàrem intervenir en les negociacions de la cessió d'aquest casal.
Un cop aconseguit el casal hi va anar un equip d'arquitectes,
concretament l'arquitecte de la Comunitat Autònoma Alejo
Reinés, amb un equip d'arquitectes d'allà, i varen valorar les
obres en 20 milions. Aquesta consellera que els parla va tenir
una reunió amb els distints consells insulars, amb el Sr. Triay,
amb el Sr. Juaneda de Menorca i amb representants d'Eivissa
per tal que poguéssim escometre les obres, no el Govern
individualment, sinó que aquests 20 milions es poguessin
repartir entre Govern i consells insulars; quedàrem que els
percentatges serien: 15 milions el Govern; 3 el Consell Insular
de Mallorca; 1'5 Menorca i 1'5 Eivissa, en dos anys, per tant,
750.000 pessetes per cada illa menor, 1'5 per a Mallorca i 15
per al Govern.

Aquests 15, nosaltres part de l'any 97 l'hem escomès, hem
començat tota la tramitació d'obres. Comprendrà que hem
tengut alguns problemes, però per poder fer obres (...) de
certificar que aquell casal està en una situació adient, hem
tengut qualque problema de papers però s'ha arreglat i de
qualque manera, per tant, començarem les obres. Se'ns ha
presentat un projecte de poder crear allà dins aules de formació,
que puguin ajudar a tota la part informàtica i de formació dels
propis cubans; estam en l'estudi d'aquest projecte. I per tant dir
que ara prepararem els convenis amb els consells insulars
perquè s'impliquin en la part de les obres, però, en definitiva,
crec que anam per bon camí.

Aquest acord de les quantitats no és ferma, potser que les
quantitats finalment siguin 10, 5 i 5 però, en qualsevol cas, el
preu global, amb la col•laboració de tots, serà de 20 milions. I
dir que continuam amb tot el que és l'ajuda per a emergència i
encàrrecs de medicaments pràcticament mensualment i d'ajuda
humanitària cap a Cuba. Però, a més, l'ajuda a Cuba no es
contempla només, ja que m'ha demanat pel Casal de l'Havana,
en aquest pressupost i en aquest programa concret, sinó que
també donam moltíssima ajuda a tots els projectes a través
d'ajut al tercer món. Hem donat moltíssima prioritat, la
Comissió avaluadora ha donat moltíssima prioritat al que eren
projectes en relació amb Cuba amb els pressuposts d'ajut al
tercer món, perquè pensàvem que era una de les zones més
desfavorides i per aquest canal també han rebut ajuda aquests
casals.

En relació al foment de l'associacionisme, és una partida
simbòlica de 10 milions. N'hi ha una part per a l'exterior i
una part per a aquí, 8 milions i 600 per a aquí. És una
partida que suposa que s'incentiva l'associacionisme, però
no tan sols amb un capítol 4, sinó també amb un capítol 6,
de poder donar suport a conferenciants, poder donar suport
a activitats formatives, poder donar suport a través de
contacte amb la resta del Govern, de tal manera que no ens
hem de fixar només en les quantitats sinó que hi ha tot un
equip de feina que dóna suport a tantes i tantes associacions
que es volen crear. Recordam que dins la Conselleria de
Presidència hi ha el registre d'associacions, de tal manera
que hi ha assessorament a aquest col•lectiu de persones que
s'ajunten i volen constituir una associació, assessorament en
tot moment, informàtic, de formació, etc., i després ajudes
per a activitats, no ens podem pensar que els 8 milions són
únicament el que feim per fomentar l'associacionisme.

En relació a la trobada de cases regionals és dels
esdeveniments que feim per petició d'ells, però en feim
d'altres; feim cursos de formació, a través de la Direcció
General de Formació; feim activitats d'integració; donam
suport a les setmanes culturals de cada una de les cases quan
ho sol•liciten i creuam normalment els recursos d'altres
conselleries del Govern cap a aquestes cases regionals.

Quant a la Direcció General de Patrimoni, aquesta
partida de patrimoni artístic es troba dins el pressupost de
cultura i per tant ho ha assumit enguany cultura i per això
no surt al pressupost de patrimoni.

En relació al tercer món, efectivament hi ha hagut un
augment molt considerable, el percentatge pens que és el
0'34 en educació i el 0'7 sense educació. En fi, és per fer
notar, perquè un quan diu 0'34 pareix que l'esforç no és tan
considerable, com si un diu 0'7 en educació; i sí fer notar
doncs que crec que, tots els que tenim una sensibilitat
especial en aquest tema, s'ha donat una passa molt
important.

En relació als centres assistencials la transferència,
efectivament, hi va haver aquí una proposició no de llei, no
sé si presentada pel Sr. Orfila crec, fa un parell de mesos en
aquesta cambra, d'iniciar les negociacions per poder tenir
contactes amb els consells insulars i a veure si efectivament
es podien transferir les guarderies. Vàrem anar i tenir el
primer contacte amb la guarderia de Menorca, donat que
l'any 94 les va rebutjar i els mateixos motius pels quals va
rebutjar les guarderies l'any 94 es mantenien aquí; però ara,
a més a més, el problema de l'horitzontalitat, en el moment
que canvia el pressupost d'aquestes guarderies, doncs,
efectivament tant el Consell Insular de Mallorca com el
Consell Insular d'Eivissa poden demanar una revisió de la
transferència feta en el seu dia. Això va fer que ho
estiguéssim estudiant i que, en principi, si no hi havia un
acord per part dels tres consells insulars, encara que només
es transfereixi a dos, intentàssim arribar al màxim consens.
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En relació a Son Tugores, 95 milions en aquest pressupost,
però a final d'any bastant més de 95 milions; perquè vostè sap
que Son Tugores és un consorci on hi participa el Consell
Insular de Menorca, el Consell Insular de Mallorca,
l'Ajuntament de Palma i el Govern balear, i des que es va crear
ningú no ha augmentat les seves prestacions. El Consell Insular
de Menorca dóna 5 milions estàticament i no ha augmentat
l'increment de l'IPC, igualment el Consell Insular de Mallorca
en dóna 25. Llavors hem de sufragar tota aquesta manca
d'aportació; el Govern balear començam amb 95 milions, però
podríem fer una valoració a final d'any del que hi arribam a
posar i absorbim tot aquest dèficit dels nostres companys en
aquest consorci. En qualsevol cas, també dir a favor dels altres
participants, els consells insulars tant de Menorca, com de
Mallorca i Ajuntament de Palma que existeix un compromís per
part d'ells d'afrontar aquest increment d'IPC i que, de fet, el
Consell Insular de Mallorca l'ha incrementat enguany; però al
final de l'any són bastants més de 95.

Quant al Pla d'integració gitana és que està dividit en dues
partides: a una hi ha 12 milions i a l'altra hi ha mig milió, són
12'5 milions globalment. I quant al suport són 10 milions, estic
d'acord amb vostè que aquí per ventura es podria pujar, no sé
exactament què decidirà el meu grup parlamentari, però tal
vegada és una de les partides que efectivament les necessitats
van en augment.

Quant al capítol 7, del Pla gerontològic, dir-li que com que
hi ha una part a 4, que ve de Madrid i que ens han demanat que
estàs a 4, encara que després pugui passar a 7, les quantitats al
final per al Pla gerontològic són exactament les mateixes, però
dividides entre 4 i 7.

Quant al que és mantenir el que vostè m'ha dit de les ajudes
a la subvenció aquesta per a Menorca, efectivament es
mantendrà a través de l'aportació que es fa a l'Unac, que crec
recordar que està dins la Unac aquesta associació que vostè
m'ha dit, i que, per tant, com que hi ha 100 milions més cap a
capítol 4, entenc que aquesta ajuda s'ha de mantenir.

Amb el que és Pintaf i Trapucó ho anunciam perquè Pintaf
i Trapucó suposa un Pla 10, i clar, és un pla que es paga, com
vostè sap, amb les característiques del Pla 10, però que a més
a més vàrem firmar un pla per unes quantitats que s'han vist
considerablement augmentades amb el que ha significat de
modificació pressupostària per part nostre. I si partíem d'una
quantitat aquesta quantitat ha estat molt superior.

Quant a joventut dir que, efectivament, es manté, destacar
aquest increment, però el que són ajudes, concretament al
Consell de Joventut com una reivindicació seva.

I quant a la dona, dir que tendré la compareixença, jo no
puc passar el pressupost de la dona amb aquesta partida, que
és pràcticament simbòlica, de 32 milions, sinó que basaré
totes les accions amb la dona en el pressupost de formació,
d'acció social, de joventut, cooperació al tercer món, en el
pressupost d'agricultura, de comerç, d'indústria i de sanitat,
de tal manera que desglossaré tot allò que els consellers han
fet a favor de la dona; en qualsevol cas no podrem notar mai
d'un dia per un altre el que és un increment d'igualtat
d'oportunitats. I em cregui que aquestes àrees són molt
complicades perquè encara que un s'esclati de conscienciar
el Govern, els diputats de tots els grups i pràcticament la
societat civil en general, doncs costa molt canviar
mentalitats i més que una qüestió pressupostària és una
qüestió de consciències i no la veurem segurament ni d'un
any per l'altre ni amb un temps relativament curt.

En relació al tema de telecomunicacions, dir-li que,
efectivament, amb el que són freqüències modulades,
convocam el concurs i estam pendents del Pla nacional de
freqüències. Respecte del cable hem fet el seguiment i
participam en les taules d'adjudicació de les tres
demarcacions. De les televisions locals estam pendents del
desenvolupament del reglament a nivell nacional en la
mesura que ens pugui afectar. Per tant, amb aquests tres
punts pendents de legislació estatal, però en qualsevol cas
s'està elaborant i totes les despeses d'aquest tema es troben
al programa 5212, que és el que, en certa manera,
desenvoluparà tots aquests temes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agrair l'explicació que ha donat
la Consellera de Presidència i demanar si el President té
algun problema perquè el nostre grup divideixi la seva
intervenció, sense passar-nos del temps evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, no hi ha cap problema en què divideixin el
temps, però respectin el temps de 5 minuts per a cada un.

EL SR. ORFILA I PONS:

No es preocupi que el respectarem perquè pensam fer
preguntes molt concretes, després de l'exhaustiva
intervenció de presentació que ha fet la Consellera de
Presidència, a qui agraïm la seva presència aquí.

Programa 1121. Capítol 4, transferències corrents a
ajuntaments 30 milions; voldríem saber criteris objectius i
igualment respecte dels 25 milions destinats a famílies i
institucions sense finalitat de lucre? Criteris, divulgació,
prioritats, pensam que és prou important.
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Respecte del mateix programa, estan clars els 241 milions
destinats a la compra de Cala Mondragó, voldríem saber
exactament l'aportació que es farà a la compra de Ca'n Salas,
quina quantitat exacta serà?

I els altres diners, els altres milions de pessetes destinats a
compra d'edificis i altres construccions, com aniran desglossats
també? Per tant, volem saber el detall de les partides.

Respecte dels ajuts a la Serra de Tramuntana, capítol 7 del
mateix programa, 120 milions, pensam que és important
l'increment que s'ha produït respecte de l'any passat, però ens
ha decepcionat una mica Sra. Consellera. Pensàvem que aquest
increment implicaria d'una vegada per totes que haurien fet cas
a la nostra reiterada petició, en el sentit que s'arribàs també amb
els mateixos ajuts a altres ajuntaments que estan en situació
similar i que estan ubicats fora de la Serra de Tramuntana, que
tampoc no són tants com per no ser coberts per aquests ajuts, i
que pensam que, en no fer-ho, en no ampliar a aquests
ajuntaments els ajuts que el Govern dóna pel desenvolupament
d'aquests, per cobrir els dèficits que aquests ajuntaments petits
tenen, se'ls està discriminant d'alguna manera.

Respecte dels consells insulars, em sembla que ha dit, era
per saber-ho exacte, 125 milions al Consell Insular de Mallorca
per a la Misericòrdia, i la resta anirien al Consell Insular de
Menorca per a la nova seu? Supòs que vostè té notícies que la
nova seu del Consell Insular de Menorca no es mou massa, no
hi ha massa moviments; m'agradaria saber si el Govern té
algunes previsions o té notícia de les previsions que es donen
al respecte, pensam que també és un tema prou important.

Respecte del programa 1122, foment de l'associacionisme,
és un tema que vostè sap que hem tengut alguna divergència
respecte de com es produïen determinades divulgacions i
pensam que val la pena fer-hi esment perquè quedi clar. Però,
tal vegada allà on volem manifestar més preocupació és
respecte dels ajuts als casals balears a l'exterior. La concreció
pressupostària d'allò que preveu la llei ens sembla clarament
insuficient i pensam que s'hauria de donar un reforç
considerable a aquest tipus d'actuació. Concretament volíem
demanar-li, Sra. Consellera, si vostè té prevista, dins l'any
1998, quedi acabada ja la remodelació de la Casa de Balears a
l'Havana i més o manco per a quan creu que es podria dur a
terme.

D'altra banda, significar-li que segurament que sí que s'han
produït negociacions amb els consells insulars respecte de la
seva participació, però supòs que amb els equips de govern; la
molt lleial oposició en tenim notícies sempre a través de vostè
i mai a través dels nostres presidents respectius, pensam que és
prou important que se'ns informi al respecte. I ho deim des de
l'actitud clara, i li he manifestat a vostè més d'una vegada, que
és positiu que els consells insulars participin del finançament
d'aquestes obres de remodelació i que hi prenguin part.

I anunciar-li una esmena simbòlica, però que pensam que
podria ser assumida perfectament per la Comunitat
Autònoma, pel seu Govern i pel grup que li dóna suport,
nosaltres presentarem una esmena demanant, producte tal
vegada d'un dels viatges que he tengut ocasió de fer a Cuba
i dels contactes que he tengut amb la gent del Casal balear
també en aquell país, que es plantegi la possibilitat que el
Govern subvencioni la tramesa setmanal de la premsa que
s'edita a les Illes Balears. És una petició que la fan de forma
unànime tothom, tenen un vertader desesper per llegir la
premsa de les Balears; no tendria pràcticament cost per al
Govern de les Illes Balears i seria una aportació important
per a la vida activa d'aquest Casal balear.

El programa 1216, secretaria general, hi ha 13 milions
destinats a estudis i ens agradaria saber el detall d'aquests
també.

Respecte del programa 1262, publicacions i Bocaib, dir-
li que no sé si les dades que vostè té són massa reals,
respecte a la puntualitat a l'hora de trametre el Bocaib; jo li
puc explicar de l'experiència que tenim a Menorca, els
diputats que a més a més de ser de províncies, o de colònies,
de vegades en feim la broma, vivim a un poble, tenim
vertaderes dificultats a l'hora de rebre el Bocaib, per tant, és
una instància nova que li hem de fer. Siguin prim mirats
amb aquesta qüestió, sap que la qüestió de terminis és
absolutament fonamental a l'hora de presentar determinades
actuacions i per tant és un tema vertaderament important a
tenir en compte.

Respecte del programa de cooperació per al
desenvolupament. Li voldríem demanar criteris. I li
voldríem fer una suggerència, el muntant dels ajuts al tercer
món de cada vegada seran més importants i em vull sumar
a la intervenció que ha fet el portaveu que m'ha precedit en
l'ús de la paraula, en el sentit de constatar que sí que es va
creixent i es va acomplint la previsió, el compromís que en
el seu moment el Govern va assumir respecte a arribar al
0'7% del pressupost de la Comunitat Autònoma per al tercer
món, i volem suggerir que comparegui anualment davant el
Parlament per donar compte del que es fa respecte d'aquesta
qüestió, per pròpia tranquil•litat dels ciutadans i per evitar
problemes de males interpretacions de vegades en com es
canalitzen determinats ajuts. D'altra banda, demanar-li si
tendrà criteris, l'any passat ens va anunciar un criteri nou,
seria el de dir grans actuacions; enguany parlam de 555
milions, quin tipus d'actuacions es duran a terme? Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Bover, té vostè la paraula per
continuar amb la intervenció del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
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LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Agrair els cinc minuts que em deixa el portaveu del meu grup
Sr. Ramon Orfila, també agrair la compareixença de la Sra.
Consellera i del grup que li dóna ajuda tècnica a la seva
conselleria. Voldria fer un esment respecte a quan s'ha parlat de
les possibles transferències de les guarderies als consells
insulars, que es tengués en compte també, quan es parli d'aquest
tema, la possibilitat d'incloure aquestes escoletes a les possibles
xarxes d'escoletes públiques de 0 a 3 anys, ja que pensam que
surten al programa com a centres assistencials, però s'ha de
tenir molt en compta que ja no és necessari o no s'ha de
fomentar només a centres escolars com assistencials, sinó
educatius. I a més a més, quant a la nostra Comunitat
Autònoma tendrem les competències d'educació a partir de l'1
de gener del 98.

Quant al programa 3141, tornam esser a una indefinició a
nivell de competències de les diferents administracions, d'acció
social, per tant li tornarem demanar una vegada més; a causa de
la importància que aquest tema té per al nostre grup, una
possibilitat de crear una coordinació entre el Govern i consells
més fluida que la que s'ha duit fins ara. Pensam que és un tema
molt necessari, hi ha uns convenis conjunts que s'assignen entre
les diferents administracions, consells insulars, ajuntaments, per
tant agilitar o canalitzar aquest tema.

Intentaré no repetir preguntes que vostè ha anat contestant
als altres portaveus i en la seva intervenció, però sí que
m'agradaria que em comentàs del programa 314101, especificar
l'ajuda a ajuntaments del Pla gerontològic, aquests 45 milions
de pessetes que tenen prevists, no he entès, potser que ho hagi
comentat, però no he entès quines prioritats tenen per donar
suport al Pla gerontològic.

No sé si també ha comentat la partida 48 d'aquest mateix
subprograma, famílies i institucions sense finalitat lucratives,
aquests 400 milions de pessetes com es distribuirien.

A la memòria de la secció de Presidència, ens trobam el
plantejament, a la Direcció General de Joventut i Família, que
s'encarrega de fomentar l'activitat d'oci juvenil i de donar el
suport necessari als joves en matèria de cultura, sanitat,
ensenyament, etc., això vol dir, per tant que hi ha actuacions de
diferents conselleries o que hi ha d'haver algun element de
coordinació entre les diferents conselleries. Jo li demanaria
quin és l'òrgan de coordinació i si tenen partides pressupostàries
específiques per a aquesta coordinació.

En el programa de promoció i serveis per a la joventut, a les
actuacions 0205 i 0206, on es comenta que es col•laborarà amb
els mitjans de comunicació per tal que augmentin el seu interès
sobre les necessitats i perspectives dels joves, i col•laborar amb
la Universitat per divulgar aquesta informació, m'agradaria, si
ens pogués contestar, els projectes que tenen i amb quin
pressupost.

En aquesta mateixa exposició de programes, demanaria
els pressuposts sobre la determinació de fer un estudi sobre
la realitat juvenil a les Illes Balears. Quina partida
pressupostària específica hi ha en aquest tema? També hi ha
un altre subprograma sobre patrocinar l'elaboració de plans
insulars, comarcals i municipals de joventut, com es pensa
dur a terme, demanaran informació als ajuntaments,
mancomunitats, consells insulars, per realitzar aquests
plans, quina partida s'hi destinaria?

Una de les actuacions que hem trobat molt interessants
des del nostre grup és l'actuació 504 on s'afirma que es
potenciarà la reinserció de joves reclusos, menors tutelats i
els tutelats majors de 16 anys, ens sembla una mesura molt
positiva i a més molt delicada i problemàtica. Li
demanaríem quines actuacions es durien a terme en aquest
sentit, perquè és un objectiu molt global, i també l'òrgan de
coordinació amb menors, sabem que ara s'han transferit
unes competències als consells insulars de Menorca i
d'Eivissa, es transferiran, i a partir d'aquí sí que és necessari
una major coordinació en aquest tema.

Ens sembla molt bé també la campanya de prevenció
entre els joves, amb l'objectiu de reduir el risc d'infecció del
virus de la sida, i també per evitar els embarassos no
desitjats, quin pressupost, si ens ho pot dir, es destina
específicament a aquesta campanya?

I també el pressupost a la campanya que es dedicaria a
prevenció del consum d'alcohol i de drogues entre els joves,
i tenir en compte, també, és molt important per a nosaltres,
que es tenguin en compte les drogues de disseny que al Pla
de salut que en teoria està aparcat, no es plantegen.

També es planteja una altra actuació, creació d'un centre
d'estudis sobre la realitat juvenil, no sé si l'ha respost ja en
aquest apartat, no me n'he temut, demanar el pressupost
d'aquest objectiu. També el pressupost específic sobre
l'objectiu de sensibilitzar joves en el tema de la igualtat
entre home i dona, perquè estam convençuts que malgrat
faci un any que aprovàssim el Pla de la dona aquí, al
Parlament, als joves i a totes les edats, s'ha de continuar fent
feina per la igualtat entre home i dona.

No acab encara, dues preguntes més. Un altre objectiu és
impulsar les accions necessàries perquè la llengua pròpia,
entenem que és la llengua catalana, de les nostres illes
esdevengui en un ús normal dins l'àmbit de la joventut.
Demanaria pressupost, si és possible, i actuacions concretes.
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Passaria al programa 3232, de promoció, protecció i
activitat per a la dona, una de les preguntes que li volia fer era
que amb propostes de resolució demanades pel PSM es va
aprovar una compareixença anual, vostè ha comentat que
compareixeria a principis de l'any següent, no li faré les
preguntes que tenia plantejades, ens interessaven partides
pressupostàries específiques que s'havien gastat i que es
pensaven gastar, però esperarem la seva compareixença, però
sí dir-li que no estarem en període de sessions i ens agradaria
saber quan compareixerà, si al proper període de sessions, a
partir del mes del març, o si podrà ser abans, si es podrà agilitar
aquest tema.

I em sembla que les que tenia preparades ja estan respostes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé anirem més o manco amb el
mateix ordre.

Desglossar el capítol 6 del programa 1121, m'ha demanat el
Sr. Orfila, ara pas a fer-ho. El programa 1121 de Presidència,
al capítol 6, efectivament, 241.800.000 per a Mondragó, 104
per a Can Salas; en el 96 varen ser 220, en el 97, 100 i en el 98,
104. La segona fase de condicionament de Son Vent, 100
milions; la reforma del Consolat de la Mar, 40; l'adequació i
reforma del pati de Ses Minyones, 15; el cablejat, 25 milions;
el final del condicionament de l'edifici del carrer de Sant Pere,
del núm. 5 a l'1135; liquidacions d'obres diverses, 25 milions;
compra de maquinària, concretament la caldera de calefacció,
3 milions; adequació del parc mòbil, 6 milions; i mobiliari, 8
milions. Amb això hem desglossat pràcticament tot aquest
capítol 6.

En relació al capítol 4, que era el capítol que li preocupava
en relació a aquests 30 milions a ajuntaments i aquests 25
milions a famílies, com es distribuïen. Bé, vostè sap que hem
tengut molt de debat en aquesta cambra, vostè i jo, en relació a
una crítica que feia bàsicament el grup del PSM, hem tengut
moltes preguntes a comissió i fins i tot una interpel•lació en
relació a per què els ajuts del president no estaven regulats, i
efectivament hi va haver un temps en què les ajudes del
president no estaven regulades, però a partir de fa dos anys, les
ajudes es varen regular, a través del Decret 179/96, de 4
d'octubre, de tal manera que hi ha una regulació, amb aquest
decret s'expliquen exactament quins són els objectius, els
criteris per donar aquests 25 milions a famílies de capítol 4, i
aquests 5 milions de capítol 7, per tant absolutament regulat i
no es dóna en aquest moment cap ajuda sense poder-se acollir
a un decret, llevat dels casos molt específics d'emergències.

Quant a la petició de Serra de Tramuntana que fos
ampliada a altres municipis, en aquell moment hi va haver
una petició dels municipis de la Serra de Tramuntana que
s'augmentàs, però el decret se circumscriu a la Serra de
Tramuntana, no descartam que no ho poguéssim ampliar,
però seria un altre decret i una altra actuació, que en aquest
moment no està present en aquest pressupost però que no
descartam en el futur.

En relació al Consell Insular de Mallorca, efectivament
125 milions per a la Misericòrdia i 200 per a Menorca, és un
conveni que també al seu dia firmàrem amb Eivissa, i que
després el Consell Insular de Menorca li donarà el destí que
estimi més oportú, amb el calendari i de la manera que el
consell insular que té la potestat d'autoorganitzar-se i de
funcionament, estimi més oportuna.

En relació al programa 1122, d'exteriors, dir que
efectivament en el que són casals a l'exterior, hem dit que hi
havia 2,5 milions de capítol 4, gran part dels 25 milions de
capítol 6 i 9 de capítol 7, però que després hi havia tota una
sèrie d'accions, per exemple al pressupost de
telecomunicacions hi havia una part dedicada als casals a
l'exterior, amb el que era ajut al Tercer Món, en els
pressuposts d'agricultura, de tal manera que el lliurament
cap als casals de l'exterior, malgrat aquest sigui el seu
programa específic, sí, en el tema d'agricultura perquè els
casals ens han demanat iniciar una branca comercial, i en
aquest sentit el conseller d'Agricultura estudia ara de quina
manera podríem iniciar aquesta branca en el que serien els
casals a l'exterior, clar, no seria el cas de Cuba, però sí el
cas de moltes cases de l'Argentina o de l'Uruguai. En
qualsevol cas, en les negociacions de consells insulars pel
tema del local, dir-li que, bé, si no l'han informat, varen ser
a una reunió  els (...) de la conselleria, i vàrem quedar que
assumiríem cadascun, en lloc de tot el Govern tot el
pressupost del casal, ens el repartiríem entre els consells
insulars, en aquest moment tenim el document de cessió del
Govern de Cuba d'aquest centre, necessitam aquest
document, ens ha costat un poc de temps, vostès saben per
la burocràcia d'allà, poder-ho dur, i en aquest moment hem
remès una ajuda ja a aquest casal per poder elaborar el
projecte, de manera que ja està pràcticament elaborat i ja
està pagat, i ara preparam el conveni amb els consells
insulars, així que crec que serà una realitat, i la nostra
intenció és que l'any 98 el puguem inaugurar.

En relació a la suggerència seva de premsa, dir-li que
efectivament fa dos anys a un dels consells balears a
l'exterior, es va demanar poder tenir premsa amb una certa
rapidesa per part dels casals, des del mitjans d'aquest any
enviam setmanalment els diaris cap a l'exterior,
concretament el periòdic setmanal España exterior que
inclou notícies de Balears i a través de telecomunicacions
estudiam el sistema per poder fer efectiu aquest prec que,
per una altra banda, a través de la impressió digital, podria
ser una realitat i per una altra banda acolliríem el prec que
en el seu dia varen fer els casals.
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En el programa 1216, el programa de la Secretaria General
Tècnica, hi ha 13 milions dedicats a estudis que són els que
abans tenien a capítol 2 totes les direccions i que ara estan
concretament tots ficats dins la secretaria.

En relació al BOCAIB, és la nostra intenció poder dur
endavant, i estam estudiant la manera que fos més eficaç,
malgrat suposàs un increment pressupostari, perquè som
conscients que encara podem anar més enllà en el que seria el
grau d'eficàcia.

I en el Tercer Món, no tenc inconvenient a comparèixer
anualment i, de fet, crec que és una bona iniciativa, ja que les
partides aniran pujant bastant. Dir que d'aquests 555.175.000
van a la segona part de la construcció de l'hospital de Santa
Domingo Iguey, i la resta, els 325 es repartiran d'acord amb el
que marca el decret de subvencions, però crec que hi ha una
interpel•lació del Grup Socialista, em sembla, en relació a
aquest tema, o sigui que amb aquesta interpel•lació també
tendrem ocasió de poder debatre quins seran els criteris i, en
qualsevol cas, Sr. Orfila, li faré arribar totes les conclusions
d'aquesta interpel•lació.

En relació al programa 3141, d'acció social, efectivament no
podrem fer una bona acció social si no col•laboram totes les
administracions, crec que és un objectiu que ens hem de marcar
tots els que facem acció social, i bàsicament intentar fer manco
política i molta sensibilització social, crec que és una crida que
ens hem de fer tots els que som avui a aquesta comissió.

En relació al Pla gerontològic, tant a capítol 4 com a capítol
7 hi ha prop de 102 milions, i bàsicament és el
desenvolupament del que és el Pla, nosaltres vàrem escometre
l'any 97 moltíssimes construccions de centres, i anam pagant
per anualitats per 10 anys i gran part són aquestes anualitats.

En el que és la Direcció General de Joventut dir que tenim
un òrgan de coordinació, que és la Comissió Interdepartamental
de Joventut, i vàrem fer unes modificacions, de tal manera que
estiguessin integrats directors generals que poguessin decidir i
és l'òrgan de coordinació que es reuneix com a mínim una
vegada cada mes. 

Quant a l'estudi, dir que l'estudi sociològic ja està pagat, la
publicació es farà sobre final d'any o principi de gener, i el Pla
jover, de moment té un pressupost d'1,5 milions.

Quant a l'àrea de comunicació, tenim un pressupost
important, tenim, concretament amb aquesta àrea la revista Tres
quarts, amb un pressupost de 7 milions, la revista Ja, que és una
revista jove dirigida a tots els usuaris del carnet jove, amb un
pressupost de 23 milions, tot el tema de Ràdio Jove, amb un
pressupost al voltant de 35 milions, etc.

En relació amb els projectes que em demanava,
efectivament, en relació al Pla jove es faran unes jornades
amb tots els regidors de joventut d'ajuntaments i amb els
consells insulars, i amb el material que ens doni aquest
estudi sociològic es treuran unes conclusions que seran les
que emprarem com a base per al Pla jove. Per tant,
efectivament, en joventut la col•laboració de totes les
administracions.

En promoció de la salut, el nostre objectiu en tema de
joventut, pràcticament hi ha tres coses que preocupen els
joves, l'habitatge, la feina i la salut. I el tema de salut és
prioritari, perquè si un jove o pràcticament qualsevol no té
salut, és difícil que pugui afrontar el repte de la formació, la
feina o l'habitatge, en aquest sentit volem fer una política
molt activa en prevenció de la sida, prevenció de l'alcohol
i prevenció de drogues, de fet, durant l'any 97 hem fet ja
diverses campanyes importants en aquest tema, no tenim
encara quantificat el pressupost, però d'aquests 66 milions
que hi ha a capítol 6, una part important serà per a aquestes
campanyes de prevenció.

Dir també que hem fet campanyes respecte de la millora
d'hàbits alimentaris en edat escolar, i un dels objectius
principals també en matèria de joventut és la part de
voluntariat, feim feina pràcticament cada setmana en foment
del voluntariat jove en matèria d'esports i en matèria de
medi ambient, i ara volem intentar que aquest mateix
voluntariat s'impliqui en temes socials, com que dins la
conselleria hi ha el tema de joventut i social, pensam que
podem tenir un cert èxit, si agafam més de 500 voluntaris
que tenim en aquests moments fent voluntariat de medi
ambient, però amb les borses de voluntaris, un cop aprovada
la llei i registrats els implicaríem en matèries socials, i segur
que els col•lectius ho rebrien molt bé.

En relació a la sensibilització dels joves en igualtat
d'oportunitats. Aquí, la Direcció General de Joventut té el
departament de Família i durà a terme la campanya
d'igualtat d'oportunitats a la llar i tot el que seria suport en
matèria de família per conscienciar els joves del que és el
repartiment equitatiu i la igualtat d'oportunitats, hi ha
campanyes en aquest sentit de cara als anys vinents.

En relació a la llengua catalana, un dels objectius, el
creuaríem amb la Direcció General de Cultura i
Normalització Lingüística, que forma part d'aquesta
comissió de coordinació, i efectivament en temes de la
dona, demanaré una compareixença, perquè es tractarà,
d'alguna manera, d'anar sumant els pressuposts de les altres
conselleries i les actuacions que han fet entorn a aquest
pressupost, per arribar als doblers pressupostats per al II Pla
d'igualtat d'oportunitats.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyora consellera, alts càrrecs, diputades i
diputats. Bé, agrair-li la compareixença i l'explicació, el repàs
que ens ha fet de la secció de la Conselleria de Presidència, i
plantejar-li unes quantes qüestions que no ens han estat
aclarides o, al contrari, se'ns ha reafirmat que efectivament hi
ha bastants ombres dins aquesta exposició, sempre optimista
que ens fan els consellers o conselleres de torn.

En primer lloc, s'ha parlat, bé la Conselleria de Presidència
no és una conselleria estrictament d'acció social, i m'ha
preocupat una frase que m'agradaria veure esborrada, perquè
l'he sentida a altres institucions i no m'ha agradat, que s'ha de
col•laborar entre totes les administracions per tirar endavant en
acció social, això és bo; però que s'ha de fer manco política.
Miri, aquí venim a fer política, que la política, d'acord amb
l'origen de la paraula és l'art de governar les ciutats, i som dins
una ciutat, i, per tant té un sentit positiu, i poder fer política
lliurement ha costat molt de temps i fins que no hem recobrat
la democràcia no ho hem pogut fer, per tant venim a fer
política, lògicament en positiu d'acord amb el mandat dels
ciutadans.

Una sèrie de qüestions en relació a la Conselleria de
Presidència. En primer lloc, la magnitud que té l'acció social o
que no té dins aquesta conselleria i en general dins el Govern.
recordi que l'article 31 de la Llei d'acció social, i és una llei del
1987 que no està desenvolupada reglamentàriament, cosa molt
sospitosa, a l'article 31 diu que el Govern de la Comunitat
Autònoma ha de destinar a acció social un mínim d'un 6%, si
ens situam en la magnitud pressupostària que té la Comunitat
Autònoma per al 1998, hem de parlar, com a mínim, d'acció
social estricta, no Conselleria de Presidència, un mínim de
7.200 milions de pessetes. Crec que en aquest moment, si
féssim els números reals tal com estableix la Llei d'acció social,
aquests 7.200 milions de pessetes no figuren al pressupost
perquè hauríem de llevar, com diu la mateixa Llei d'acció
social, totes aquelles actuacions, tipus d'esplai, cultural, etc.,
etc., que no són estrictament d'acció social, però la divisió
d'acció social entre diferents conselleries fa molt difícil
localitzar aquests 7.200 milions de pessetes mínims de
pressupost que s'haurien de destinar a aquest àmbit.

Diferents qüestions a veure si el pressupost respon o no,
i el Grup Parlamentari Socialista creu que no respon, a
diferents expectatives que s'han aixecat per part del Govern,
fins i tot compromisos adquirits dins aquest parlament i que
s'han de dur a terme, si no estan quantificats, el compromís
és una pura ficció. Per exemple, tenim acordat que es
presentarà en aquest parlament, i estan ja fora de termini, un
pla d'atenció a la immigració internacional, països pobres,
no parlam de la immigració de ciutadans britànics, francesos
o alemanys, sinó de gent procedent de països del Tercer
Món. On és pressupostàriament aquest pla d'atenció a la
immigració internacional?, de quants de milions de pessetes
disposarem en el moment que es compleixi el compromís i
record que estan fora de termini, quan aquest pla entri al
Parlament, com el podrem dur a terme si no hi ha una
partida pressupostària raonablement suficient per dur a
terme aquestes actuacions?

Un altre pla que tampoc no té vertadera cobertura
pressupostària. Fa temps, el director general d'Acció Social
era el Sr. Miquel Munar i va dir que sí, que es faria un pla
gitano de les Illes Balears, per afrontar la problemàtica tan
peculiar de la minoria gitana, aquí em sembla que són 12,5
milions de pessetes, el pla gitano no està presentat, no
sabem si no hi és i no se l'espera o si se l'espera, però, en tot
cas, és evident que aquests 12 o 12,5 milions de pessetes
són una repetició mecànica de la partida que trobam cada
any, per tant no hi ha una actuació previsible en matèria de
la problemàtica de la minoria gitana.

Pla gerontològic. S'han manejat diferent xifres en
actuacions completament heterogènies. El pla gerontològic
que es va demanar que es presentàs en aquest parlament
degudament quantificat, i precisament el retard, la suspensió
de la seva tramitació parlamentària va venir determinada
perquè el Pla gerontològic que havia entrat aquí era un
conjunt de dades, d'estudis, d'informacions, de reflexions,
però al final no ens deia què volien fer, amb quin termini ho
volien fer i una quantificació raonable en el temps, és a dir,
faré tal cosa, ho faré en un any, ho faré en cinc, i ho faré
d'aquesta manera, amb tants de milions de pessetes. Aquest
pla gerontològic, si demà entra en aquest parlament, ja amb
caràcter, esperem que més o menys definitiu o després de la
seva tramitació parlamentària, quina cobertura tendrà,
perquè, naturalment el pla gerontològic no es redueix que
quantifiquen el tema de la residència per a assistits de
Felanitx o el centre de dia de Llucmajor. Sabem
perfectament que, més enllà de la construcció de la
residència de Felanitx, dins les Illes Balears, hi ha una
previsió molt raonable, i que perfectament es pot quantificar
o que es pot quantificar de manera molt aproximada, que
quedaran una sèrie de centenars de persones de tercera edat,
persones que necessiten ser acollides a residències amb
caràcter d'assistits, i que, per tant, aquesta magnitud per
enfrontar aquesta problemàtica no es troba en aquest
pressuposts. No ens enganyem: la residència de Felanitx,
amb un centenar de places, no permetrà donar-li sortida i, si
demà entra aquest Pla Gerontològic, aquest pressupost de
1998 no té resposta econòmica i, per tant, serà un pla, una
altra vegada, que ens remetrà al 99 i a anys successius.
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Lluita contra l'exclussió social: ha parlat d'activar les
actuacions de tipus socials. Tenim un pla de lluita contra
l'exclussió social en aquesta comunitat? No, hi ha actuacions -el
mateix salari social, l'aport transitori comunitari, renda mínima
d'inserció, el que li vulgui dir- que  van en aquest sentit, però,
no tenim un pla global. I si no el tenim, tampoc no tenim unes
previsions de quantificació.

Quant al tema del 0.7, Sra. Consellera, em permetrà que li
digui que no és el mateix pagar una factura el 31 de desembre
que només pagar un dia de l'any. Pagar la factura, enlloc de
pagar els 365 dies, només pagar-ne un. I em sembla que, en el
tema del 0.7% vostès no juguen net. Vostès diuen que avançam,
sí, avançam, però arribarem al final. Escolti, i per què no hi
arriben abans? Hi ha altres institucions, amb un pressupost
gairebé 10 vegades inferior al de la Comunitat que, des del
primer moment que s'hi han produït canvis polítics, han
enfrontat el 0.7. I estan molt més fermades, tenen molta menys
capacitat de maniobra, no tenen ingressos propis, i ho han fet.
Si enguany, en lloc de 840 milions, que seria l'aplicació del
0.7% de tot el pressupost, n'hi posen 555, home, en falten 290.
I el tercer món ja no recuperarà aquests 290. És evident que
això és una manera d'entretenir, de marejar la perdiu, i allargar
la qüestió fins a finals de legislatura i confiem que el 99 hi
haurà aquesta partida, però tots aquests milions de pessetes que
el tercer món necessitava el 96, el 97, el 98..., són cents de
milions de pessetes que hem agafat de la caixa del tercer món,
i això és un acte preocupant.

En segon lloc, també ens hauria de dir -hi haurà una
interpel•lació i la faré la pregunta, però li vull avançar una mica
la qüestió-, com pensa aplicar aquests 555 milions de pessetes
al tercer món. Directament? Amb una gran obra faraònica, que
es pugui vendre molt bé i anunciar a tots els diaris? O una cosa
més discreta, però probablement més efectiva, de petits
projectes escampats per diversos països, que donen molt més
joc a totes les ONG que hi participen -església inclosa-, i no
aquest macro-projecte, que, pràcticament, només pot agafar un.

L'altra cosa seria si pensa vehicular-ho directament o si
pensa reforçar, amb l'aportació d'aquests 555 milions,
degudament distribuïts, el tema del fons de solidaritat. Volem
saber si pensen reforçar el fons a Menorca, a Mallorca -a
Eivissa no existeix el fons-, però saber si pensen fer una
aportació realment important a les illes que tenen fons.

També hi ha un tema que crec que és un incompliment de la
llei d'acció social de 1987. Aquesta llei estableix una divisió
competencial clara, en matèria social -ja sé que vostè no és la
Consellera de benestar social, però ho té com a una àrea
important de la seva Conselleria. Diu que determinades
competències seran del Govern de la Comunitat Autònoma,
altres dels Consells Insulars i altres dels ajuntaments. Aquest
pressupost, Sra. Consellera, no avança cap aquí. Vostès, per al
98, no tenen en previsió complir clarament la llei d'acció social
en matèria de redistribució social. Per tant, aquest pressupost
del 98 és una vulneració no ja de l'estatut -article 39, que
preveu àmplies competències-, sinó de la pura i estricta llei
d'acció social de 1987, que preveu que determinades
competències estaran en mans del Govern, altres dels Consells
Insulars i altres dels ajuntaments. No s'avança decididament cap
aquí. Els Consells o els ajuntaments no han d'esperar de la
benevolència del President o Presidenta o Conseller o
Consellera de torn rebre les competències. Hi hem d'anar d'una
manera ordenada i, evidentment, no s'hi va. L'exemple més
flagrant que no s'hi va és el tema de l'Institut Balear d'Afers
Socials: 3.789 milions, quasi tant com tota la Conselleria. Una
competència nova, assumida per una transferència recent per
part del Govern de la Comunitat Autònoma. Ens va dir que
pensaven enfrontar el traspàs cap als Consells Insulars una
vegada que el sector que els havien transferit, l'Inserso, aquesta
competència, estàs ordenada. Supòs que, una vegada que creen

l'Institut Balear d'Afers Socials, han posat ordre: han creat
una cosa que té cara i ulls, i que s'aguanta bé i que està
ordenada. I quan pensen transferir tot o part o el que es
pugui transferir d'aquest Institut Balear d'Afers Socials als
Consells Insulars? Perquè jo he cercat si, en aquest
pressupost, hi havia moviments pressupostaris d'aquest
Institut Balear d'Afers Socials de cara als Consells Insulars
i no n'he vist cap. Pens que, senzillament, no pensen
transferir res.

Em queden unes quantes preguntes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, li he de dir que resumeixi perquè ja es passa
molt del temps.

EL SR. PONS I PONS:

Seré molt breu, Sr. President.

Quant al tema d'actuacions en matèria de la dona: vostè
mateixa va explicar, dia 12 de novembre del 96, que tenia
pressupostat en 3.000 milions, i que està contemplat en totes
i cadascuna de les Conselleries, el pla d'atenció o de
promoció de la dona. No ens consta que aquests 3.000
milions de pessetes s'aplicassin, i creim que, dins aquest
pressupost, hauria de dir clarament si es manté aquella xifra
màgica dels 3.000 -jo crec que és una pura ficció-, i si no es
manté aquella xifra màgica, quina és la xifra real que es
maneja en actuacions en matèria de problemàtica de la dona
per a 1998. No tenc més temps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sra. Consellera, té la paraula per
contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Seguirem el mateix ordre.

En primer lloc, vull dir que el Govern destina més del
6% en matèria social. Vostè oblida, Sr. Pons, que aquesta
Conselleria té una Direcció General d'Acció Social, un
Institut Balear d'Afers Socials, però també hi ha menors,
drogues, i hi ha pressupost d'acció social dins la Conselleria
de Sanitat i dins la Conselleria de Funció Pública i Interior.
En qualsevol cas, superam en molt els 7.200 milions de
pessetes. No crec que sigui el moment de passar a
desglossar-ho pesseta per pesseta però, si a vostè li
interessa, faci l'acció parlamentària pertinent, i jo em sotmet
a l'acció per demostrar-li que aquest Govern destina molt
més del 5% en matèria d'acció social.

En relació al tema d'immigració, efectivament, hi ha un
manat de fer el pla d'immigració, però en el Consell d'Acció
Social tots vàrem acordar, per unanimitat, que se'ns donaria
una ampliació de termini, fins a 31 de desembre i, per tant,
el pla de la immigració serà una realitat en el primer
trimestre de l'any vinent.
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Quant al pla gitano, és un dels plans -com que hem d'anar
per fases- que arribarà més tard a aquest Parlament, perquè la
prioritat és el manat d'aquest pla d'immigració, i el pla
gerontològic es presentarà a Consell de Govern divendres dia
21 d'aquest mes, i, efectivament, vostè veurà que hi ha  unes
previsions: a Felanitx 110 places, un increment en relació a
estades temporals, tant a la residència de La Bonanova com en
el centre de dia de Manacor com a l'ajuntament de Manacor, en
estades temporals, en habitatges titulats, i vostè veurà que, amb
aquest pla gerontològic, feim el disseny del tema gerontològic
i quines construccions i quins serveis hem de dur endavant
perquè el pla gerontològic i el seu compliment sigui una realitat
en poc temps relativament. Per tant, quedaríem emplaçats a
presentar aquest pla: dia 21 va a Consell de Govern, després
entrarà en el Parlament.

El pla ha estat redactat pel mateix equip que va redactar el
de Catalunya. El durem quantificat, però, evidentment, la
responsabilitat del pla serà no sols d'aquesta Consellera ni del
Govern, sinó de totes les  administracions, perquè també hi
haurà implicacions, en aquest cas, dels Consells Insulars i dels
ajuntaments, com hem dit al principi d'aquesta compareixença.

En qualsevol cas, jo, en aquest moment, única i
exclusivament he duit al Parlament el pla de la dona, i l'he duit
quantificat. Duré el pla gerontològic quantificat, però,
normalment, qui fa una crítica s'hauria de receptar el mateix
medicament i, Sr. Pons, quan vostè duu un pla a una altra
institució no el duu quantificat i li demanaria que el prec que
em fa a mi també el fes vostè quan presenti un pla a altres
indrets.

Per una altra banda, li vull dir que, en relació al tema de la
lluita contra l'exclusió social, crec que en el proper plenari hi ha
una proposició no de llei -crec que és d'Esquerra Unida- i
llavors serà un bon moment per debatre aquest tema.

En relació al 0.7, he fet un recordatori del que significava
l'augment pressupostari des dels darrers 5 anys: de 35 a 80, de
80 a 120, de 120 a 250, de 250 a 555, amb el compromís que,
en un termini, que serà l'any 99, arribarem al 0.7. Això és
planificar, i això és fer les coses com toca.

Li vull dir que, efectivament, hi ha exemples d'institucions
que han aconseguit el 0.7, però hi ha altres institucions
governades pel seu color polític, com l'Estat durant els 13 anys
que va governar el Sr. González-, i ja no parlem dels
ajuntaments. També hi ha institucions i ajuntaments del meu
color polític que no ho han aconseguit.

El que és cert i segur és que hi ha un compromís del 0.7
per a l'any 99, que enguany s'augmenta més del 50% -l'any
passat eren 250 i enguany són 555. Per tant, el camí està
molt clar, és un govern sensibilitzat amb els temes de
solidaritat, i crec que no és el moment de dir si una
institució ho fa o no perquè segurament trobaríem
moltíssims exemples, del seu color polític o del meu, que no
arriben al 0.7 i, a més, no tenen cap calendari per arribar-hi,
cosa que no és el cas del meu govern.

Quant al fons de solidaritat, vull dir que es destinen 10
milions per al de Mallorca i 5 per al de Menorca, però
nosaltres pensam que, a través del decret que vàrem
publicar volem fer cooperació directament a través de les
ONG, que presenten projectes i que això, d'alguna manera,
és una forma de fomentar el voluntariat per als temes de
cooperació. Dins aquest tema volem fer un apartat molt
especial per fomentar el voluntariat jove de cooperació amb
el tercer món.

Tornant al fil de la seva intervenció, en la vulneració -
diu- de les transferències de l'Ibas, vostè em va demanar, -
just dos mesos abans, o un mes abans- de tenir les
competències en matèria d'Inserso, ja em va demanar la
transferència. Això em fa pensar que hi ha un interès polític,
perquè si a algú li demanen una cosa que no té, només hi ha
dues explicacions: o que no se sap el que es demana -i vostè
sempre sap què demana- o que es demana amb un interès
que mai no és tècnic, sinó un interès polític. I vostè ha
arrossegat aquesta petició, via peticions parlamentàries, tot
l'any, i jo sempre li he respost el mateix. Hem de saber
primer què tenim -com en el cas de menors, tema en el qual
el Govern ha fet la política que ha cregut més adequada per
després transferir-los. Farem el mateix en el tema d'Inserso:
el vàrem tenir dia 1 de gener, hem de fer una política
d'ordenació, hem de dissenyar una política, amb el temps
que sigui necessari, i després, en el moment que estimem
més oportú, farem la transferència. Només li vull recordar
que l'Estat central, governat pel seu color polític, va tenir la
competència 13 anys. No sé si va haver de menester 13 anys
per dissenyar la política, però ho va transferir en el moment
que ho va estimar més oportú i nosaltres, de moment, només
duim 10 mesos.

En relació al tema de la dona, he dit que compareixeré
davant aquest Parlament i que explicaré els 1.000 gastats
l'any 97 i farem un balanç. A partir d'aquí s'acceptaran el
suggeriments, però jo li demostraré, en aquesta
compareixença, que s'han gastat 1.000 milions en igualtat
d'oportunitats. Gràcies, Sr. President.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 50 / 14 de novembre del 1997 1275

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Pons, té vostè la paraula per
replicar.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Consellera, ha gastat 1.000 milions en matèria de la
dona, però dia 12 de novembre del 96, davant aquesta mateixa
comissió, va dir 3.000 milions. Hi ha una petita diferència:
2.000 milions és una cosa que dóna per prendre un petit cafè.
En veure les xifres reals, veurem si queda per molts cafès.

El pla d'immigració: té fins a 31 de desembre del 97, però
la pregunta és la mateixa. El pressupost és per al 98: si ho ves
clar, i amb les previsions econòmiques què ha de tenir, sobre
quina partida pressupostària, raonablement, es pot sustentar.
Aquí no hi ha cap partida pressupostària oberta per donar
viabilitat a un pla que aspira a resoldre la problemàtica dels
immigrants, perquè quan hi ha festes d'immigrants hi anam, i
ens agrada molt ser a la presidència, però això té també unes
implicacions econòmiques: hem de pagar el beure, no només
hem d'anar a la festa i presidir. Jo crec que, raonablement, han
d'agafar el compromís, vostès mateixos, o el seu grup polític,
d'introduir l'esmena, perquè si la presentam els altres grups
tenim garantit que no l'aprovaran. És necessari obrir una
partida, per poca que sigui, però una partida que demostri que
hi ha una voluntat de donar una dimensió real al pla d'atenció
a la immigració.

Quant al pla gitano: s'hi està treballant? Per quan s'haurà
elaborat? No se m'ha donat cap informació. Si s'elaboràs molt
ràpidament, si arribàs dins la primera meitat del 98, i es volgués
començar a posar en marxa, no tenim més que la mísera
partida, que es repeteix mecànicament, dels 12 milions de
pessetes de cada any.

El pla gerontològic: què jo deman aquí el que no
acompleixo a una altra institució? Miri, m'ho sé, fins i tot, de
memòria. El pla estratègic de benestar social de la institució de
la institució en la qual jo som responsable de l'àrea social, té
2.637 milions de pessetes, que són la cobertura real del pla
estratègic del Consell Insular de Mallorca, quantificat i
perfectament detallat. Representa més del 21% del pressupost
de la institució que governa l'illa de Mallorca. Per tant, la
propera vegada que intenti llançar una crítica procuri estar ben
documentada.

Quant al 0.7%, no m'ha rebatut l'argumentació: el 0.7%, si
arriba al final de legislatura, hauran quedat cents de milions de
pessetes pel camí -l'any que ve 290- que han estat detrets de
l'aplicació al tercer món. Què hi ha llocs on no s'aplica aquest
0.7%? D'acord, però això no és excusa perquè aquí, i nosaltres
som aquí, no s'apliqui. Li dic que també, en aquesta matèria,
dins l'àrea que presideix aquest diputat a una altra institució, es
va donar exemple que, des del primer dia es dóna el 0.7%,
aconseguit amb molta dificultat.

Ens ha dit finalment -i m'agrada que ho hagi dit- que no
pensa -ho ha dit d'una manera indirecta- que no pensa
reforçar les aportacions, ni canalitzar a través dels fons de
solidaritat, que vol estar en contacte amb les ONG i servir
del voluntariat. Crec que això és una fal•làcia, perquè
recordi que els fons de solidaritat són el mecanisme més
neutre, més inter-institucional que existeix. No hi ha cap
institució que manipuli l'aplicació dels fons: tenen una
comissió executiva, tenen una assemblea, els projectes
s'estudien, es quantifiquen, i es resolen entre tots. I hi
participen institucions de tot color polític.

Transferència de l'Ibas: evidentment no el volen
transferir. No volen que els Consells Insulars tornin majors
d'edat, siguin de qualsevol color polític, perquè no ha fet
cap excepció. Quant a l'Ibas, han de fer una política
d'ordenació. Quina política d'ordenació han de fer? Això són
excuses. Ha tornat a caure dins el seu mateix parany polític,
i això em preocupa: què és un interès polític i no tècnic la
transferència de l'Ibas, o el que es pugui transferir, de l'Ibas
-jo crec que no es pot transferir tot? Què això és una cosa
política i no tècnica? Això és una cosa que està a l'Estatut
d'Autonomia, està a la llei d'acció social i, a més a més, la
distinció entre polític -una cosa negativa, tenebrosa,
injustificada- i tècnic -una cosa neutre, positiva-, això, en
els temps que la ràdio parlava de Franco, era una cosa que
es podia mantenir, però, dins un Parlament autonòmic,
democràtic, aquests conceptes aberrants, per favor, no es
tornin a repetir. Hi ha un interès polític perquè l'Estatut és
un document polític, i la llei d'acció social és un document
polític, i són polítics legitimats per una majoria de ciutadans
que varen votar la Constitució, l'Estatut i un Parlament
democràtic que va aprovar la llei d'acció social.

No pot ser que, ara que tenim el Govern i hi ha un
Consell que ens ha fuit, no feim transferències. Aquesta
cosa tan aberrant és una cosa que ha d'acabar,
necessàriament, malament, tant en acció social com en
qualsevol altra cosa.

Em quedaven unes petites preguntes, no sé si em donarà
temps... No. Diu que no podem reformular. En tot cas, si no
les podem formular aquí, hi haurà ocasió de fer-ho en un
altre moment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sra. Consellera, en contrarèplica, té
vostè la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Per parts. Quan em referesc a ús
polític, vostè sap que em referesc a ús partidista, però aquí
cadascú entén el que vol entendre, i jo dic que vostès volen les
competències de l'Inserso per fer-ne l'ús partidista que n'han fet
durant 13 anys. Per tant, vostè m'ha entès molt bé, però no li ha
donat la gana entendre-ho. En el fons del seu cor, vostè sap de
què parlava jo, i quan jo parlo de polític parlo de fer partidisme,
i vostès en saben molt, d'això.

En primer lloc, vull dir que, per dona 3.000 milions,
efectivament, 1.000 milions cada any. És un pla a tres anys, jo
vaig presentar un pla de vigència 97-98-99 i vaig dir que, apart
de comparèixer al cap de tres anys per explicar els 3.000
milions, per cortesia parlamentària i sense tenir-ne cap
obligació, em brindava cada any a explicar 1.000. 3.000 entre
3, 1.000, Sr. Pons. Això explica el seu dubte. Crec que no feia
falta que fes aquesta divisió, però la faig perquè no hi hagi més
problemes.

Quant al pla d'immigració, dir-li que, dins l'Ibas hi ha una
partida oberta, tipus 24, que, per tant, és ampliable i, per tant,
en el moment que jo dugui aquí el pla d'immigració podrem
entrar a debatre tot el que vostè estimi més oportú, però
quantificat. Jo sempre duc els plans quantificats.

En relació al fet que jo vaig estar encantada de presidir -jo
crec que, quan parlava de presidir, vostè parlava d'un congrés
d'emigrants, el congrés dels senegalesos-, efectivament, vaig
estar encantada -i crec que ells també hi estaven- que una de les
primeres autoritats en representació del Govern i, per tant, una
de les primeres autoritats d'aquesta Comunitat, donàs suport a
un col•lectiu tan important, però, de vegades, Sr. Pons, en
política és important el pressupost, però també el suport humà
i ser allà significava alguna cosa més que doblers. Em sap greu
que a vostè no li agradàs que jo presidís, però li vull fer
entendre que jo, en aquell moment, representava tothom,
incloent-lo a vostè.

En relació al pla gitano, no és una prioritat de l'any 97, sí
que ho serà de cada al 98, perquè hem de fer els plans a poc a
poc. No podem escometre, dins aquest Parlament, un empatx de
plans perquè, entre d'altres coses, no hi hauria temps per
debatre-los, però aquí sí que s'elaborarà, l'any 97, per ser una
realitat el 98.

Sí, en canvi, serà una realitat dins pocs dies el pla
gerontològic i, efectivament, en relació al pressupost del qual
vostè parlava, d'una altra institució, del Consell Insular de
Mallorca, em parlava de 2.637 milions. No és el for per
discutir-ho, però jo podria fer una crítica: d'aquests 2.637
milions, la major part...

EL SR. PRESIDENT:

Jo li demanaria, Sra. Consellera, que discutíssim els
pressuposts de la Comunitat Autònoma...

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

Sí, Sr. President. Simplement vull dir que nosaltres, quan
parlam de pressupost d'acció social, parlam de programes
concrets i, quan dic que dedicam més del 6%, parlam de
programes, no de manteniment de residències, ni de
personal, ni de doblers que vénen d'altres administracions.
De vegades, altres administracions sumen, però sumen
doblers de personal, doblers de residències o doblers d'altres
administracions i, al final, programes concrets són bastant
menys del 6%. Però, sens dubte, això és un debat que s'ha
de tenir en una altra institució.

En relació al 0'7, m'agradaria, Sr. Pons, demanar-li on
era durant 13 anys de govern socialista, quan no es va
destinar mai, ni es va marcar calendari per al  0'7, en aquest
govern es marca un calendari, hem passat de 250 milions a
555 per al 0'7, amb el compromís que l'any 99 hi hagi el 0'7.
Per tant, sensibilitat tota amb un calendari i amb un
duplicament de pressupost, no així ho podem dir en l'Estat
que aquí sí que han anat quedant aquests racons que vostè
diu, han anat quedant per al govern socialista, per a distints
departaments, i aquesta mateixa crítica la deu fer també, si
ha de ser vostè coherent, en relació a l'estat. Jo, quan he de
fer una crítica en relació als ajuts del Tercer Món procur no
fer-la si veig que companys meus i del meu color polític
poden caure dins aquesta crítica, simplement li dic una cosa,
qualsevol administració que es plantegi arribar al 0'7 en un
temps relativament curt, per a mi demostra una sensibilitat
especial en el que són ajuts al Tercer Món, i qualsevol
govern que no es plantegi un calendari, significa una
insensibilitat en aquest punt. Nosaltres tenim calendari,
tenim la quantitat i anam cap a aquest camí, i, a més, així
s'ha compromès el president. Altres administracions del seu
color ni tan sols tenen calendari i, per tant, la crítica imagin
que en aquest cas, per part seva, hauria de ser total.

En relació al tema de l'Ibas, també li faig la mateixa
pregunta, vàrem tenir l'Ibas l'1 de gener, efectivament s'han
de fer polítiques a ordenació, efectivament s'han de fer
polítiques de millora, efectivament hem de veure de quina
manera, el fet que l'administració com l'Ibas sigui ara en
mans de la Comunitat Autònoma pot millorar la qualitat del
servei, perquè és una administració més propera al ciutadà,
i, per tant hem de fer la política que el Govern creu que ha
de fer perquè té la competència, un cop haguem dissenyat
aquesta política i l'haguem aprofundit amb els col•lectius
bàsics que du l'Ibas, disminuïts i persones majors,
s'escometrà aquesta transferència. Però també m'agradaria
demanar-li on era vostè durant 13 anys, per què no
reclamava de l'estat aquesta transferència de competències
cap a la Comunitat Autònoma, i 13 anys enfront d'11 mesos,
vull dir que aquestes mateixes crítiques, si un ha de ser
coherents, les hauria d'haver fet durant 13 anys, i jo no vaig
veure per la seva part, i vostè és diputat fa estona, cap
actuació parlamentària, tot i que les podria haver fet,
demanant la transferència de l'Inserso, de l'Estat cap a la
Comunitat Autònoma, i, en canvi, en 11 mesos he vist
moltes actuacions parlamentàries de transferències de
l'Inserso cap als consells insulars. I per això jo li parl
d'interès partidista, perquè si vostè hagués estat coherent i
no partidista, vostè hagués demanat durant 13 anys el
mateix que ha demanat fa 11 mesos, i això haguessin estat
aproximadament unes 40 peticions, i vostè no en va fer cap
durant 13 anys i, en canvi, en 11 mesos n'ha fet de 3 a 4, per
tant, en acció social no s'ha de fer ús partidista, s'ha de ser
seriós i coherent, com crec que ha estat la presentació
d'aquests pressuposts.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Només agrair a la Sra. Consellera i als alts càrrecs que
l'acompanyen, la seva compareixença, i per aquesta explicació
tan detallada i permenoritzada de totes i cadascuna de les
competències que es desenvolupen. M'agradaria poder entrar
alguns dels aspectes que nosaltres consideram importants, però
atesa l'hora i atès que s'ha demanat brevetat i ja que aquesta
comissió ha de continuar l'horabaixa, només dir-li que la
felicitam per aquests pressuposts i que per al seu
desenvolupament pot considerar, com no pot ser d'altra manera,
que tendrà el suport total i absolut del Grup Popular. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Únicament per agrair el suport del
Grup Popular i també les intervencions d'altres grups que, si bé
no han manifestat el suport total com ha fet el Grup Popular,
estic segura que ens posarem d'acord en fase de tramitació
parlamentària. Gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només em resta agrair a la consellera de
Presidència les seves explicacions i agrair també la
col•laboració de tots els diputats d'aquesta comissió. I no
havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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