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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1999. En
primer lloc, jo deman si hi ha substitucions.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon substitueix Joana Barceló.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Ha pres nota, Sr. Lletrat?

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència i del responsable de FICOBALSA, per tal
d'informar sobre el Projecte de llei de pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1999
(RGE núm. 4580/98).

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
de Presidència, Rosa Estaràs i Ferragut, que ve acompanyada
pel responsable de Ficobalsa.

Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble. Sra.
Consellera de Presidència, Rosa Estaràs i Ferragut... -si em
dóna la llista dels acompanyants diré els noms- ...que ve
acompanyada de la Sra. Margalida Cabrer, secretària general
tècnica, el Sr. Miquel Àngel Martí, director general d'Acció
Social, el Sr. Antoni Pastor, director general de Joventut, Carlos
Delgado, director general de Patrimoni, Josep Ferriol, director
general de Relacions Exteriors, Josep Novas, director general
de Noves Tecnologies, Antoni Contestí, gerent de l'Ibas i
Domingo Ferrari, gerent de Fires i Congressos.

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Compareixem avui aquí l'equip de
la Conselleria de Presidència, cinc directors generals, un
gerent, la secretària general tècnica i s'incorporaran ara el
gerent de Fires i Congressos i el president, perquè, com
saben, farem la compareixença d'ambdues coses unides.

Presentam el pressupost de la Conselleria de Presidència,
concretament 18 programes, i passaríem, si els sembla, a
explicar cada un d'aquests 18 programes.

El primer programa seria el programa 1114, que és el
Gabinet de Presidència del Govern, amb un capítol 1 de
3.711.098 i un capítol 2 de 8.500.000, un total d'11.961.098.
Com saben, el Gabinet de la Presidència del Govern té
encarregada la dotació econòmica perquè el Consell de
Radiotelevisió desenvolupi les funcions que té encomanades
segons la legislació vigent. Pràcticament és el mateix
pressupost que anys enrere.

Passam ara al segon programa en l'ordre que hi havia en
el llistat del pressupost, que és el programa 1121. Bé, els he
de dir que el pressupost global de tota la Conselleria és un
pressupost de 6.496 milions, amb la qual cosa veuran que hi
ha hagut tota una sèrie d'increments, i després el pressupost
de l'Institut Balear d'Afers Socials, el que abans era
l'Inserso, ara anomenat Ibas, amb un pressupost de 5.870
milions, que també ha sofert un increment.

Seguint amb els programes que dèiem, 18 programes, un
primer programa és el que hem explicat, l'1114; un segon
programa 1121, serveis generals de la Presidència, el que
vendria a ser el Gabinet de la Presidència, i serien les
partides, en aquest programa, destinades a funcions
representatives i funcions executives, protocol, relacions
públiques, etc., etc. Aquest programa, com saben, ha tengut
una davallada al capítol 2 perquè totes les parts de despeses
de despesa corrent la major part han passat centralitzades a
la Secretaria General. Capítol 4, 55.500.000, són les
subvencions que s'atorguen des de Presidència d'acord amb
el Decret 179/96, de 4 d'octubre, pel qual es regula la
concessió d'ajudes econòmiques per part de la Presidència
del Govern. Un capítol 6 de 546 milions que, com saben, hi
ha tota la despesa corresponent a Cala Mondragó, al Sector
Naval, etc., etc. Capítol 7, de 547 milions, on hi ha les
ajudes als municipis de la Serra de Tramuntana, 200 milions
per al Consell Insular de Menorca, 125 per al Consell
Insular de Mallorca, entre d'altres. Com veuran, en aquest
programa 1121 es mantenen poc més o manco les mateixes
partides que anys enrera. A algun capítol hi ha un descens,
però després hi ha una pujada a altres capítols.
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Programa 1122 és el programa en relació a la coordinació
institucional i relacions amb el Parlament, i diríem que són les
funcions pròpies de la Direcció General d'Exteriors;
concretament du endavant el que seria el desenvolupament
legislatiu de caràcter institucional i les relacions amb l'Executiu
i amb el Legislatiu: traspàs de competències de l'Estat a la
Comunitat, desenvolupament de l'article 39, coordinació de les
relacions amb el Govern i el Consell Consultiu, relacions amb
les cases balears a l'exterior, relacions ciutadanes, cases
regionals, etc., etc. Té un capítol 2 de 6 milions, també de nou
una davallada perquè s'ha centralitzat tota la Secretaria General
Tècnica. Un capítol 4 de 21.150.000 semblant al de l'any
passat, concretament hi ha una part destinada a l'exterior i una
part, en aquest capítol 4, destinada al que serien ajudes per al
foment de les associacions. En capítol 6, també regulat per
decret, el Decret 19/97, de 30 de gener, que ha sofert distintes
modificacions, en capítol 6 22.500.000 per poder dur endavant
les tasques pròpies d'aquesta direcció en relació a cases
regionals, comunitats a l'exterior, relació Parlament-Govern,
etc., etc. En capítol 7 15.500.000, 2.500.000 concretament en
el que serien els cursos de cooperació amb la Universitat, 4 per
a foment de l'associacionisme i 9 per a comunitats balears a
l'exterior. Un total de 155.374.811 que tendria aquest programa
d'Exteriors.

Passam al següent programa que és el 1216, que és la
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència, el
que seria la Secretaria General Tècnica. En aquest cas, com
saben, s'agrupa el conjunt d'activitats pròpies de la Conselleria
i les funcions de tota secretaria general tècnica, que dirigeixen,
controlen i coordinen les activitats necessàries per al
desenvolupament de la resta de programes: departaments de
contractació, assessoria jurídica, gestió de personal, gestió
econòmica administrativa, etc. 

En capítol 2 també veuran que hi ha l'augment perquè recull
bàsicament els temes de despesa telefònica i despesa corrent de
les altres direccions. En capítol 6, 10.500.000, que seria
bàsicament per a equips per a processos d'informació i, en
capítol 7, 140 milions, que és la subvenció que es dóna a Fires
i Congressos, un total de 584 milions, aproximadament.
Programa 1261 és el programa referit a serveis tècnics, el que
vendria a ser la Direcció General de Patrimoni i aquest
programa té quatre àrees d'actuació: Patrimoni, Arquitectura,
Registre d'associacions i fundacions i la Junta Consultiva de
contractació administrativa, recentment creada. Patrimoni, com
saben, du endavant tot el control del patrimoni i l'optimització
dels recursos patrimonials; Arquitectura, la redacció de
projectes, direcció d'obres, informes al Consell de Govern, etc.,
etc.; i la Junta Consultiva, com saben, de consulta i
assessorament, unifica les actuacions dels diferents òrgans de
contractació de l'Administració autonòmica i vetlla per al
compliment de les observacions que formulin els òrgans de
control extern en les funcions de fiscalització de la gestió de la
despesa pública. També s'ha creat el Registre oficial de
contractes i el Registre oficial de contractistes de la Comunitat.

En total, un capítol 2 d'11.800.000, també una davallada
perquè està centralitzat tot dins la Secretaria General Tècnica,
i un capítol 6 de 18.500.000, on hi ha un increment donat que
hem de donar suport a la creació de la Junta Consultiva i del
Registre de contractes i de contractistes. En total aquest
programa 199 milions.

Programa 1262, publicacions i BOCAIB. Com saben el
BOCAIB és una de les peces bàsiques per al funcionament
institucional de la Comunitat; les xifres bàsiques del
BOCAIB es podrien resumir en una tirada de 2.230
butlletins per número, 160 butlletins anuals, de 110 a 120
pàgines que té cada butlletí i pàgines totals editades cada
any 39.248. Hi ha una feina de recepció de documents, picat
de textos, composició, etiquetatge, impressió, distribució,
etc., etc. El capítol 2, 43 milions, també ha davallat perquè
com saben se centralitza dins Secretaria General Tècnica;
capítol 6, un total de 108 milions per dur endavant el
programa referit a publicacions i BOCAIB. 

Passam ara al que seria el programa 1263. El programa
1263 és el de Secretaria i Administració, el que vendria a
ser la Secretaria General Tècnica del President, i en aquest
programa podem veure que el que es du endavant és la
gestió pròpia del personal de Presidència, serveis generals
centrals: parc mòbil, majordomia, ordenances, centraletes
telefòniques i, a més, tota la part del departament jurídic i
serveis centrals de Presidència. Capítol 2, 16.500.000;
capítol 6, 2 milions; un total, amb el capítol 1, de 190
milions, pràcticament les mateixes quantitats que l'any
anterior.

Programa 1265, que seria el desenvolupament tecnològic
de la informació, de les tecnologies de la informació i
comunicació. Com saben es va decidir que la informàtica de
la Comunitat Autònoma estaria centralitzada a la Direcció
General de les Noves Tecnologies de la informació i
comunicació, de la qual depenen totes les aplicacions
corporatives; l'organització ha estat estructurada en quatre
departaments i cada departament tendria un subprograma:
el Servei d'Informàtica, el centre de càlcul, diríem,
d'infraestructures necessàries i de maquinària seria el
programa 126501 amb capítol 2 de 80 milions, un capítol 4
de 6 milions per a la part dels becaris i un capítol 6 de 101
milions per pal•liar els efectes que durà endavant el Efecto
2000 i les noves inversions informàtiques, un total de 316
milions per a aquest centre de càlcul. 

Té després aquest programa un 126502 en el que serien
els serveis de comunicacions i el que seria la Xarxa
Corporativa; aquí afrontarem el Projecte Dialoga
d'optimització i evolució dels serveis telemàtics
d'informació i gestió dins l'Administració i dins la relació de
l'Administració i el ciutadà; el Projecte Arrels,
d'optimització i evolució de les infraestructures físiques i
logístiques que suporta l'intercanvi d'informació dins
l'Administració amb el ciutadà; Projecte Nau, Projecte Siac,
xarxa d'ajuntaments, Edit del BOCAIB, xarxa troncal, etc.,
etc. El pressupost d'aquest programa, subprograma 126502
és, en capítol 2, de 21 milions per a les noves aplicacions
del (...) i les noves plantilles de personal en el tema
d'educació; capítol 4, 2.500.000 també per a becaris, i
capítol 6, 40.600.000 en el que serien les noves inversions
en informàtica, sobretot en l'ampliació de punts d'aquesta
xarxa corporativa.
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Un tercer subprograma, 126503, que serien les aplicacions
corporatives horitzontals, en aquest cas Projecte Economic,
Human, Tramita, Nexus, etc.; l'Economic, com saben,
substituirà el Sicode, l'Human la nova gestió de recursos
humans i les partides per a aquest programa en capítol 2 13
milions, en capítol 4 3.600.000 i en capítol 6 34.400.000, un
total de 57.842.104 pessetes. I un quart subprograma dins
aquest programa de desenvolupament de les tecnologies que és
el 126504, d'aplicacions verticals; la gestió de cada un dels
sistemes d'informació departamentals i específics de cada una
de les conselleries és el que du endavant aquest programa, com
per exemple Registre de contractes i contractistes, Registre de
pensions no contributives, el de catàleg d'hotelers, inspeccions
sanitàries, etc., etc. Diríem que són totes les aplicacions
verticals. Un total per a aquest programa de 53 milions, 6
milions a capítol 2, 3.600.000 a capítol 4, més el capítol 1. 

Això fa que aquest programa 1265 tengui un total de
pressupost de 554.861.680 pessetes, on es veu un increment
important en relació a l'any passat en el que seria el capítol 6 i
en el que seria el capítol 2, bàsicament per poder afrontar
l'Efecte 2000, el nou plantejament en la gestió de recursos
humans i les noves inversions en informàtica.

Anam ara al programa 1266, que és el programa en relació
al manteniment de Palau de Marivent, exactament igual que
l'any 98, 32.610.000 per capítol 2 i 37.500.000 per capítol 6.
Com saben el Palau de Marivent, com a residència d'estiu de la
família reial, necessita any rera any tota una sèrie de serveis
fonamentals durant tot l'any, encarregats principalment del
manteniment i de la neteja de l'edifici i dels jardins i preveure
les necessitats que es poden produir durant les estades reials. A
més d'aquests serveis extraordinaris, tota una sèrie de serveis
quan les Seves Majestats hi viuen. El pressupost, com he dit,
global, entre capítol 1, capítol 2 i capítol 6, és exactament igual
a l'any passat i puja a 111.473.520.

Anam al programa 1341 que és el programa de relacions
extracomunitàries, exactament igual que l'any passat. Aquest
programa únicament té capítol 1 i capítol 2 amb un muntant de
23.049.488 inclòs dins la Direcció General d'Exteriors. Té la
finalitat de fomentar la cooperació interterritorial amb les
diferents regions europees per tal d'assolir una unitat d'actuació
per potenciar el paper de les regions europees dins el si de
l'Europa unida.

Anam al programa 1342, programa estrella de la
Conselleria de Presidència, que és el programa de
cooperació per al desenvolupament. Tal com va anunciar el
president del Govern a la seva investidura, aquest final de
legislatura de l'any 1999 el Govern assoliria el 0'7% per a
ajuda a la cooperació i per ajuda als països més necessitats.
Sabem que hi ha l'existència de grans desigualtats en la
distribució de la riquesa i de la renda entre els diferents
països del món i aquests desequilibris en el nivell de
benestar s'han d'anar reduint, i per això s'ha introduït en el
Tracta de la Unió Europea l'obligació de cooperar
internacionalment al desenvolupament per tal d'afavorir el
desenvolupament econòmic i social dels països més
necessitats. Per aquest motiu, tal com he dit, el Govern
balear ha assumit el 0'7, que està quantificat exactament en
941 milions de pessetes per a l'any 1999. Diré que si
repassam els pressuposts dels darrers anys l'evolució ha
estat la següent: 35 milions l'any 94, 80 l'any 95, 120 l'any
96, 250 l'any 97, 555 l'any 98 i 941 l'any 1999. S'ha fet un
esforç de progressió per arribar al 0'7% d'ajuda a la
cooperació, tant necessària per a aquests països necessitats.
El sistema que empram per a aquesta cooperació és la
cooperació bilateral indirecta, sense perjudici que es pugui
pensar en fórmules de cooperació directa, però vull dir que
per part d'aquesta consellera és una satisfacció que
l'Administració autonòmica destini, ja a partir de l'any
vinent -i crec que a per a tots- el 0'7% dels pressuposts
d'aquesta comunitat.

Passam al programa 3131 que és el programa en relació
a centres assistencials, que pertany a la Direcció General
d'Acció Social; és tracta, idò, de la direcció, coordinació i
gestió de centres assistencial, concretament les guarderies
de Palma, de Maó i de Ciutadella i el menjador de
transeünts. Si anam centre per centre veurem que quant al
menjador de transeünts té un pressupost, entre capítol 1 i
capítol 2, de 50.904.653 pessetes; la guarderia de Palma
62.378.061 pessetes entre els capítols 1, 2 i 6;  la de
Ciutadella 80.710.952 pessetes i la de Maó 49.758.423
pessetes; en total, en el que seria la gestió, la coordinació i
el manteniment d'aquestes tres guarderies més el menjador
de transeünts, 243.752.089 pessetes.

Anam al següent programa que seria la promoció i ajuts
socials, programa 3141, que bàsicament és el programa
important de la Direcció General d'Acció Social. El
programa, com saben, està orientat a executar la Llei d'acció
social tenint sempre en compte la col•laboració amb altres
administracions, tal com ve reflectit en la Llei d'acció
social. Dins aquest programa es contempla l'atenció a la
marginació, a minusvàlids, immigrants, persones majors,
etc.,etc. En capítol 1 tenim un pressupost de 75 milions,
igual que l'any anterior; a capítol 2, 6 milions, ben igual que
l'any anterior; en capítol 4, 937 milions. Concretament el
desglossament d'aquest capítol 4 és ben igual que anys
anteriors: Pla Gitano, en el que seria el pla que feim amb
l'Ajuntament de Palma i d'Eivissa en els barris de son Banya
a Palma i de sa Penya a Eivissa, el programa de primera
infància amb els ajuntaments de Palma, sa Pobla, Esporles
i Eivissa, el programa d'eradicació de pobresa amb
l'Ajuntament de Palma, el programa d'inserció sociolaboral
residual, el programa d'atenció a la primera infància, que
també feim amb el Consell Insular de Menorca, el suport
transitori comunitari que ve pressupostat amb 110 milions
però que ja vull avançar a aquesta comissió que farem una
esmena perquè aquest suport transitori comunitari passi a
125 milions, amb la qual cosa hi hauria una pujada en
relació a l'any anterior de 15 milions, amb el repartiment
que vàrem acordar els consells insulars i la Conselleria: a
Mallorca serien 87.500.000, 18.750.000 a Menorca i a
Eivissa. També el Pla concertat de prestacions socials
bàsiques, 231 milions; conveni d'informació de serveis
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socials 2 milions; Pla d'integració gitana 500.000 pessetes que,
com saben, és el projecte de constitució insular; i el Pla
gerontològic amb un muntant de 27.490.000 pessetes, que
bàsicament és tot el que seria manteniment de centres propis
per als consells insulars, residències dels consells insulars per
la reconversió, que vàrem anunciar en el Pla gerontològic, de
places de vàlids en assistits.

Molt bé; continuant amb aquest capítol 4 tendríem el que
serien les ajudes a famílies i institucions, 400 milions
bàsicament destinats a tema de discapacitats; beques a
minusvàlids 9.816.000, que són subvencions bàsicament
individuals a minusvàlids i es tracta de tota una pròrroga de
beques individualitzades als nins en centres especialitzats.
Guarderies infantils són 20.350.000, que són subvencions
individuals en aquelles guarderies que abans hem vist que
tenien un pressupost al voltant, si no record malament, en el
que dèiem centres assistencials, de 243 milions, on s'afegeixen
aquests 20.350.000 de capítol 4. I a famílies i institucions,
9.650.000, que també és un pla d'acció que duim amb l'Estat de
persones amb discapacitat, concretament l'Unac i Coordinadora
de Minusvàlids. 

En capítol 6 res a destacar i en capítol 7 170 milions
destinats a ajuntaments: a construcció de centres per a les
persones majors, 49.937.770 a través de plans 10; a consells
insulars 8.701.000 pessetes, Pla 10 amb el Consell Insular de
Menorca per a l'atenció a discapacitats a Trepucó i Bintaufa;
consells insulars, també, 5.088.538 per a la residència de Maó
pel que ha estat la seva ampliació, és un pla 10 de 50 milions
per 15 places; a famílies 8.500.000, que seria el Pla 10 per a la
residència Joan XXIII; famílies, també, 9.061.192 que seria per
a la Fundació Miquel Mir a Inca per al tema de la residència; a
famílies amb l'Objectiu 2, que seria l'administració i el centre
de dia d'Inca amb 88 milions, és una subvenció que es dóna al
Patronat Joan XXIII com a una transferència de capital per al
centre de dia que construeix el Joan XXIII de 12 places
residencials i 30 places de centre de dia. En total,
1.188.815.884. Com veuran hi ha inversions importants,
sobretot, i després les veurem complementades amb l'Institut
Balear d'Afers Socials en el que serien persones majors i,
sobretot, hi ha una inversió molt important en el que són
discapacitats psíquics.

Anam al programa 3231, que és promoció i serveis a la
joventut, i en aquest programa he de dir que, com sabem, se
centralitzen tots els temes de joventut, la temàtica de joventut
interdepartamental, inclou temes com l'habitatge, la sanitat, el
treball, cultura, ensenyament, consum, justícia, medi ambient,
etc., etc. La política de joventut es fa des dels diferents
departaments i se cerca la coordinació i la globalitat des de la
Direcció General de Joventut i Família perquè, en qualsevol
cas, la missió és contribuir a l'enfortiment de l'associacionisme
juvenil i necessitam, en qualsevol cas, joves preparats a tots els
nivells per al dia de demà i cobrir les necessitats, bàsicament en
tema d'habitatge, sanitat, treball, cultura, ensenyament, consum
i justícia. 

En aquest programa, com saben, es va produir un
increment, any enrere, important; es continua mantenint
aquest increment. A capítol 2 hi ha una davallada perquè
està centralitzat dins Secretaria General Tècnica,
14.325.000; a capítol 4, 196 milions; 93 al consorci que es
va constituir denominat Xarxa d'Instal•lacions Juvenils de
les Illes Balears; a ajuntaments 10 milions per al tema del
punt d'informació juvenil; a famílies, 85 milions, que són
subvencions que es donen bàsicament a escoles de temps
lliure, a associacions, a famílies, a joventut amb Europa,
distints temes d'art jove..., en fi, si després volen més detalls
podríem explicar totes aquestes subvencions, però
bàsicament els don aquestes quatre pinzellades; grans i
jovent, subvenció a Projecte Jove, ajudes per a equipaments
telemàtics, subvencions als joves de les comunitats balears
a l'exterior, etc., etc. En capítol 6, 67.750.000, en aquest cas
tots els projectes que du endavant la Direcció General de
Joventut, el que serien les campanyes de prevenció de
consumir alcohol, art jove, carnet jove, camps de treball,
voluntariat, jornades de monitors, igualtat d'oportunitats,
Ràdio Jove, punt d'informació juvenil, publicacions, etc.,
etc. També, si volen, ho podem detallar més en el torn de
rèplica i contrarèplica. A capítol 7, 71 milions i a capítol 8,
35, el muntant dels quals és una transferència que va al Xip,
concretament 96 milions, ben igual que l'any anterior. En
total, 466.398.428 per a la Direcció General de Joventut.

Anam al programa 3232, de promoció, protecció i
activitats per a la dona. Diré que el sistema pel qual ha optat
la Conselleria de Presidència i el Govern balear ha estat el
de crear una comissió interdepartamental de la dona, creada
des de l'any 90 però que ha sofert molts de canvis; hem
volgut una comissió forta, estructurada, amb poder polític,
que pugui decidir i que involucri, tal com es va dir a la
Conferència de Pekín, tots els departaments de tots i cada un
dels departaments del Govern. Per això el pressupost en
matèria de la dona és un pressupost que es troba a tots i cada
un dels departaments que duen endavant els distints
consellers i tots i cada un tenim la responsabilitat d'executar
el Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones amb una
vigència de tres anys que, com saben, està pressupostat en
3.000 milions. També he de dir que es dóna compte d'aquest
pla en una compareixença de la consellera que els parla, any
rera any, i a final d'aquest any donaré compte del pressupost
en matèria de la dona, tal com vaig fer l'any passat, els
1.000 milions que ha gastat el Govern a final d'aquest any.
El que seria la Comissió de la Dona, que simplement aquí
vénen reflectits els serveis de coordinació, no el pressupost,
que, com he dit, és de 3.000 milions, tenim un pressupost de
32.907.372 pessetes, i bàsicament és aquesta comissió
l'encarregada de coordinar les accions de govern en aquest
compliment del II Pla d'igualtat d'oportunitats.
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Anam ara al programa 4631, que és l'atenció i servei al
ciutadà. Com saben existeix una necessitat imperiosa, per part
de totes les administracions, de millorar la relació entre
l'Administració i els ciutadans; és una obligació inexcusable de
qualsevol governant; per això el ciutadà té dret a rebre una
informació i té dret al fet que aquesta administració estigui
organitzada racionalment i que sigui àgil i eficaç. En aquest
sentit, la'ny 1988 es va crear el Servei d'Informació i Atenció al
Ciutadà per tal d'oferir informació i, al mateix temps, recollir
suggerències de l'administrat i reclamacions, i aquesta
informació, bàsicament, sobre l'Administració de l'Estat, de la
Comunitat Autònoma, de la Unió Europea i d'altres
administracions. En aquest moment aquesta oficina, amb un
pressupost -aquest programa- amb un pressupost de 100
milions, té branques a Menorca i a Eivissa, amb la qual cosa
hem aconseguit la xarxa a nivell de totes les illes. 

I diré que també dins aquest programa ens trobam amb les
oficines d'ajuda a les víctimes del delicte, molt potenciades els
darrers anys. Com sabem, la primera oficina es va crear l'any
1989, la primera es va crear tenint la seu dins el Govern balear,
se'n va crear una altra a la Policia Municipal i als Jutjats, és a
dir, que a l'illa de Mallorca existeixen tres oficines d'ajuda a les
víctimes del delicte, una a Menorca i una a Eivissa; a Menorca
i a Eivissa coincideix aquesta oficina amb l'oficina de drets de
la dona; són oficines que funcionen molt bé i que ens donen el
suport necessari en els casos tan dramàtics de violència
domèstica. Són oficines que bàsicament són emprades per
dones, l'usuari sol ser una dona, encara que poden ser
utilitzades per tots els ciutadans d'aquestes illes, però
bàsicament detectam que són dones, en més d'un 80%, les
usuàries d'aquestes oficines, com dic tres a Mallorca, una a
Menorca i una Eivissa, i el pressupost global d'aquest programa
14 milions.

Anam al programa 4632, que és un programa nou: eleccions
i partits polítics. Com saben, l'any 1999 es realitzaran eleccions
autonòmiques i aquest programa dotarà la Presidència del
Govern amb una quantitat suficient per cobrir les despeses de
la campanya institucional que estableix la normativa electoral,
com puguin ser paperetes, sobres, actes, etc., i al mateix temps
el pagament de subvencions als distints partits polítics, d'acord
amb el que disposa l'article 127 de la Llei electoral. Les
partides pressupostàries són exactament iguals que les partides
que l'any 1995: a capítol 2, 98'5 milions, i a capítol 4, 39'5
milions, que són les subvencions a partits polítics, en total, 150
milions té aquest programa, exactament igual en 1995. Es
tractarà, amb aquest objectiu, d'aconseguir un procés electoral
correcte, preparar i executar la campanya institucional, elaborar
les paperetes i el seguiment electoral en el dia de la votació. En
qualsevol cas, com dic, les mateixes partides que l'any 1995.

Anam al programa 5212, que és també de la Direcció
General de Tecnologies de la Comunicació, i hi ha el foment de
l'ús de les tecnologies de la informació.

Aquest programa 5212 recull les activitats de gestió i
estratègia tecnològica en aspectes tals com la normativa i la
gestió administrativa de les telecomunicacions, anàlisis i
foment de l'estratègia regional de les telecomunicacions. Per
exemple, aprofitament d'iniciatives de la Unió Europea i,
especialment, les derivades de l'I+D.

En aquest cas, també tenim dos subprogrames, el 01 i el
02. El 01, amb 86.700.000 pessetes, bàsicament per dur
endavant el que seria el projecte..., distints projectes
europeus com el Ri(...), projecte europeu per a l'estratègic
d'innovació a Balears, i 26 milions al capítol 4 per al que
seria l'aportació de la comunitat autònoma al Pla I+D. Al
subprograma 02, un total de 21'5 milions, i bàsicament es
tractaria aquí de dur endavant tot el registre d'empreses
radiodifusores i elaboració de projectes normatius de règim
de radiodifusió i de televisió, segons la legislació vigent.
Entre el 01 i el 02, l'import total d'aquest projecte... La suma
del capítol 2, del capítol 4 i del capítol 6 també hi ve
reflectida.

I amb això acabam amb la Conselleria de Presidència,
amb un import de 6.496 milions, per tant, si observam les
xifres globals, veim que sobretot hi ha hagut increment,
bàsicament en el que seria ajuda a la cooperació, ajuda al
Tercer món, increment en matèries socials i en matèries de
telecomunicació.

bé,. si ho veim per capítols, hi ha hagut un augment a
capítol 2, bàsicament per al tema de les eleccions; al capítol
4, pràcticament, com a anys anteriors; a capítol 6, hi ha
hagut un augment, però veuran que hi ha 996.030.087
milions, perquè la major part de projectes europeus han
passat a la fundació Ibi; en el capítol 7 hi ha hagut un
augment considerable, pel que seria l'ajuda al Tercer món,
de 1.400 milions l'any passat a 1.875.

Per tant, veim, com a coses a destacar, que el pressupost
en matèria social, el pressupost en cooperació al
desenvolupament, per primera vegada, 0'7% dels
pressuposts generals, el programa nou d'eleccions, donat
que hi ha eleccions l'any 1999, i l'increment en el que seria
la Direcció General de Tecnologies de la Comunicació.

Anem ara al pressupost de l'Ibas (Institut balear d'afers
socials),organisme autònom d'aqusta comunitat, transferit
l'any 1998 a aquesta comunitat.

L'entitat autònoma Ibas té quatre programes, el 3131, de
centres assistencials, amb dos subprogrames, el 01 i el 02,
construcció de nous centres; 3134, gestió de serveis socials
per a la tercera edat; 3141, promoció i ajuts socials; 3142,
gestió de les pensions no contributives de la Seguretat
Social.

El pressupost global d'aquest institut és de 5.870 milions,
com veuran, un increment aproximadament d'uns 1.800
milions en relació amb l'any passat, perquè pràcticament
dins aquest pressupost hi ha tot el desenvolupament del que
correspon a l'any 98 en relació amb el Pla integral de
persones majors.
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Com saben, el Pla integral de persones majors va ser aprovat
pel Consell de Govern el mes de maig, entrat en aquest
parlament, en fase de tramitació parlamentària, però, com no
tenen moltes vegades els plans, en aquest cas el Govern ho va
trobar prioritari, i va dotar le pla amb un pressupost de 12.566
milions en tres anys. Per a l'execució d'aquest pla, veuran un
augment considerable de pressupost en el que seria l'Institut
balear d'afers socials, que passaré ara a detallar.

L'objectiu principal d'aquest institut, d'aquest organisme
autònom, és la gestió dels centres propis residencials i de dia,
tant per a la tercera edat com per a minusvàlids, inclòs el servei
d'ajuda a domicili, d'estades diürnes, així com els serveis duts
mitjançant convenis amb altres centres. Sabem que tenim com
a propis el centre de La Bonanova i sis centres de dia, un a
Eivissa, un a Maó, dos a Palma, un a Manacor i un altre a
Felanitx, places concertades a moltíssims de centres,
concretament 201 places concertades per a persones majors, 71
places concertades per a minusvàlids, ajuda a domicili, tenim
un conveni de prestació del servei amb el 95% dels
ajuntaments, amb un total de 27.500 hores de prestació del
servei, i afrontam aquest any dues construccions noves: un
centre de dia a Llucmajor i una residència per a assistits,
persones majors assistides, a Felanitx.

Començam pel primer programa 313101, que serien els
centres propis, pressupost d'aquest programa, a capítol 2, 1.370
milions, hi ha hagut un increment de 300 milions, i passaré a
explicar per què.

Hi ha una partida per a lloguers, donat que el Consell
Insular de Mallorca va treure una normativa que feia que molta
part de centres de persones majors a què fins aleshores es
pagava el lloguer, quedassin fora d'aquesta subvenció, amb una
regulació que va fer el consell insular, i en uns punts quedaven
exclosos aquests locals de persones majors, bàsicament a la
ciutat de Palma, per la qual cosa no podíem deixar aquests
centres de persones majors sense poder pagar el lloguer dels
seus clubs, per tant, els pagaments d'aquests clubs ha estat
absorbit pel Govern balear, com no podia ser d'una altra
manera. Aquesta consellera que els parla no podia acceptar que
més d'una vintena de clubs quedassin desnonats.

El que serien reparacions en el centre base i en La
Bonanova, ho afrontam enguany, hi haurà una remodelació
important de La Bonanova quant a un condicionament, tot
s'ha de pintar exteriorment, hi ha tota una sèrie d'obres de
manteniment. Concretament, també en desenvolupament del
Pla gerontològic, es contemplen aquí 223 milions: 12 per a
la construcció o posada en marxa del centre de dia de La
Bonanova; com saben, La Bonanova és un recurs
residencial, volem fer un centre de dia a les dependències.
5'5 milions per a l'ampliació de les estades temporals, saben
que a La Bonanova hi ha 552 usuaris, hem posat en marxa
tant a La Bonanova com al Reina Sofia el que serien estades
temporals, és a dir, el major, quan la família ha d'absentar-
se durant un temps, pot tenir una estada temporal a La
Bonanova; hi destinarem 5.500.000 pessetes a l'ampliació
d'aquestes places per a estades temporals i 188 milions per
al que seria la remodelació dels serveis de cuina de La
Bonanova, s'hi ha de fer tota una remodelació a quatre anys,
i, com saben, tot el servei de menjar puja 54 milions, donat
que hi donam dinar diàriament a cinc-cents cinquanta-dos
usuaris més dues-centes i busques de persones, funcionaris
i laborals que hi fan feina.

També, dins aquest capítol 2 hi ha 78 milions. Hi ha 1
milió per a ampliació d'estades diürnes en el Reina Sofia; 11
milions per a la creació del servei d'estades diürnes a la Llar
d'Eivissa, i tota una sèrie de doblers que anirien destinats a
l'execució del que deia el Pla gerontològic.

Dins aquest mateix capítol 2: 159 milions van destinats,
com he dit, a les 91 places concertades per a minusvàlids.
29 milions van per a ajuda... Perdó, 292 milions, per a ajuda
a domicili. Aquest any afrontam, en execució del Pla
gerontològic, un increment d'ajuda a domicili per a caps de
setmana, que afectarà 21 persones, i al mateix temps, un
increment de 450 persones a 600 persones al que seria entre
setmana, per tant, hi ha una ampliació, que ja vàrem
anunciar, del servei d'ajuda a domicili, serien més de cent
hores a la setmana en el que serien caps de setmana i més de
150 persones entre setmana. 2 milions de pessetes per a
l'ampliació també de l'ajuda a domicili a Eivissa. 12 milions
per al conveni d'integració social. 9 milions per a centres
ocupacionals. 13 milions per a una ampliació que volem dur
endavant a Sant Joan de Déu. Efectivament, una assignatura
que teníem pendent era afrontar el tema dels minusvàlids
físics, com veuran hi ha moltíssimes inversions en
minusvàlids psíquics, aconseguirem a finals de l'any vinent
que no hi hagi cap minusvàlid psíquic en llista d'espera,
pràcticament s'ha aconseguit totalment a l'illa de Menorca,
a Eivissa, i ara a Mallorca, pràcticament aconseguit, després
que es desenvolupin les construccions d'Inca. I a l'asignatura
de minusvàlids físics, en aquest sentit, pensam, si tot
funciona i va bé, crear un centre de dia, rebrem ajuda del
Ministeri de Treball i Assumptes Socials i al mateix temps
una participació nostra perquè els minusvàlids físics puguin
tenir aquest centre de dia. 15'5 per a ajudar a la reconversió
de places a les residències, places de vàlids en d'assistits, de
tal manera que totes aquelles residències d'aquestes illes que
facin reconversions de places de vàlids en d'assistits..., i
puguem culturitzar la població perquè el vàlid pugui quedar
dins el seu entorn familiar i facilitar recursos alternatius, tal
com hem vist aquí, centres de dia, teleassistència, ajuda a
domicili, clubs, i que les residències siguin estrictament per
a assistits, per fomentar això, també tenim una partida de
15'5 milions. També n'hem vistes altres, i en veurem
d'altres, per donar ajudes tant a residències dels consells
insulars com d'ajuntaments per a aquesta reconversió. I
després hi ha 113 milions a les 181 places concertades per
a les persones majors, com saben, tenim places concertades
a pràcticament totes les residències d'aquestes illes.
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En el que és capítol 4, hi ha un conveni amb l'Ajuntament
de Palma de 4 milions; capítol 6, 66 milions. Això fa un total,
d'aquest programa 313101, de centres propis, de 1.440 milions.

Si anam ara al següent subprograma, 313102, que és la
construcció de nous centres, aquí també veim increments
importants.

Al capítol 2, 405 milions. I amb aquests 405 milions
posarem en marxa tots els serveis nous que hem anunciat i que
s'han anunciat al Pla gerontològic, com són les residències
d'assistits de Felanitx, el centre de dia de Llucmajor, el centre
de dia Joan Crespí, que, com saben, a través d'un conveni amb
el Ministeri de Defensa, ha estat adquirit pel Govern balear per
poder-lo destinar a un centre de dia, donades les dificultats que
tenia el centre de dia de l'avinguda Argentina. L'oficina de
Formentera, en compliment del pla que vàrem aprovar per a
Formentera, una oficina per a treball social. I aquí també duren
endavant el manteniment de dos centres que fins aleshores
pertanyien a Sa Nostra, que són dos centres de persones majors,
són el del Coll d'en Rabassa i el de Pollença. A través d'un
conveni amb Sa Nostra, hem acordat que dels sis centres que
pertanyen a Sa Nostra, es destinaran cada any dos centres al
Govern balear perquè el Govern balear pugui ser qui dugui
endavant les polítiques de participació cultural i social per a les
persones majors, a interès que ha demostrat Sa Nostra perquè,
tot i que era una obra social, i tenia aquests sis centres, passaran
a dependre del Govern balear, per a tot això, 405 milions, com
he dit.

A capítol 6, 755 milions. Hi veuran que també hi ha un
increment important en relació amb l'any passat, i bàsicament
per acabar les construccions dels immobles anunciats.

En total, d'aquest programa, 2.601 milions de pessetes, que
suposa un increment d'uns mil milions de pessetes en relació
amb l'any passat, i per què aquest increment? Perquè hem
d'afrontar el que ens marcava el Pla gerontològic, increment
quant a ajuda a domicili, increment quant a recursos alternatius,
centres de dia i clubs, increment quant al recurs per als
minusvàlids físics, construcció de Felanitx, construcció de
Llucmajor, posada en marxa del centre de dia Joan Crespí,
assumpció del que serien els centres de Sa Nostra i l'oficina de
Formentera, i al mateix temps ajudar totes aquelles residències
que puguin fer la reconversió de places de vàlids en d'assistits.

Passam al següent programa de l'Ibas, programa 3134, que
és el programa de gestió de serveis socials per a les persones
majors, que,  bàsicament, seria la direcció del propi institut, els
serveis de suport administratiu. El programa, en total, té 1.804
milions, repartits bàsicament entre capítol 2, capítol 4 i capítol
6.

Anem al següent programa de l'Ibas, que és el 3141. Aquí
també veuran un increment d'uns 600 milions de pessetes,
i bàsicament aquest programa es refereix a la gestió de les
diferents pensions residuals del FAS, ajut a minusvàlids i
persones majors.

En capítol 4 hi ha 1.229 milions de pessetes. N'hi ha 650
per a les pensions, hi veuran que hi ha bastants menys
doblers per a les pensions del FAS,  bàsicament perquè hi
ha hagut baixes i perquè s'ha acoblat a la nova realitat. 14
milions a ajuntaments i consells insulars, bàsicament al
Consell Insular de Mallorca per al seu centre de
minusvàlids. 565 milions a famílies, aquí és on veim
l'increment. 85 milions per a ajuts a minusvàlids, són ajudes
institucionals, per al tractament de totes les necessitats que
puguin presentar a través dels centres els minusvàlids.
22.300.000 per a augmentar la nostra participació en el
consorci A prop de Son Tugores, com saben, les distintes
administracions hi aportaven unes quantitats els darrers
anys, però no s'havien actualitzat, vàrem acordar en el
consell d'administració que s'actualitzarien aquestes
quantitats, aquí ve l'actualització de 22'5 per a Son Tugores.
288 milions també per a afrontar despeses de minusvàlids,
tant la Unac com la Coordinadora de minusvàlids notaran
que les despeses en el que serien discapacitats psíquiques
són molt valentes, el Govern ha fet un esforç impressionant,
i crec que, amb aquest pressupost, la situació dels
minusvàlids psíquics en aquesta comunitat es posa com a
capdavantera a tot Europa. 8 milions al que serien ajudes
individuals per a persones majors, com saben, aquella
persona major que està a ca seva, que empra recursos
alternatius, però que necessita d'una ajuda per a un
electrodomèstics, per a una despesa determinada. 24 milions
per a ajudes individuals a minusvàlids que no estiguin a
centres. 23'5 per al conveni de marginació que duim
endavant amb el Consell Insular de Mallorca. 10'5 per
fomentar les tasques de voluntariat. I 23'5 milions més per
al que seria l'execució del Pla gerontològic.

A capítol 6, 158 milions. Aquests 155 milions van també
al Pla gerontològic, al que seria, una vegada més, la
reconversió de places de vàlids en d'assistits, a la
construcció de centres de dia, de clubs, a tot el que seria
fomentar recursos alternatius i, en definitiva, a les activitats
de promoció sociocultural.

El total d'aquest programa 3141, 1.398 milions, cosa que
suposa un increment, poc més o menys, si no tenim en
compte allò dels FAS, de 600, 700 milions de pessetes en
relació amb l'any anterior.

Programa 3141, gestió de pensions no contributives de
la Seguretat Social. Aquest programa, com saben, és de les
pensions no contributives, la gestió de les pensions
derivades de la Lismi. En total, del programa, 65 milions, és
un programa molt semblant al de l'any anterior.
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Total de l'Ibas, 5.870 milions, i, com saben, hi ha hagut un
increment, com he dit, aproximadament d'entre 1.800 i 2.000
milions de pessetes, que és l'increment que va destinat,
bàsicament, a l'execució del Pla per a persones majors,
presentat en aquest parlament, i per donar compliment a aquest
pla.

Destacaria de l'ibas dos temes importants: l'atenció i la
infraestructura i la inversió importantíssima que hi ha en el que
serien minusvàlids psíquics, no hi haurà minusvàlids psíquics
en llista d'espera, ja no n'hi ha a moltes zones de les nostres
illes. Acabarem de construir i de fer les inversions que tenim en
marxa al Joan XXIII. Vàrem inaugurar ara fa poc Les Garrigues
d'Amunt, inversions a Manacor, inversions a Eivissa i a
Menorca, Bintaufa i Trepucó. Per tant, importantíssima l'ajuda
a través de la Unac i de la Coordinadora de minusvàlids,
importantíssimes les ajudes que arriben a discapacitats psíquics.
També, novetat, construcció d'un centre de dia de discapacitats
físics, per afrontar aquesta assignatura que tenim pendent. I
sobretot tema important d'aquests pressuposts, el que seria tot
el tema en relació amb el Pla d'execució integral de les
persones majors, que vàrem anunciar amb un pressupost de
12.000 milions. En aquest moment, el Govern se situa com a
capdavanter en el que serien les polítiques per a persones
majors. I també he de dir que presentarem en breu el Pla
d'immigració, que està contemplat també dins aquestes partides
de l'Ibas, concretament al programa 313101 i al programa 3141,
per poder dur endavant polítiques coordinades amb els consells
insulars i ajuntaments el que seria aquest pla d'immigració.

Passaríem ara a Fires i Congressos, que és un canvi radical,
però, com hauran observat, és una conselleria amb
competències molt diverses.

Molt bé, passem a Fires i Congressos, ens acompanyen aquí,
passa que el president no els ha pogut anunciar perquè han
arribat un poquet més tard, els responsables, president i gerent
del consell d'administració de Fires i Congressos, els donam la
benvinguda, i són a disposició dels diputats per a qualsevol
consulta.

Fires i Congressos de Balears S.A,, a patir que es va
constituir, com saben, és una empresa pública de la comunitat
autònoma en forma de societat anònima i que s'enquadra en els
pressuposts de la Conselleria de Presidència del Govern balear.

Fires, com saben, va iniciar la seva activitat el 1993, va
néixer amb una finalitat molt clara, promoure socialment i
culturalment les Illes Balears a través de l'organització,
execució i contractació de fires, congressos, concursos,
exposicions, manifestacions i espectacles culturals.

L'objectiu estratègic de Fires per a l'any 1999 és incidir en
la consecució de la finalitat de la societat, l'organització eficaç,
com hem dit, de fires, congressos i espectacles culturals.

L'actual infraestructura de què disposa Fires és el recinte
firal del polígon de Llevant. He de dir que la plantilla de
personal té un nivell d'estabilitat important, i que durant
l'any 1999 es duran endavant les següents activitats: Fira del
cavall, del 21 al 24 de gener. Fira Alimenta i Vi bo, del 10
al 14 de febrer. Didàctica, del 2 al 6 de març. Brocanters i
galeristes, del 18 al 28 de març. Alimenta Menorca, del 25
al 28 de març. (...) Mostra de cuina mallorquina,
perfectament integrada en la cultural balear, del 14 al 23
d'abril. Didàctica Menorca, del 21 al 25 d'abril. Balears
Nàutica, la mostra nàutica flotant internacional, del 23
d'abril al 2 de maig, de la qual diríem que, després de
Gènova, sens dubte, Balears Nàutica és la mostra nàutica
flotant més important del Mediterrani. El servei de renda
Àgil, que es tracta, a través del programa Padre, de fer la
declaració de renda gratuïta per als ciutadans d'aquestes
illes, que es fa en col•laboració amb les distintes entitats
financeres. Hàbitat Eivissa, que, com saben, és del 18 al 23
de maig, tracta de la construcció, interiorisme i decoració,
aquesta fira se celebra per segon any consecutiu. Fira de
Palma, del 21 al 30 de maig. Fira del Llibre, del 28 de maig
al 6 de juny; bàsicament, ja s'ho poden imaginar, les
darreres novetats en el món escrit i multimèdia d'una
importància cabdal en el món de la difusió de la cultura. El
Campionat d'esgrima, Universiada 99, de l'1 al 31 de juliol.
Brocanter Menorca, del 23 de juliol a l'1 d'agost. Fira
Mediterrània, del 9 al 12 de setembre. Automòbil de segona
mà, del 22 al 26 de setembre. Hàbitat Menorca. (...) imatge.
Mostra internacional cervesera. Tecnoturística. Nupcial
Balear. Pista d'aventures de Mallorca. Pista d'Aventures de
Menorca.

Anem al pressupost per poder dur endavant tot això.
Expòs el pressupost de despeses, 742 milions, i ingressos,
742. També la plantilla orgànica i pressupostària, com
saben, total de despeses de personal, 211 milions. Despeses
de compres de béns corrents i serveis, 480. Despeses
financeres, 6.741.000. Transferències corrents, 200 milions.
Ingressos patrimonials, 522. Inversions reals, 23.100.000. I
valoració de passius financers, 20 milions de pessetes.

I ara em pos a disposició de totes les senyores i senyors
diputats per contestar les seves qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions.

Abans de passar al torn de preguntes o observacions,
deman als diferents portaveus si volen continuar, si volen
fer un descans, i, en cas que vulguin fer un descans per quin
temps. No?, continuam?

Com diu?

(Se sent algú que diu: "Sí que m'agradaria un descans".)
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EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts?

(Se sent algú que diu: "Cinc, deu minuts").

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. A les 11'15 recomençarà la sessió.

Recomença la sessió. 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, directors
generals i alts càrrecs que ens acompanyen en aquesta
compareixença, que és la darrera de pressupostos de l'actual...,
la primera de pressupostos i la darrera de pressupostos a l'actual
període legislatiu.

No farem un debat sobre els pressupostos, que ja pertoca a
la presentació d'esmenes particulars i globals, sinó unes
preguntes per ampliar la informació que ens ha donat la Sra.
Consellera. També he de dir que, per causa del tipus
d'informació d'aquesta compareixença, no sabíem que hi hauria
també la qüestió de l'Ibas en aquesta compareixença, només
Presidència i Ficobalsa posava la convocatòria, i atès que és un
altre membre d'aquest grup parlamentari qui porta les qüestions
de l'institut, no intervendré en el tema de l'Institut balear d'afers
socials, per aquest motiu, i que m'hauria agradat que la
informació que ens donaven a l'hora d'aquesta compareixença
hagués estat més complerta, perquè no hem pogut preparar
aquest tema en concret.

Passam a qüestions concretes de Presidència. Hi ha el tema
del control i supervisió dels mitjans de comunicació. Veim que
hi ha un petit increment. Consideram que és un increment molt
reduït, ateses dues consideracions: la primera, que a partir del
conveni establert entre el Govern balear i Radiotelevisió
Espanyola, atès...

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

Agrairia al Sr. Diputat que em digués el programa exacte,
perquè hi ha diversos programes en relació amb els mitjans de
comunicació.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Jo ho tenc pel nom, amb lletres, del programa, no pel
número. És el primer, és el primer. Sí. 1114, sí.

Bé, hi ha un lleuger increment respecte de l'any passat,
que ja l'any passat trobàvem que era una quantitat molt
minsa, donades les responsabilitats que hauria de tenir
aquest consell assessor. Enguany ens trobam que hi ha
aquest conveni, pel qual es fomenta l'increment de la
programació, per tant, hi hauria d'haver, en conseqüència,
una major presència i disponibilitat del Consell assessor per
fer el control i supervisió d'aquests programes, que moltes
vegades no produïts per Radiotelevisió espanyola, sinó
produïts pel propi Govern balear i emesos per
Radiotelevisió espanyola. En aquest sentit, i també atès que
és un any electoral i atesa també la instrumentalització que
nosaltres creim que es fa d'aquestes hores de programació,
en alguns casos, per part del Govern balear, que hauria
d'haver una major presència del Consell Assessor traduïda
en els pressupostos.

M'agradaria saber, també, i és per desconeixement, la
situació en què està l'adquisició de Cala Mondragó; ja duim
molts d'anys, és un desconeixement meu, només és una dada
informativa: cada any hi ha una partida per a Cala
Mondragó i m'agradaria saber en aquests moments en quina
situació està.

En segon lloc, els 310 milions que en el programa 1121
hi ha per a edificis i altres construccions, a què van
destinats. Em sembla que ha parlat vostè de l'estació naval.
En aquest sentit veig que no hi ha cap partida per a
adquisició d'edificis desafectats a Menorca; hi ha acords en
el Parlament i en els consells insulars per a l'adquisició
d'edificis desafectats pels militars a Menorca i, per tant, no
he vist en la seva explicació cap partida pressupostària en
aquest sentit. A mi m'agradaria saber si és que no ho ha
explicat del tot o si és que no hi ha prevista cap despesa
d'aquest tipus.

En el programa de Gabinet de Presidència..., en el
capítol 7 hi ha 547 milions de transferència de capital,
programa 1121. M'agradaria l'ampliació d'aquestes
transferències de capital en concret.

Després, quant a relacions exteriors que deu ser el
programa..., -bé, no tenc els números, és que ho he fet per
conceptes- quant a relacions exteriors hi ha una disminució
del capítol de personal respecte de l'any passat de 60
milions i després es manté el nivell d'ajudes, bàsicament es
manté a comunitats balears a l'exterior i a cases regionals.
Allò de cases regionals ja em sembla bé, atès que sembla
que es dediquen a activitats que nosaltres no veim bé, com
són les trobades propagandístiques, però quant a cases
balears a l'exterior, sí que, després de les declaracions que
va fer el Govern d'un increment i una major presència i
aportacions per part del Govern balear a aquests centres o
cases balears a l'exterior, notam un manteniment que no
s'adiu massa amb aquestes declaracions.
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Quant a desenvolupament de les tecnologies que, per cert,
en els pressupostos no entenc per què està dividit en dos
programes diferents, m'agradaria conèixer aquesta
circumstància: hi ha 500 milions en diversos programes en un
capítol i després hi ha uns 300 al final d'aquesta secció.
M'agradaria també el desenvolupament, un poc més, atès que
hi ha un increment molt important respecte del 98 que jo crec
que és important i s'ha de tenir en compte. M'agradaria saber un
poc més el desenvolupament d'aquestes despeses.

Igualment jo no sé si és en aquesta secció que s'ha de
plantejar, però el Govern balear va signar o va anunciar la
signatura d'un conveni amb una important aportació econòmica
en Telefònica per al desenvolupament de la xarxa de cablejat a
Menorca. No sé si pertoca a aquesta secció o si és a una altra,
aquí no hi són els milions, perquè es va parlar de 700 milions
de pessetes que aportaria el Govern balear a aquest conveni
amb Telefònica a l'illa de Menorca, si pertoca a aquesta secció,
sí que m'agradaria conèixer perquè no està pressupostat i, si és
a una altra, ja ho demanarem allà on pertoqui.

Quant a la cooperació amb el tercer món, tots ens hem de
felicitar que s'hagi assolit el 0'7 per iniciativa del Govern a
l'hora de fer un pressupost, per pressió del món social i polític,
a l'hora de pressionar durant aquests anys per arribar a aquesta
xifra. M'agradaria saber, en concret, d'aquests 900 milions
quants es destinaran al fons mallorquí i quants al fons
menorquí, perquè siguin aquests fons els que ho gestionin
directament, a partir de la participació de les entitats en aquest
fons, i no com es fa actualment, i un poc la fórmula de
distribució d'aquests 940 milions, els mecanismes que faran
servir, si es mantindran els mecanismes que s'han mantingut
fins ara, fins i tot amb la novetat d'aquestes beques de viatges
que ara han aprovat un nou decret o una nova ordre, beques de
viatges a persones que van de voluntaris al tercer món o si es
mantindrà aquest sistema, quina quantitat representaran
aquestes beques de viatges al total dels 900 milions.

Quant a les escoles infantils, establiments assistencials,
veim que s'inclouen en pressuposts de Presidència i que, per
tant, tampoc l'any 99 no serà l'any de la transferència als
consells insulars, que és una història tan antiga com les
transferències d'agricultura en aquest parlament, i bé, lamentar
que es mantenguin aquestes escoles infantils al Govern balear
i que no es pugui transferir la gestió als consells insulars i, a la
vegada, també, veim que n'hi ha dues la Verge de la Salut i
Magdalena Humbert que mantenen el mateix nivell de
despeses, i en canvi una que és Borja Moll que incrementa
bastant la quantitat que hi va destinada. M'agradaria saber els
motius d'aquestes diferències.

Després també ha parlat, només és una data, ha parlat de la
construcció dels centres de dia de Llucmajor, Felanitx,
m'agradaria saber si en aquests pressuposts hi ha cap quantitat
prevista, si correspon a aquesta secció, al centre de dia d'Es
Castell, d'Es Castell, Menorca, que és un compromís adquirit
pel Govern balear i que no hem sentit en la seva intervenció, jo
no sé si és qüestió d'una altra secció, de sanitat, però em sembla
que no, que pertoca a aquesta secció i, per tant, quin és el
compromís econòmic del Govern balear per al 99, respecte de
la creació del centre de dia d'Es Castell a Menorca?

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Portella? Gràcies. Sra. Consellera, vol
contestar individualment o tots conjuntament?

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, crec que hem
d'agrair la compareixença de la Sra. Consellera que, com
sempre, ens dóna molta informació i de l'equip tècnic de la
Conselleria de Presidència que gairebé crec que és més
elevat que el nombre de diputats i diputades que som aquí,
en aquesta comissió.

En primer lloc, si em podria determinar, en el programa
112101, intentaré fer preguntes concretes i així em sembla
que serem més àgils; en el programa 112101, la partida
d'inversió, hi ha 310 milions a la partida 63200, edificis, si
em pot especificar en què aniran aquest capítol de 310
milions de pessetes.

També li vull donar l'enhorabona, ja que la consellera ha
anunciat com a programa estrella que en el pressupost del
99 ja apareix el 0'7 dedicat a programes de cooperació, ens
alegram que l'hagi considerat el programa estrella de la seva
conselleria, ja que és una esmena que feim el Grup
Nacionalista, també, any rera any, i crec que tocant el segle
XXI es fa realitat aquesta esmena que crec que ens podem
donar l'enhorabona a tots els grups que som aquí.

També li volia demanar si em podrien explicar
l'aportació que fa el Govern balear, crec que és la mateixa
pregunta que ha fet ja el portaveu d'Esquerra Unida, al fons
mallorquí, perquè sabem que el Govern balear participa com
a entitat col•laboradora al fons mallorquí, i també al fons
menorquí de cooperació i de solidaritat, especificar les
partides que aporten a aquests diferents fons i també si s'ha
plantejat ja els criteris per distribuir 920 milions de pessetes,
sé que surt un decret on en principi es determinen aquests
criteris, però li agrairia si ja ens pogués avançar unes línies
d'actuació en aquest sentit. Per tant, seria determinar les
partides 74200, 78000 i 79 del programa 134201.

En el programa 314101, ens interessaria que ens pogués
especificar de l'activitat 06, quant a aplicar la llei inspectora
i sancionadora en matèria d'establiments de serveis socials,
això suposa, per tant, que s'aprovaria i es debatria la llei
inspectora que està en tràmit al Parlament, quin pressupost
es dedicaria a aquesta activitat i també quin pressupost es
dedica a l'objectiu 1 que és consolidar la figura dels
inspectors d'establiments socials.
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Quant als objectius de consolidar plans convinguts amb el
Ministeri, Consell de prestacions socials bàsiques, infància,
gerontològic, gitano, ens agradaria saber l'aportació que fa el
Ministeri, el 99, i l'aportació que fa el Govern de recursos
propis.

També en aquest mateix programa, 314101, veim que són
les mateixes partides que es dediquen al pla d'integració gitana,
programa d'atenció de primera infància, sí que hi ha una partida
de 5.500.000 pessetes del programa d'eradicació de la pobresa
i exclusió social. Nosaltres pensam que aquesta partida és molt
minsa, és molt poc, i més quan es va plantejar ja un pla que
globalitzàs actuacions de diferents conselleries. Li demanaria
si aquesta és una partida específica només per a programes
concrets, veig que va a ajuntaments, deu ser així, però ens
agradaria que ens informàs més o manco de l'aportació del
Govern, no només d'aquesta conselleria per completar aquesta
informació que vostè ens ha plantejat aquí.

Ens podria determinar també la partida de 400 milions de
pessetes, del subconcepte 48, també d'aquest mateix programa
314101, veim que també continua essent un suport a aquest
programa a guarderies infantils, són guarderies infantils
privades, també es poden adherir les públiques, a un decret de
subvencions que fa poc que va sortir o que es va publicar,
només es podien adherir guarderies privades, en quin sentit
estan aquestes ajudes aquí?, sabem que és ver que estaven dins
acció social, però pensam tot aquest tipus de serveis, com
també ha comentat abans el portaveu d'Esquerra Unida, pensam
que tot aquests tipus de serveis haurien d'entrar dins la
Conselleria d'Educació, més que dins acció social.

Ens podria especificar també el tipus de programes dirigits
a ajuntaments per iniciar el programa d'eradicació de pobresa
i exclusió social, amb aquests 6 milions, amb els quasi 6
milions que li he comentat. Sabem que no basta gairebé per
donar suport als ajuntaments de totes les Illes, no es poden fer
actuacions a nivell de coordinació ni globals en aquest sentit,
però sí ens agradaria saber, per tant, per què s'especifiquen
només aquestes quantitats.

En aquest mateix programa, 3141, ens podria concretar
partides específiques per a cada consell d'aquestes illes, les
partides són 76100, 76102.

I també la concreció de la partida 78019, d'aquest mateix
subprograma.

Quant a l'apartat de joventut, al programa 323101, si pogués
concretar partides per a activitats i objectius que es plantegen
en aquesta àrea o en aquest subprograma. El primer és l'activitat
0107, que està relacionada amb la política de prevenció de la
marginalitat, comptant com a instrument el fet de fomentar
associacions, ens sembla un programa positiu, però ens
agradaria saber concretament aquest programa quina aportació
econòmica es preveu aportar.

I també, al programa, a aquest mateix programa, l'objectiu
o l'activitat 011, a nivell de potenciar la creació
d'associacions juvenils, als casals de les comunitats balears
a l'exterior, també partida específica d'aquesta activitat.

Ens interessaria saber també partides específiques del
subprograma 323101, activitat 0504, quant que es planteja
potenciar reinserció de joves reclusos, menors, tutelats i
extutelats majors de 16 anys.

L'activitat 0506, igualment, també. 0601 i 0604, no
detall més les activitats per no perdre més temps, no
consider que sigui perdre temps, però vaja, vostès les tenen
plantejades ja aquí. És bàsicament el pressupost específic
d'aquestes activitats, perquè pensam que poden ser el fil
conductor de les línies d'actuació d'aquest subprograma.

Al subprograma també 323101, especificar aquestes
partides del capítol 4, el subconcepte 44200, que són 93
milions de pessetes, no sé si ho ha especificat, potser em
repeteixi. Després també 48000, els 85.100.000 pessetes, i
també en el capítol 6, despeses i inversions de caràcter
immaterial. I del capítol 7, empreses vinculades, 71 milions,
el subconcepte 74200.

Al programa 323201, al programa que pensam que és
interessant, promoció, protecció i activitats per a la dona,
també m'agradaria que ens especificàs diferents activitats,
ja que pensam que el pressupost que s'hi dedica, del total del
subprograma són 32 milions, quasi 33, és bastant, no és
massa elevat per a totes aquestes activitats que planteja
vostè, entenem l'explicació que vostè ha comentat a
diferents compareixences, que una de les política d'igualtat
és fer feina a nivell interdepartamental, però moltes vegades
no ens surten els comptes. Ens agradaria, per tant, que ens
especificàs les activitats, el pressupost d'aquestes activitats,
0203, del codi 3232, informar i assessorar les dones respecte
dels seus drets; 0402, 0403, 0404, 0504 i 0703. Els altres ja
els deix, ja ho deixaré.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada, portaveu del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. I a continuació, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Francesc
Quetglas.

EL SR. FRANCESC QUETGLAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair a la
consellera i als alts càrrecs de la conselleria la seva
compareixença, i utilitzar un torn, com han fet els altres
portaveus, merament informatiu per formular-los una sèrie
de preguntes.
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En relació al programa 1121, de serveis generals, també
voldria insistir en una cosa ja formulada, és el detall dels 310
milions de capítol 6, jo crec que ha quedat un poc confús,
almanco a mi, no he entès molt bé a què es referia, crec que hi
ha inclòs l'estació naval i alguna cosa més, però m'agradaria un
detall dels programes o dels projectes concrets que emparen
aquesta xifra, així com al capítol 7, els 137 milions de pessetes
de transferències de capital als ajuntaments i 405 als consells
insulars, simplement la descripció dels projectes que estan
emparats.

Al programa 1216, enllaçant amb el programa corresponent
a Ficobalsa, 140 milions de pessetes, veig una contradicció que
m'agradaria que m'aclarissin, els 140 milions de pessetes són de
capítol 7, és a dir, transferències de capital, en canvi, als
pressuposts de Ficobalsa, mirant una mica detalladament, es
veu que d'inversions reals, Ficobalsa, només té 23 milions, d'un
total de 742, on 211 són despeses de personal, 480 compra de
béns i serveis, 6.000 despeses financeres, és a dir, com es veu
tot, despesa corrent, com és que 140 milions de transferència ...,
la pregunta és a la conselleria, més que a Ficobalsa, perquè és
la transferència de la conselleria que és de capítol 7 i, en canvi,
Ficobalsa no fa pràcticament inversions o només una molt
petita part d'aquests 140 milions, m'agradaria que m'aclarissin
aquesta aparent contradicció.

Quant a cooperació a l'exterior, també em sum a la
felicitació que crec que ens podem fer tots que finalment i per
iniciativa governamental, el pressupost hagi arribat al 0'7%,
però també una pregunta en relació a la comptabilització
d'aquesta quantitat, tot està a capítol 7, també, jo aquí em
permet formular algun dubte, perquè lògicament, especialment
en aquelles despeses que tenen caràcter sobtat i d'emergència,
no cal recordar més que el que passa actualment a
Centreamèrica on la necessitat de subvenir a una situació
sobtada d'emergència és difícilment compatible amb una
despesa d'inversions, perquè fonamentalment el que fa falta són
despeses, medicines, en fi, coses fungibles i molt més
integrables dins el que és despesa corrent que el capítol 7, jo
crec que aquesta sistemàtica de pressupostació pot introduir
alguna dificultat a la seva gestió, m'agradaria també una
explicació sobre aquesta qüestió.

Finalment voldria introduir una sèrie de preguntes sobre
qüestions de l'àrea social, de les qual confés que som un pur
transmissor sense coneixement sobre la matèria. En primer lloc,
comprovar si es destina el 6% previst a la Llei d'acció social, a
l'article 31, del pressupost de la Comunitat, simplement si
existeix aquesta, feta aquesta comprovació estadística i, en
termes absoluts, ja que són quantitats dispeses entre distints
programes, si efectivament, quina és la quantia destinada a
acció social.

Quina quantitat es destina al Pa d'atenció a la immigració.
També, en relació al Pla gitano ja hem vist que també hi ha
partides a distints conceptes, tant al programa de la conselleria
com de l'Ibas, m'agradaria saber si hi ha una globalització, una
totalització. Igualment pel que fa al Pla gerontològic, que ens
trobam en el programa corresponents d'ajuts socials i d'acció
social de la conselleria, també dins l'Ibas i dins el mateix Ibas
a distints programes, crec que vostè ha dit una xifra, els 12.000
milions de pessetes en una sèrie d'anys, quina és exactament la
quantia en compliment del Pla gerontològic per als pressuposts
del 99.

També la quantitat que es destina en aquest pressupost
al Pla de lluita contra la pobresa i exclusió social, si està
globalitzat. Una altra pregunta, residència de Felanitx a part,
quantes noves places de residents assistits pensa crear el
Govern balear durant l'any 99? I quina és la quantitat que es
destina a aquesta finalitat?

Quina quantitat es destina per finalitzar les reformes de
la llar d'ancians de Palma i llar d'ancians d'Uyalfas de sa
Pobla, segons la Llei de transferència 12/93?

La quantitat destinada al finançament de la xarxa de
centres d'atenció d'exclusió social que gestiona el Consell
Insular de Mallorca? La distribució entre consells insulars
de la renda mínima d'inserció del salari social? Una ja feta
per Esquerra Unida, la distribució de la partida 07 entre el
fons mallorquí i menorquí de solidaritat. I una pregunta
sobre si té previst el Govern balear impulsar la transferència
als consells insulars de les competències actualment
gestionades per l'entitat autònoma Institut balear d'afers
socials.

I per últim, quina quantitat aporta el Govern central, les
prestacions socials bàsiques del 1999, quina quantitat aporta
el Govern balear i quina és la seva distribució per illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Un cop acabat el torn de preguntes,
Sra. Consellera, té vostè la paraula per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Passam a contestar poc més o
manco amb el mateix ordre que han intervengut els diputats.
En primer lloc, ha començat el diputat d'Esquerra Unida, per
ventura em repetiré, perquè els senyors i les senyores
diputats han bàsicament dit moltes coses molt repetides.

Bé començarem amb Esquerra Unida. El control dels
mitjans de comunicació és el mateix pressupost, però el
conveni amb Televisió Espanyola està a la Conselleria de
Cultura, és a dir que els increments són dins la Conselleria
de Cultura, amb la qual cosa serà el conseller d'Educació i
Cultura qui donarà compte de tots els increments en el que
són els convenis que han signat amb Televisió espanyola.
Saben que és un conveni de 250 milions, si ho recordam.
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Dir, per una altra banda, que el que seria la situació de
l'adquisició de Mondragó, en aquest moment pagam 218
milions, com sabien era un plurianual, i és el pagament de 218
milions, any 1999.

Quant que detallàssim, i ho han pràcticament demanat tots
els grups, del programa 1121, el capítol 6, pas a detallar-lo
seguidament: hi ha els 218 milions de Cala Mondragó, hi ha
310 milions desglossats de la manera següent, per al sector
naval, falten concretar tota una sèrie de quantitats, perquè es
fan, Son Vent i Marivent són una sèrie de projectes tècnics, a
Menorca s'intentarà, amb els militars, que la caseta de Marina
es transfereixi i, en qualsevol cas, són tota aquesta sèrie de
projectes de 310 milions.

Sí, l'edifici del sector naval que es va fer amb un conveni
amb el Ministeri de Defensa. Bé.

Del capítol 7, també m'han demanat el detall, són 137
milions per als ajuntaments de la Serra de Tramuntana, regulats
també a través d'un decret, 200 milions per al Consell Insular
de Menorca, per a la seva seu, 125 per al Consell Insular de
Mallorca.

Seguint un poquet la mateixa línia, el que serien relacions
a l'exterior, dir que en aquest programa concret es mantenen,
però veurà que hi ha ajudes també en el que són cases balears
a l'exterior, per part de la Direcció General de
Telecomunicacions i la Direcció General de Joventut que han
habilitat programes per poder dur endavant un increment en el
que serien els casals nostres a l'exterior, sabent, a més, que
aquests casals van augmentant, si ara tot va bé inaugurarem el
casal de Rosario, a l'Argentina, estam en negociacions per
inaugurar un casal a Mèxic, i altres casals que aniríem captant
per Europa, amb la qual cosa s'han augmentat partides per part
de la Direcció General de Joventut per poder recuperar aquests
joves d'aquests casals que són els que han d'agafar el relleu,
anunciar que hi haurà una trobada mundial de joves el mes de
gener que correrà a càrrec precisament de la Direcció General
d'Exteriors i de la Direcció General de Joventut.

Quant a tecnologies hi ha dos programes, perquè un és
bàsicament els temes de comunicacions i radiodifusió i l'altre
és bàsicament el centre de càlcul, i per això són dos programes
totalment diferenciats.

El desenvolupament que em demanava de la xarxa
telefònica a Menorca no està reflectit en aquest pressupost,
estarà reflectit a Economia, en qualsevol cas, li notificaré a
quina conselleria és, no és a aquesta direcció.

En el que és tercer món, també és una resposta que
responc a tots els ponents, dir que està repartit entre capítol
6 i capítol 7, a capítol 6 hi ha 9 milions, per poder sufragar
la despesa del que s'ha de dur endavant, la gestió
administrativa d'aquest programa, i la resta és a capítol 7, un
poquet la idea nostra és, tal com hem vengut anunciant,
fomentar el que seria la cooperació bilateral indirecta, això
significa que donarem 10 milions al fons de solidaritat
mallorquí, 5 milions al menorquí, tal com veníem fent, però
volem fomentar la cooperació bilateral indirecta com una
modalitat en el que seria el tercer món, estructurant
microprojectes i macroprojectes, encara estam pendents
d'alguna manera de quina estructura pressupostària hi hauria
als macroprojectes i als microprojectes, i bàsicament dir
també que no descartam la possibilitat de poder fer
cooperació directa. En principi, ens centrarem en el que
seria cooperació bilateral indirecta, però no descartam que
a un moment donat el Govern pugui dur endavant el que
seria cooperació directa. Però dir que hi ha una part a
capítol 6 i que en qualsevol moment podem donar ajudes
per a urgència, tal com ara, als països de Centreamèrica,
Hondures, Nicaragua, El Salvador, donarem una ajuda
d'emergència de 20 milions de pessetes en aquests moments
a través de Creu Roja Internacional, i que són ajudes per a
emergència, ben igual que les que donam a Santo Domingo
per l'huracà Georges i a Cuba, també, no record molt bé les
quantitats, però a Cuba una ajuda d'uns 2 milions, i a Santo
Domingo, un projecte era la reconstrucció de més de vint
habitatges de ciment a Hatomayor i em semblava que també
era també al voltant de 20 milions, i 5 milions per al que
serien replantación de productos de ciclo corto, també totes
elles donades per urgència, sense cap problema. Sempre ens
preocupam a l'hora de fer una ajuda per emergència, tant si
és per emergència o no, de tenir una ONG o entitat a través
de la qual arribi a bona destinació l'ajuda humanitària.

Pel que fa a les escoles infantils, els centres assistencials,
efectivament vàrem estudiar el tema de la transferència als
consells insulars i després als ajuntaments, és un tema que
està pendent, donat que el Consell Insular de Menorca la va
rebutjar al seu moment.

Quant al centre de dia d'Es Castell, està pressupostat,
està pressupostat dins el pressupost de l'Ibas, la construcció
d'Es Castell, del centre de dia, està en aquests pressuposts,
però jo no he detallat tots els centres de dia que farem, he
detallat els grans centres de dia, com el de Llucmajor o, en
fi, la construcció del de Felanitx, perquè era d'envergadura,
però després hi ha centres de dia com el d'Andratx, el d'Es
Castell, que no estan pressupostats. Muntant del projecte
d'Es Castell, 50 milions, amb un pla 10. Bé.
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Passam ara a les preguntes que ha fet el PSM. Hem detallat
la partida 1121, l'aportació al fons també, i els criteris, els
establiments socials, el tema dels inspectors, dir que tenim un
pressupost pel qual hem creat el cos d'inspectors socials que no
existien, perquè fins ara les inspeccions les feien els inspectors
de sanitat, hem creat un cos específic a capítol 1, i per a la
tramitació d'expedients, també un instructor, amb la qual cosa
està pressupostat tot aquest tema a capítol 1, en qualsevol cas
serà un cos que haurà de créixer perquè la necessitat així ho
requereix.

El que seria l'aportació de l'Estat i pressuposts propis, bé ho
hem vist al programa 3141, que hi ha una aportació de l'Estat de
231 milions, i també per part del Govern, de 79 milions, quant
a aportació nostra, el que seria el PPB. Després hi hauria el Pla
gitano, el Pla infància i el programa d'eradicació de pobresa, bé,
efectivament es manté el tema del Pla gitano, que és un
programa que duim amb l'ajuntament de Palma i amb Eivissa,
i després un altre que duim amb el Consell Insular de Mallorca
amb el que seria primera infància i amb els consells insulars.
En el Pla d'eradicació de pobresa, aquí únicament ve una
partida de 5.700.000 que és un conveni amb l'Ajuntament de
Palma, d'acord amb el programa d'inserció sociolaboral
residual, i dins l'Ibas també trobaran les partides dels convenis
amb el Consell Insular de Mallorca de 24 milions, 23'5 milions,
per al que seria el conveni de marginació, atesa la complexitat
d'aquest pressupost, que hi ha moltes partides que estan dins
Direcció General, i moltes partides que estan dins Ibas. 

Si van a l'Ibas, després ho podem mirar, està reflectit tot el
que serien aquests grans plans, en concret seria el programa
3141, en el capítol 4, allà on hi ha 565 milions a famílies,
vendria tota la part de conveni de marginació pel Consell
Insular, i també Pla d'immigració i altres plans que estan
contemplats en aquests pressuposts.

També m'ha demanat detallar els 400 milions que hi ha al
3141. Són 400 milions que van destinats a la (...), la federació
d'entitats per a disminuïts psíquics, i que venim fent cada any
aquest tipus de conveni. Pel que fa al suport a guarderies
infantils, hi ha una ordre de convocatòria, i és per al
manteniment de guarderies sense ànim de lucre, i concretament
són aquests 20.350.000.

Als ajuntaments, el Pla d'exclusió contra la pobresa, tot i
que encara no sabem molt bé de quin pla xerram, perquè saben
que hi ha un ball de dades entre els distints estudis; aquest pla
s'ha de presentar el mes d'abril si tot va bé, i en principi també
dins el pressupost de l'Ibas, programa 3141, hi ha prevista ja
una quantitat en aquests 565 milions, i també al programa 3131,
amb la qual cosa a partir d'aquest moment partim amb aquestes
quantitats, però haurà de ser el pla el que ens marqui
l'increment d'aquestes quantitats.

Pel que fa a especificar el capítol 7 del programa 3141, ara
li passaré especificat, que són aquests 170 milions. Hi ha
49.993.000 a la construcció dels centres per a persones majors,
que és on hi ha el centre d'es Castell, que abans demanava el
representant d'Esquerra Unida; és la construcció, els plurianuals
que pagam de centres de tercera edat, més el que ens puguin
demanar en el futur la previsió que feim.

Als consells insulars 8.701.000 pessetes, que és un Pla
10 amb el Consell Insular de Menorca per Bintaufa i
Trepucó. Al Consell Insular 5.088.000 per la residència de
Maó, que és un Pla 10 de 50 milions cada any, és el
plurianual. 8,5 milions a famílies, que és per la residència
per minusvàlids psíquics a Inca, que du endavant el Patronat
Joan XXIII, que també és un plurianual. 9 milions també a
famílies, que és a la Fundació Miquel Mir d'Inca, que són 90
milions en 10 anys, i és l'ampliació de la residència.

I de l'objectiu 2 també Inca 88 milions, i en aquest cas és
perquè a més de la unitat residencial, construïm una part del
centre de dia i administració, i aquests 88 milions van a
través de l'objectiu 2 per al centre de dia i per a
l'administració. I això és el desglossament de capítol 7.

Anem ara al tema de joventut. Els objectius bàsicament
són coneguts, són polítiques interdepartamentals. La nostra
missió és que pràcticament totes les conselleries s'impliquin
en el tema de joventut: Medi Ambient, Sanitat, Educació,
bàsicament, i Treball; i a través de la Direcció General de
Formació pensam dur programes en la reinserció de joves
reclusos i en la prevenció de marginalitat. Efectivament hi
ha unes partides de casals a l'exterior. Em demana el
desglossament del capítol 4, aquests 85 milions. Jo li
passaré a desglossar ara: hi ha un part de premis de pel
programa cultural Art Jove, que és el programa que
fomentava la narrativa, poesia, escriptura, música, disseny,
arquitectura, etcètera, per a joves; també aquest mateix
premi per a les comunitats balears a l'exterior, el premi de
voluntariat, subvencions joventut amb Europa, subvencions
joventut i voluntariat, subvencions en matèria de família,
subvencions a les escoles de temps lliure, la granja escola
Jovent, subvenció del projecte Jove de prevenció de
drogues, ajuts per a equipaments telemàtics, subvencions
comunitats balears a l'exterior...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Consellera.

Jo em veig obligat a demanar a les senyores i senyors
presents a aquesta sala que procurin guardar silenci, perquè
si no, és molt difícil de poder seguir les seves explicacions.

Pot continuar, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President.

I després subvencions d'interès social, entre d'altres.
Això seria el desglossament del capítol 4, que també m'ha
demanat.
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I el capítol 7, que també m'ha demanat que l'explicàssim, és
la subvenció que donam a la xarxa d'instal•lacions juvenils de
les Illes Balears, amb un muntant de 96 milions, repartit entre
capítol 7 i capítol 8; i, com sap. aquesta xarxa té més de 17
instal•lacions juvenils entre Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, i es tracta de dur endavant tots els programes d'oci
i tots els programes de temps lliure a través d'aquesta xarxa
implantada a totes les illes, que, com saben, aquest consorci és
fruit d'un conveni entre el Govern balear i la Fundació Esplai de
les Illes Balears, presidida pel bisbe de Mallorca.

Ens n'anam ara al capítol 3232 de la dona. El pressupost,
com que simplement la Comissió de la Dona fa tasques de
coordinació, i les polítiques actives de la dona estan dins tots
els departaments del Govern, tal com va demanar el tercer Pla
Estatal, el quart Pla d'Acció Comunitària, i les Resolucions de
Pekín, dins tots i cadascun dels departaments de les conselleries
s'han de fer polítiques actives per a la participació de la dona,
i al mateix temps aquest programa 3232 és bàsicament per
coordinar. Però també li especificaré el capítol 6, de 23 milions,
és per dur endavant en aquesta tasca de coordinar, cursets i
seminaris de sensibilització a tots els nivells, tenim una prioritat
en violència domèstica, tots els temes de formació, campanyes
de sensibilització, coeducació, integració de dones recluses, que
duim endavant amb Treball; en repartiment de les tasques en la
llar familiar, que duim endavant amb Joventut; en temes
d'hàbits alimentaris, que duim endavant amb Joventut. És a dir,
hem procurat que totes les tasques que coordina la pròpia
direcció, a través de la directora executiva, tenguin sempre una
branca dins qualsevol departament del Govern, en joventut, en
acció social, en telemàtica, en les tasques en relació a exterior
per ajudar a les víctimes del delicte, en formació, en educació
per a la coeducació, de tal manera que a través d'aquest
departament es puguin coordinar totes aquestes activitats de què
jo donaré complert compte a final d'aquest any, demanaré la
meva compareixença voluntària, per explicar la inversió de
1.000 milions per polítiques actives de la dona durant aquest
any, en compliment d'aquest segon Pla d'igualtat d'oportunitat
per a les dones. I crec que hem acabat amb el que m'ha demanat
el PSM.

Passam a les preguntes que m'ha fet el portaveu del Grup
Socialista, i vull dir que el programa 1121 ja ha estat detallat,
el tema de fires, els 140 milions de capítol 7, li donaria la
paraula jo després al president de Fires i Congressos perquè
expliqui exactament, si el president així m'ho accepta, però
passaré a contar-li tot, i després ja donaré la paraula al Sr.
Oliver. Cooperació amb l'exterior no està tot a capítol 6,
únicament 19 milions per poder suporta la despeses, però no
impedeix, segons el decret regulador, poder donar en qualsevol
moment ajuda  per emergència. Avui de matí hem acordat
donar una ajuda a Creu Roja Internacional per pal•liar els
efectes de l'huracà Mitch a Centreamèrica de 20 milions de
pessetes, ben igual que vàrem fer amb Santo Domingo i amb
Cuba pels efectes de l'uracà George.

També dir si estàvem en el 6% que marca la Llei d'acció
social. Anam molt per damunt el 6%, perquè no tan sols
hem de comptar el pressupost que tenim present avui aquí,
sinó que hem de sumar temes quant a polítiques socials de
joventut, de dona, Ibavi i sanitat, amb la qual cosa no sé en
aquest moment el percentatge, la veritat és que estic
seguríssima que superam el 6% d'aquests 132.000 milions
de pessetes, que serien uns 7.920 milions de pessetes, i que
si comptabilitzam únicament les polítiques que duim
endavant amb l'Ibas i amb la Direcció General d'Acció
Social, ja són 8.000 milions, amb la qual cosa només amb
el pressupost de la Conselleria de Presidència en matèria
social, només amb el pressupost de la Direcció General
d'Acció Social, sumam ja més del 6%. Després hi hauríem
de sumar el tema drogues, tema joventut, tema dona, tema
Ibavi, tema sanitari, amb la qual cosa superam en molt el
6%.

Pel que fa al pla d'immigració, he de dir que les partides
són interdepartamentals. Intentarem -i aquest és l'objectiu,
que tots i cadascun dels departaments del Govern
s'impliquin en aquest pla, que ha de ser sense dubte
interdepartamental. No podem entendre un pla d'immigració
si no hi involucram formació, treball, habitatge, temes
socials, temes juvenils, etcètera; però també estan
contemplats dins el programa de l'Ibas. El Pla gerontològic
vàrem anunciar que seria un pla de 12.566 milions en tres
anys, la qual cosa suposa una inversió de 4.000 milions cada
any. En aquest moment existeixen els 4.000 milions en
aquest pressupost. Hem fet un increment en matèria social
precisament per poder afrontar aquest pla de 2.000 milions,
més 2.000 que ja n'invertíem, són els 4.000 milions que
podem justificar en qualsevol moment amb aquest pla. Si
vostès volen, torn a repassar totes les partides: Hi ha un
increment dins l'Ibas de 1.800 milions de pessetes, que van
estrictament dedicats a l'execució d'aquest pla per a
persones majors, del qual jo em sent orgullosa. Crec que és
un pla ambiciós, un pla estrella del Govern, i on s'ha
destinat una quantitat de recursos econòmics que ens posa
capdavanters en tota Europa, amb la qual cosa 4.000 milions
en execució d'aquest pla gerontològic, que han suposat un
increment de 2.000 milions per a l'any vinent. Vull dir
també que gràcies a la sensibilitat del conseller d'Economia
en aquest tema, s'ha pogut dur endavant aquest increment.

En el pla contra l'exclusió social, tendrà tota una sèrie
d'accions. Hem incrementat, via esmena, el salari social, el
suport transitori, de 110 a 125. El desglossament per illes
seria: per Mallorca 87.500.000, per Menorca 18.750.000 i
per Eivissa 18.750.000. Si miram això en relació amb l'any
anterior, crec recordar que el suport eren 77 milions per
Mallorca, 16 per Menorca i 16 per Eivissa,amb la qual cosa
hi hauria aquest increment de 15 milions. 
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En la previsió de reconversió de places, augmentam tota una
sèrie de places, no sé la llista de memòria, però hi hauria un
increment de 40 places a la Bonanova, i totes les sol•licituds de
reconversió que ens han fet els distints ajuntaments, més
Felanitx, més l'ampliació de Maó, més l'ampliació d'Inca... en
fi, si vol, li puc passar la llista de totes les peticions que ens han
adreçat ajuntaments per aquest augment de places, que no tenc
ara la xifra global, però que suposarà un augment considerable,
perquè l'objectiu final és que les residències siguin per assistits,
culturitzar la població perquè la gent vàlida quedi dins el seu
entorn familiar, fomentant els recursos alternatius, i sobretot
ajudar totes les institucions, consells insulars i ajuntaments que
duguin endavant una reconversió de places dins les residències,
amb la qual cosa també hi ha partides pressupostàries, perquè
una persona vàlida val uns doblers, una persona assistida val el
doble de doblers, partides pressupostàries importants per fer
aquesta reconversió. Dir-li que, per exemple, augmentarem 40
places a la Bonanova quant a persones assistides, i que duim
endavant tota una sèrie d'ampliacions, a Andratx, Inca, Maó,
Eivissa, de tota una sèrie de recursos, que jo ara de memòria no
em sé la llista, però que suposaran un increment molt important
de places assistides.

En el que m'ha demanat d'inversions a la Llar dels ancians
i Huialfàs, 75 milions en tres anys, i també està pressupostat,
concretament al programa 3141, allà on posa consells insulars,
el Pla gerontològic, són les inversions que vénen regulades tant
per a Huialfàs com per la residència d'ancians, que com
recordaran també tenim un concert de places amb totes elles.

Després també, en el circuit d'exclusió tenim pressupostat
dins l'Ibas el conveni de marginació actual, d'uns 24 milions,
més en el programa de l'Ibas 3141 hi ha 565 milions que van a
famílies que també recolliran aquí les necessitats d'aquest pla
d'exclusió social, però està per veure encara determinar una
xifra que jo encara no sé de quines xifres xerram, mentre no
haguem elaborat aquest pla.

M'ha demanat més..., transferència de l'Ibas. Tan sols fa no
arriba a dos anys que tenim la transferència de l'Ibas. La veritat
és que han fet una bona feina. Jo destacaria en la feina de l'Ibas
la feina important que hem fet en les polítiques d'atenció a
persones majors, i sobretot les polítiques de discapacitats
psíquics, i ara afrontarem els discapacitats psíquics, no està tan
clar que l'Ibas es pugui transferir, perquè pertany a la Seguretat
Social, i segons els informes jurídics hi hauria dificultats
jurídiques en la seva transferència, en qualsevol cas és un tema
que sempre podríem estudiar si hi hagués cap obstacle jurídic
en el programa que marqui el Govern balear es podria fer la
transferència. Dir simplement que en aquests moments pareix
ser que hi podria haver entrebancs jurídics per a aquesta
transferència.

Ja hem dit les quantitats que aportarien l'Estat i el Govern
quant al (...), i crec que amb tot això he contestat les preguntes
del Partit Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin fer ús del
torn de contrarèplica? No.

Doncs, no havent-hi més intervencions... Ah!, perdó. Pel
Grup Socialista té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. No, no és per una contrarèplica,
només és per agrair a la Sra. Consellera si és possible
facilitar l'oferta que ha fet de la llista de places ampliades
d'assistits, si ens la pot facilitar per escrit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, i abans d'acabar, perdó, jo havia sentit que el
president del Consell d'Administració faria uns aclariments.

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

Si els pareix, el president del Consell, per poder
contestar al Sr. Quetglas: Doni'm dos dies i li faré tota la
relació de tots aquells convenis, prèvia petició
d'ajuntaments, que han fet per aquesta reconversió, o
ampliacions arreu de totes les Illes. I gràcies a tots els grups.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Gaspar Oliver, president del Consell
d'Administració de Ficobalsa té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE FICOBALSA (Gaspar Oliver):

Gràcies, Sr. President. L'Honorable Consellera ha fet una
relació de les fires que organitza Fires i Congressos. S'ha de
dir, idò, que aquesta aportació de 140 milions a capítol 7 és
per a inversions immaterials, perquè les fires són inversions
immaterials. Hi ha fires que són deficitàries, hi ha fires que
no, que tenen superàvit, però dins el conjunt de fires, unes
financien les altres, i això és degut a la infraestructura que
té en aquests moments fires i congressos. S'ha de pensar, per
exemple, i per citar-ne alguna, una fira com Tecnoturística
just de cànon a Aena suposen 18 milions de pessetes, i hi ha
unes despeses d'instal•lació, que són despeses en aquesta
fira, d'uns 20 milions de pessetes. Vull dir, idò, que si es
tenguessin unes estructures més adients, i es tengués un
recinte més gran, hi hauria fires que podrien tenir molt més
superàvit, i d'aquesta manera finançar les altres. Però en
resum són aquests 140 milions que estan a capítol 7, que
són inversions immaterials. Gràcies, Sr. President.



1682 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 56 / 4 de novembre del 1998

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President de Ficobalsa. Sr. Quetglas, si vol
replicar, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Només una precisió. Si segons el president de Ficobalsa són
inversions immaterials, la pregunta és per què no estan
comptabilitzades a la comptabilitat de Ficobalsa com a
inversions, sinó com a despesa corrent. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, té la paraula si vol contestar.

E L  S R .  P R E S I D E N T  D E L  C O N S E L L
D'ADMINISTRACIÓ DE FICOBALSA (Gaspar Oliver):

Gràcies, Sr. President. El que és inversió és inversió fixa, i
el que és en fires són inversions immaterials. Tenim uns 20
milions de pessetes d'inversió que s'amortitza, però les fires són
inversions immaterials perquè no hi ha una amortització, sinó
que en tot cas tendran un fons de comerç, que aquest sí que es
pot comptabilitzar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver.

Ja només queda agrair a la consellera i als seus
acompanyants la seva col•laboració, i també a tots els diputats
per la seva cooperació. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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