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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyores diputats, començam la sessió. En
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Sí, Joan Ramonell substitueix Simó Gornés.



LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. No hi ha més substitucions.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social, per tal d'informar sobre la política en matèria
de benestar social que pensa dur a terme durant la present
legislatura (RGE núm. 2868/99).

El punt únic de l'ordre del dia d'aquesta sessió consisteix en
la compareixença de l'Hble. Conseller de Treball i Benestar
Social a petició de quatre membres d'aquesta comissió, per tal de
celebrar sessió informativa sobre la política en matèria de
benestar social que pensa dur a terme davant la legislatura
vigent, 2868/99.

Assisteix l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Benestar Social,
Eberhard Grosske i Fiol, acompanyat de les autoritats i
funcionaris aquí presents. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Benestar Social per a l'exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sra. Presidenta. Això és una compareixença que,
formalment, és continuació de la que vaig tenir la satisfacció de
fer davant aquesta comissió no fa gaire, per presentar les
intencions del Govern durant aquesta legislatura en matèria de
treball, però és una continuació de caràcter formal perquè, des
del punt de vista del fons, el que es presenta aquí és la política
que durà a terme una altra conselleria del Govern, que serà la
Conselleria de Benestar Social que, només accidentalment i
temporalment, forma part de la conselleria de la qual jo som
responsable.

Que existeixi una conselleria de Benestar Social és una
reivindicació que moltes forces polítiques de l'oposició vàrem
plantejar durant la passada legislatura; en concret, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, del qual jo formava part i n'era
portaveu, tenc perfecta consciència que va fer d'aquest tema un
motiu important de les seves intervencions, precisament, en els
debats de política general i, fins i tot, en debats d'investidura dels
nombrosos governs que se varen anar constituint al llarg de la
legislatura, perquè, en definitiva, que existeixi una conselleria de
Benestar Social no és condició suficient perquè hi hagi una bona
política de benestar social, però sí que és una condició
necessària, és una condició necessària: És necessari que existeixi
l'instrument orgànic perquè el Govern abordi de manera
coordinada les polítiques de benestar social. Aquest instrument
és la Conselleria de Benestar Social i ara, naturalment, es tracta
de, a partir d'aquest instrument, utilitzar-lo bé, dotar-lo de
contingut, orientar-lo bé en la seva activitat política, i això és el
que la futura consellera de Benestar Social, la Sra. Nanda Caro,
farà des de la seva responsabilitat, i com que jo crec que és molt
més útil que ho faci ella que no jo, explicarà a partir d'ara en
aquesta comissió, i de fet jo crec que és políticament molt més
útil per a aquesta comissió, per al conjunt del Parlament i per als
diputats tant de la majoria com de l'oposició, que sigui ella que
procedeixi a l'explicació de les intencions del Govern en aquesta
matèria i, per tant, jo -amb el permís de la Sra. Presidenta-
cediria la paraula a la Sra. Nanda Caro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grosske. Sra. Caro, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Bé, els
principis que hauran d'inspirar el conjunt d'actuacions en matèria

de benestar social tenen un referent clar en l'acord
programàtic que és la base actual del Govern de les Illes
Balears. En aquest acord programàtic es diu textualment que
"la cohesió i el benestar social seran la clau per a l'avanç de
les Illes Balears i un compromís prioritari d'aquest nou
govern. No pot haver-hi desenvolupament econòmic sense
aquesta cohesió ni un elevat grau de benestar social sense
polítiques de lluita contra l'exclusió".

El desenvolupament concret d'aquest objectiu
programàtic té el seu principal instrument en la mateixa
opció de crear, tal com ja ha avançat el conseller de Treball
i Benestar Social, en aquesta opció de crear una conselleria
de Benestar Social que doni cos i que integri el conjunt de
les polítiques i de les actuacions en aquesta matèria i que
doni, per tant, un pes a les polítiques socials a les nostres
illes. Però aquesta conselleria de Benestar Social té, a més,
uns criteris específics, uns criteris des dels quals es regiran
les nostres actuacions i que conformen, per tant, el pla
d'actuació, i jo els anunciaré d'una manera més o manco
senzilla quins són aquests principis.

El primer principi que necessàriament hem d'establir és
el de la integració. La forta dispersió de les actuacions
realitzades fins ara posen en primer lloc la necessitat
d'establir una línia d'actuació que parteixi d'una concepció
més globalitzadora de les polítiques socials. Actuar des
d'aquesta perspectiva defugint les actuacions puntuals i
disperses a què ens tenien acostumats, obliga a incorporar,
per tant, un segon criteri, que és el criteri de la planificació.
Les polítiques socials han de ser el resultat d'un procés
d'anàlisi de les necessitat, d'anàlisi dels recursos que s'han
de posar en marxa i de la seva distribució en el territori.
Només des de la planificació i la programació és possible
garantir una justa i eficaç utilització dels mitjans que la
societat ha posat al nostre abast per a la resolució dels
problemes socials. La planificació ha de tenir com a
objectiu prioritari aconseguir que les polítiques socials
arribin als ciutadans; és per això que el tercer criteri -un
altre dels criteris des dels quals es desenvoluparan les
nostres actuacions- és el criteri de la descentralització;
evitar duplicitats, situar cada nivell de gestió en el nivell
que correspon és una necessitat que els ciutadans demanen
i que exigeixen. L'apropament dels serveis a les persones
que els necessiten situen la descentralització dels serveis, la
descentralització cap als consells insulars i cap als
ajuntaments, com una mesura irrenunciable d'aquesta
conselleria. Però precisament des d'aquest marc i des
d'aquesta necessitat de descentralitzar les actuacions, és
necessari incorporar un altre criteri, un criteri important, que
és el criteri de la coordinació. L'acció coordinada amb el
conjunt de les administracions que intervenen en el camp de
la política social i la coordinació amb la iniciativa social, és
una de les grans assignatures pendents a la nostra comunitat
i, per tant, és una prioritat real, no retòrica o formal, en la
nostra actuació.

Tots aquests principis anteriors podrien esdevenir inútils
o estèrils si no van emmarcats en el principi de la
participació, participació que no s'ha de reduir, que no es
reduirà a la convocatòria d'àmbits formals, forçats per les
exigències legals, ja que massa experiència hem tingut
durant aquests anys en aquesta retòrica buida. La creació
dels consells sectorials i una aposta clara per la informació
són la base d'un increment qualitatiu en matèria de
participació, ben conscients, però, del fet que, per molt que
facem en aquest camp, sempre ens quedarem curts. El



foment de la participació dels ciutadans, dels homes i de les
dones de les nostres illes en la política social, només deixa de
tenir un contingut retòric quan es parteix de la concepció que
l'accés de les persones al sistemes de protecció social és i ha de
ser un dret, i que és l'obligació de l'Administració pública
possibilitat que aquest dret es pugui exercir. Per això és
irrenunciable anunciar un altre principi, que és el del
reconeixement dels drets. Les polítiques socials han de deixar de
ser fets aïllats, discrecionals, sotmesos a la conjuntura i, per tant,
la producció de normativa que garanteixi aquests drets
individuals i dels col•lectius, és la base sobre la qual s'ha de
consolidar aquest nou model de benestar social.

Ja per anunciar un darrer criteri, un darrer principi, hem de
parlar de la transversalitat. Les polítiques socials han de tendir a
la seva transversalitat en el conjunt de les polítiques del Govern
de les Illes Balears, tot evitant la compartimentació de les seves
actuacions, polítiques transversals amb diferents conselleries,
com és la Conselleria d'Educació, com és la Conselleria de
Treball i Formació, la de Sanitat i, fins i tot, amb la Conselleria
de Medi Ambient i altres.

El conjunt de consideracions anteriors s'ha d'entendre en el
marc genèric que té com a objectius generals la consecució d'una
societat illenca més solidària, amb major cohesió i equilibri
social, i ara que tothom parla ja de la sostenibilitat des d'una
perspectiva ecològica, hem d'incorporar també un nou concepte,
el concepte de sostenibilitat social, dirigit a garantir la plena
autonomia individual i social de les persones i dels col•lectius.
Hem d'invertir, per tant, la dinàmica establerta des del Partit
Popular en aquests 16 anys de govern, i això ens obliga, de
manera irrenunciable, a actuar segons aquests criteris que abans
he anunciat: la integració, la planificació, la descentralització, la
coordinació, la participació, el reconeixement del dret a gaudir
dels serveis i de la política social, i la transversalitat.

L'aposta decidida d'aquest govern per fer política social des
dels anteriors criteris estarà present en les actuacions que es
desenvoluparan durant aquesta legislatura i des de la Conselleria
de Benestar Social. Aquestes actuacions es realitzaran amb
respecte a aquests criteris i amb la clara opció per fomentar la
solidaritat social i la participació de la societat civil.

Bé, els instruments concrets que han de fer possible aquests
objectius prenen forma en cadascun dels plans d'actuació de les
diferents direccions generals i organismes que formen la futura

conselleria de Benestar Social, és a dir, en la Direcció
General de Joventut, la Direcció General de Cooperació, la
Direcció General de Serveis Socials, l'Institut Balear d'Afers
Socials, la Direcció General de Menors, la Direcció General
d'Esports i el futur Institut Balear de la Dona. Una de les
primeres tasques que tenim i que, per tant, ja realitzam, és
precisament el treball de donar forma a aquesta conselleria
amb tot el que això significa de creació d'un conjunt de
serveis generals que abans estaven dispersos en diferents
conselleries i que actualment, de manera provisional, estan
integrats dins el marc de la Conselleria de Treball i Benestar
Social.

Passaré ara a fer una explicació dels grans trets, dels
grans objectius de cadascuna de les direcció generals.

Bé, la Direcció General de Serveis Socials té com a
funció primordial l'execució de la Llei 9/87, d'acció social,
per tal d'aconseguir un major compromís de les
administracions públiques envers els serveis socials, així
com una definició més operativa de les competències dels
diferents nivells de l'administració i la seva adaptació a les
noves necessitats i a les demandes socials. S'ha de destacar
també els concerts entre la Direcció General de Serveis
Socials i el Ministeri de Treballs i Afers Socials; es tracta de
plans concertats, com és el Pla de prestacions socials
bàsiques, el Pla d'infància, el Pla de discapacitats i el Pla
d'exclusió social. També des d'aquesta direcció s'elaboraran
plans integrals com és el Pla de la immigració, el Pla de la
lluita contra l'exclusió social, així com la reelaboració del
Pla autonòmic de drogues i el Pla de persones majors. Es
continuaran les tasques de coordinació amb l'Ibas, amb
l'Institut Balear d'Afers Socials, per tal d'assolir aquests
objectius i actuacions tal i com es requereixi. 

Està prevista l'elaboració d'una llei d'ordenació dels
serveis socials i que, per tant, contribueixi a dissenyar tota
aquesta xarxa de serveis i prestacions en matèria de serveis
socials que hem d'anar definint, i està prevista també
l'elaboració i la modificació dels reglaments d'establiments,
de centres d'atenció social, així com reforçar i dotar
adequadament el servei d'inspecció d'establiments socials
del Govern de les Illes Balears. Així mateix es realitzaran
les inversions necessàries per a la construcció i equipament
de centres socials de persones majors, de discapacitats,
d'acolliment, mitjançant convenis o concerts amb diferents
institucions i entitats. També s'inclou dins aquest programa



la gestió de les guarderies infantils Verge de la Salut, Magdalena
Humbert i Francesc de Borja Moll, així com la del menjador de
transeünts. En darrer terme, es planificaran i coordinaran els
serveis socials de les Illes Balears amb la creació de l'observatori
social de les Illes Balears i s'elaborarà també un pla de
prestacions bàsiques de les Illes Balears amb la finalitat de
consolidar la xarxa primària als diferents municipis.

El procés de transferències de serveis i recursos als consells
insulars serà també un tema important en la configuració de les
activitats d'aquesta direcció general durant l'any 2000.

Per la seva part l'Ibas, l'Institut Balear d'Afers Socials, tindrà
com a objectius més significatius la planificació, la creació i la
gestió -quan pertoqui- de places residencials, la planificació,
creació i gestió de places d'estades diürnes, i la planificació,
creació i posada en marxa de programes, i el reforçament de
programes comunitaris com són el servei d'ajuda a domicili, els
serveis de telealarma i altres.

Passaré ara a explicar les grans línies d'actuació de la
Direcció General de Cooperació. Des d'aquesta direcció general,
que és una direcció de nova creació que es crea, precisament,
amb l'objectiu de donar cohesió i de donar una línia comuna al
que són les polítiques de cooperació, es continuarà avançant i
enfortint les polítiques i els mecanismes de cooperació
internacional i en l'erradicació de la pobresa a altres països.
Durant l'any 2000 es destinarà un 0'75% dels pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al
programa de cooperació per al desenvolupament fins arribar a la
fita, durant aquesta legislatura, de l'1% del pressupost de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest programa de
cooperació al desenvolupament es durà a terme mitjançant un
programa d'ajudes a les organitzacions no governamentals i altres
entitats que realitzen projectes concrets en els països més
desfavorits.

Per altra part, el Govern de les Illes Balears, a partir d'aquesta
direcció general intensificarà la seva participació com a soci de
ple dret en el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, en el
Fons Menorquí i en el Fons Pitiús. Es dissenyarà per altra part,
de fet ja hem començat, una línia d'intervenció dirigida a la
sensibilització de la societat balear vers la problemàtica de
determinats pobles i cultures, fomentant no només la informació
sobre aquesta, sinó la promoció d'actituds solidàries. Les
actuacions per a emergències socials formaran també part de les
actuacions de la nostra conselleria sempre, però, des de la
perspectiva de col•laborar en projectes de reconstrucció, en
projectes concrets de reconstrucció dels països afectats. La
creació d'aquesta direcció general, per tant, parteix de la
necessitat de donar coherència a l'acció del Govern en matèria de
cooperació.

Per fer un resum, els objectius plantejats des d'aquesta
direcció general són els següents: el foment de la participació
mitjançant la creació del Consell de cooperació i la participació
en els fons insulars, la sensibilització ciutadana, l'educació i
formació per al desenvolupament, la cooperació per al
desenvolupament, els intercanvis culturals i la cooperació
bilateral, que consisteix en els acords amb municipis i altres
regions. Tot això s'aconseguirà mitjançant l'increment del
pressupost del Govern fins a arribar a aportar un 1% de tot el seu
pressupost en matèria de cooperació.

Una altra de les direccions generals que formaran part de
la futura conselleria de Benestar Social és la Direcció
General de Menors. La Direcció General de Menors que,
com a tal, també és una direcció de nova creació, té com a
objectius la protecció del menor, la defensa dels drets del
menor, la justícia juvenil i la prevenció del conflicte social,
i també hem afegit a aquesta direcció general una matèria
que consideram que ha estat abandonada, que és l'atenció a
la família i a altres unitats de convivència. L'objectiu
principal dins aquesta àmbit és el suport a famílies en
situació de risc i la mediació familiar.

La protecció de menors anirà coordinada amb els
consells insulars, que tenen competències específiques en
matèria de protecció, per tal de fixar criteris comuns
d'actuació, i és necessari, per tant, supervisar quina és
l'execució que es fa del Pla integral d'atenció a la infància
en risc i quines noves necessitats es produeixen. S'ha
d'elaborar i executar el Pla de formació per al personal que
fa feina amb menors i la creació i la posada en marxa d'una
comissió interinsular per a la coordinació de l'adopció
internacional. La defensa dels drets del menor mitjançant
l'oficina creada té com a finalitat donar a conèixer dins les
lleis balears els drets del menor, la recollida i tramitació de
les denúncies i queixes sobre situacions d'amenaça i
vulneració dels drets del menor, l'assessorament dels
ciutadans en els temes referits a menors, el reconeixement
i la difusió de la problemàtica dels menors de les Illes
Balears, la promoció i la difusió dels convenis i
recomanacions internacionals i la legislació nacional que
afecta els drets del menor; tot això des de l'Oficina de
defensa dels drets del menor.

Dins l'àmbit de la justícia juvenil, també competència
d'aquesta direcció general, potenciarem l'acolliment familiar
professionalitzat com a una mesura eficaç de reinserció per
a menors infractors, i el programa de centre de dia com a
alternativa i prevenció de l'internament i com a suport al
procés d'integració. També s'elaborarà un pla integral de
justícia juvenil i es fa -de fet ja es fa- un estudi, una
adequació dels recursos tècnics amb què ara compta aquesta
direcció general, davant la previsible entrada en vigor de la
Llei penal juvenil; com se sap, aquesta llei eleva a 21 anys
la possibilitat de complir mesures alternatives a la privació
de llibertat i seran programes que realitzaran des de la
Direcció General de Menors.

Dins la prevenció del conflicte social, com una mesura
a la vegada integradora i preventiva, es durà a terme una
política per a millorar la detecció i la intervenció dins
l'àmbit escolar de nins que sofreixen maltractaments i la
prevenció de conductes antisocials i violentes d'aquests nins
mitjançant l'aplicació d'un programa integrat, així com el
desenvolupament de programes d'activats de formació
laboral, com és ara el programa Dalias, que s'està
desenvolupant conjuntament amb la Conselleria de Treball.

En el tema de família i altres unitats de convivència,
l'assessorament formarà part important de la nostra política,



el suport integral a la família i a les diverses formes de
convivència familiar i afectiva i l'establiment d'un sistema
d'assessorament permanent a les famílies i als nuclis de
convivència, sobretot a aquells que estiguin en situació de
dificultat. També es donarà suport a les famílies en situació de
risc mitjançant la potenciació de la coordinació interinstitucional.
I, finalment, la Direcció General de Menors és l'òrgan competent
per a intervenir en aquells conflictes familiars que posin en perill
el benestar psicosocial de la família, i és per tant el nostre
objectiu mobilitzar altres institucions i recursos per tal que la
intervenció sigui efectiva.

Hem de parlar encara de dues direccions generals més: la
Direcció General d'Esports i la Direcció General de Joventut.
Diré que dins les actuacions de la Direcció General d'Esports s'ha
de destacar el desenvolupament del programa de l'Esport en edat
escolar en coordinació amb els consells insulars, així com la
participació de persones disminuïdes en competicions esportives.
Per altra part, és un dels nostres objectius la consolidació de
l'estructura tècnica de l'Escola Balear de l'Esport ampliant
l'oferta formativa a Menorca i a les Pitiüses. Un altre objectiu
complementari a l'anterior és la posada en marxa del centre de
tecnificació Reina Sofia i l'establiment, dins el marc de
col•laboració entre la Direcció General d'Esports i la Universitat
de les Illes Balears per al foment de la pràctica esportiva dins la
Universitat. També el foment de la recerca i formació en matèria
d'esports, i per al tractament acadèmic diferenciat dels esportistes
destacats.

Per altra part, la Direcció General de l'Esport realitzarà, dins
l'any 2000, el Pla director d'equipaments esportius amb la
finalitat d'adequar les instal•lacions esportives a les necessitats
de la pràctica esportiva, així com la promoció d'organitzacions
de competicions interinsulars, de seleccions balears i
d'esdeveniments esportius d'alt nivell. Es manté també i es
potenciarà el Pla d'ajudes i subvencions a l'esport balear
mitjançant l'atorgament d'ajuts i la signatura d'acord que
possibilitin l'abaratiment dels costos de la pràctica esportiva i el
Pla d'ajuts a esportistes que destaquen. Tots aquests objectius
generals estan desenvolupats en objectius específics i en
actuacions concretes que es poden anar detallant.

La Direcció General de Joventut entén que les mesures que
es presenten responen a una concepció del jove com a ciutadà,
jove conscient dels seus drets i deures, i amb un paper molt
important dins la societat, un paper crític però, alhora, un paper
de construcció i un paper creatiu. Per tant pensam, des d'aquesta
direcció general, que cal promoure els joves com a ciutadans
conscients i participatius, com a persones solidàries implicades
en el procés d'igualtat d'oportunitats, i finalment cal acompanyar
el jove en el seu procés de maduració i d'autonomia i donar al
jove les eines necessàries perquè sigui l'autor de la seva
integració en la vida adulta.

Els objectius generals són, per tant, acostar l'Administració
al jove per fer-lo conscient del concepte de serveis públics
i donar-li espai d'interacció en les polítiques de joventut.
Una manera d'arribar als joves és donar a conèixer als
instituts de les Illes Balears els punts d'informació juvenil
que hi ha arreu de les Illes, i també cal intentar, hem
d'intentar -serà un objectiu per a nosaltres- arribar al jove
treballador que, fins ara, ha estat qui ha tengut menys
informació. Altre objectiu és donar suport al procés de
joventut potenciant el jove com a ciutadà que coneix els
seus drets i deures; per a això es faran programes específics
des de les oficines d'informació juvenil. 

Potenciar la convivència i els valors democràtics a partir
de projectes dirigits als joves que fomentin els hàbits no
sexistes i que es respecti amb plena normalitat les distintes
tendències sexuals. Sensibilitzar els joves en el respecte dels
Drets Humans i en el rebuig de tots els sistemes totalitaris
fomentant les relacions interculturals entre els diferents
pobles del món. Fer campanyes i programes d'educació per
a un consum racional i responsable, respectuós amb el medi
ambient. Continuar promovent la creativitat i l'art entre els
joves, donant les mateixes oportunitats a tots els
participants. Potenciar campanyes i programes i accions
destinats a augmentar la informació i l'educació en seguretat
vial per tal d'evitar i reduir el nombre d'accidents de trànsit.
Promoure campanyes de protecció del medi ambient, i un
altre objectiu és potenciar la igualtat d'oportunitats a partir
de la priorització dels projectes que tenguin com a objectius
la integració dels joves en situació de dificultat, fomentant
també l'associacionisme d'aquests joves. Un altre objectiu
és continuar estudiant i investigant sobre els joves, sobre les
necessitats dels joves, per poder donar resposta a aquests
necessitat. Incidir en polítiques conjuntament amb altres
conselleries, en polítiques d'habitatge i en polítiques
d'inserció laboral dels joves, i també creació de recursos,
d'instal•lacions, de punts d'informació, de campaments, de
centres dirigits als joves.

Ja per finalitzar, s'ha de dir que aquesta conselleria té
previst, tal i com ja hem tengut ocasió d'explicar en una
pregunta formulada per la Sra. Rosa Estaràs, crear aviat per
tal que es posi en marxa a partir de gener del 2000, l'Institut
de la dona. La llei que regula la creació de l'Institut de la
dona fa referència als objectius, a les funcions que formaran
part d'aquest institut que són, entre d'altres, l'elaboració de
directrius destinades a aconseguir que els diferents òrgans
públics, les diferents institucions de la Comunitat Autònoma
posin en marxa plans d'igualtat de la dona; estudiar la
situació de la dona en la vida política, econòmica,cultural i
social, per tal de poder elaborar polítiques d'igualtat,
realitzar el seguiment de la legislació vigent i la seva
aplicació, emetre informes anuals i dictàmens que arribin al



Govern de les Illes Balears per tal de conèixer quina és la
situació de la dona a les nostres illes; impulsar mesures de
coordinació necessària entre els programes d'actuació, per tal que
es facin actuacions coordinades. Promoure proposar a les
administracions públiques de les Illes Balears, dins l'àmbit de les
seves competències, l'execució de projectes i l'impuls de
mesures, amb la participació de totes les instàncies, que vagin
dirigides a una educació no sexista, a la incorporació de la dona
al món laboral, sense cap mena de discriminació, a la salut de la
dona, a la promoció de la salut de la dona, a la participació de la
dona en la vida pública i a la protecció jurídica i social de la
dona.

Altra funció és instar i a la vegada assessorar els òrgans
públics a la creació de serveis i de prestacions dirigits a la
protecció de la dona i crear programes i serveis amb aquesta
finalitat.

Bé, tot aquest conjunt d'actuacions, aquest conjunt
d'actuacions que hem delimitat dins cadascuna de les direccions
generals i els altres organismes que depenen de la Conselleria de
Benestar Social, es formulen amb l'objectiu de dissenyar una
política integrada en matèria de benestar social i amb l'objectiu
primordial de donar les polítiques socials al pes públic, polític i
pressupostari que pensam que es mereixen.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Caro.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de quaranta-cinc minuts per tal que els diputats i els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Demanaria la suspensió pel temps de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Deu minuts. Gràcies.

Preguntes o observacions. Procedeix, tot seguit, la
intervenció dels grups parlamentaris per un temps de deu
minuts.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Com a partit que forma part del pacte de progrés, en
primer lloc, vull agrair la presència del conseller de Treball,
de la consellera Sra. Caro i dels directors generals de les
seves conselleries. Com a partit que forma part del pacte de
govern que gestionarà la comunitat autònoma de les Illes
Balears els propers quatre anys, és evident que coincidim
amb les posicions i amb els objectius que inspiraran, amb
els principis que inspiraran l'actuació de la conselleria.

Des del PSM, a les darreres legislatures, també hi hem
vengut demanant la necessitat que el Govern comptés amb
una conselleria de benestar social, i és evident que ens
alegram que a partir d'ara, a partir d'aquest pacte i d'aquest
programa de govern puguin ser una realitat aquestes
demandes que fins ara fèiem des de l'oposició.

Nosaltres no li farem cap pregunta. Li agraïm la seva
presència aquí i li desitjam molts èxits en la seva gestió.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Com no podia ser d'altra manera, agraïm la presència del
Sr. Grosske i de la Sra. Caro i dels directors generals que
l'acompanyen.

El nostre grup, el Grup Socialista, atès que també vam
ser signants del pacte de govern, estam d'acord que hi ha
d'haver una conselleria de benestar social, és evident que no
és suficient que n'hi hagi, però sí que és necessària, per
intentar canviar determinats hàbits en aquesta comunitat
autònoma sobre el benestar social.

Nosaltres serem molt breus. Pensam que estam d'acord
amb els principis, amb els set principis que vostè ha indicat
a l'inici de la intervenció. Donarem suport, com no pot ser
d'altra manera, a la seva trajectòria durant aquests anys. I
tan sols li demanaríem tres coses, a veure si ens les pot
contestar.



Nosaltres creim que les prestacions socials bàsiques de què
ha parlat vostè al principi estan mal dotades, pensam que el
Govern balear no hi col•labora amb la quantitat adequada
respecte del Govern central i dels consells insulars. Voldríem
saber la seva opinió.

També voldríem saber la seva opinió, sobretot a les illes
menors, sobre determinats convenis de l'Ibas per al pas de places
de malalts, de residents, d'ancians, a places d'assistits, com és el
cas de Ferreries i d'Alaior, a Menorca, perquè se'ns ha demanat,
específicament, si aquests convenis es posaran en marxa, i si veu
possibilitats de fer convenis amb els consells insulars,
especialment amb els consells insulars de les illes menors, per
transformar places de residències d'ancians, d'aquells que es
denominen vàlids, és clar, una persona és vàlida fins que té una
malaltia important, llavors passa a ser assistit, si contemplen el
suport econòmic per transformar places a assistits.

I per últim, voldria saber la seva opinió sobre els
discapacitats, perquè nosaltres creim que, a la Llei de
transferències d'acció social als consells insulars, no s'hi
contemplen les transferències de discapacitats, i els consells
insulars, almenys els consells insulars de Menorca i d'Eivissa, no
tenen dotació econòmica per als discapacitats, i aquesta dotació
es fa mitjançant recursos propis. Voldria saber si vostè
contempla la solució a aquest problema.

Apart d'això, com li dic, li agraïm la seva presència aquí i
donarem suport a la seva gestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. L'Hble. Sra. Consellera ha expressat la
voluntat de respondre a aquest bloc d'intervencions. Té la paraula
la Sra. Consellera Fernanda Caro.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies als senyors diputats que han
intervengut, agraïm el seu suport a aquesta conselleria, i també
diré que estarem en col•laboració per establir polítiques, segons
aquests principis que han esmentat.

En resposta a les preguntes formulades pel Sr. Gascón, en
referència, en concret, al Pla de prestacions bàsiques, jo li he de
dir que ha encertat. El Pla de prestacions bàsiques és un pla que
s'ha signat entre el Govern central, les comunitats autònomes i
les entitats locals per tal de garantir l'establiment d'una xarxa de
serveis d'atenció social bàsica als municipis, que són qui té la
competència per donar aquest servei primari als ciutadans.

I és ver que som l'única comunitat autònoma de tot l'Estat
que, en certa manera, incompleix el que és la directriu del
Pla de prestacions bàsiques, segons la qual el Govern
central fa una aportació econòmica a la comunitat autònoma
i la comunitat autònoma ha d'estar obligada a fer la mateixa
aportació econòmica per tal d'instar les administracions
locals que facin també una determinada aportació
econòmica i, amb tot això, contribuir a dibuixar, a potenciar
i a consolidar aquesta xarxa bàsica que va als municipis.

Durant tot aquest any, s'ha viscut en aquesta comunitat
que el Govern, el passat Govern de les Illes Balears,
incomplia això, de manera que aquesta quantitat que havia
d'igualar l'aportació del Govern central, es feia no des dels
pressuposts..., no totalment des dels pressuposts de la
comunitat autònoma, sinó sumant l'aportació del Govern
balear més l'aportació dels consells.

Nosaltres tenim una aposta decidida per fer que això
deixi de passar, que el Govern de les Illes Balears hi aporti
la mateixa quantitat que hi aporta el Govern central per,
després, instar, efectivament, els consells insulars i els
municipis que contribueixin a la conformació d'aquesta
xarxa.

Per tant, confiam en poder, de veritat, fer una aportació
econòmica que ens alliberi d'aquest greuge comparatiu amb
altres comunitats i, per tant, poder, d'una vegada consolidar
una xarxa de prestacions bàsiques als municipis, amb la
qual cosa estam d'acord, i més als municipis de les illes
menors, Menorca i les Pitiüses, que estan encara en situació
més precària.

El tema dels discapacitats. És clar, és un tema que és
important i que hem d'abordar des d'aquest Govern, perquè
dins la política que he esmentat en la meva intervenció,
aquesta política sense planificació, aquesta política puntual
i sense el disseny d'una política integral, ens trobam que, si
bé és cert que dins el conjunt dels sectors de població
necessitats d'atenció social, es podria entendre que els
discapacitats en són els més afavorits, hem de dir que són
els més afavorits dels desfavorits, perquè és ver que tenen
més dedicació pressupostària, més dedicació de recursos,
però perquè hi ha altres sectors que no tenen cap dedicació,
o una dedicació molt minsa, molt petita, com és el tema dels
immigrants, per dir un sector de població.

Passa que, efectivament, és necessari que facem un pla
d'intervenció per a la política dels discapacitats a les nostres
illes. És veritat la situació que vostès han plantejat, que
Menorca i Eivissa es troben encara en una situació més
precària, que el Govern balear no ha fet pràcticament cap
aportació per abordar les necessitats d'aquest col•lectiu, i és
cert que la política d'atenció als disminuïts és una política
molt puntual que deixa d'atendre necessitats importants. Ens
agradaria tenir la possibilitat, conjuntament amb els consells
insulars i també amb els ajuntaments i amb les entitats
socials de poder abordar, tal com es mereixen els
discapacitats, una política integral i una política de
compromís clar del Govern balear envers la solució a la
problemàtica d'aquest col•lectiu.



Jo estic disposada a posar-nos a treballar en una taula, és un
dels plans sectorials que hem de formular, perquè està sense
formular, i és una de les nostres prioritats, després del pla
d'immigrants, serà el pla que tindrà prioritat, el pla de
discapacitats.

Respecte de la pregunta que em fa sobre l'Ibas, jo, si m'ho
permet la Sra. Presidenta, donaré la paraula a la directora gerent
de l'Ibas, a la Sra. Josefina Santiago, però, precisament, perquè
ara ha vengut de tenir una reunió amb el Sr. (...) Maravall, el
director general de l'Inserso, i precisament han parlat d'aquestes
qüestions que vostè ha plantejat; és una informació que jo encara
no tenc. Ara mateix arriba de Madrid. Si m'ho permet la Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula la Sra. Josefina Santiago.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L'IBAS (Josefina
Santiago):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera.

Per contestar al Sr. Gascón, efectivament, som molt
conscients de la necessitat de creació de places residencials per
a assistits, no només a l'illa de Mallorca, sinó a les illes d'Eivissa
i de Menorca.

És una voluntat, per part d'aquesta conselleria, a través de
l'Ibas, qui en aquest moment té les competències,  (...)
residencials (...) transformen les places de vàlids en places
d'assistits. No és (...) perquè en aquest moment es necessités,
sinó perquè l'evolució de la persona, quan entra a una residència,
hi entra vàlida, per l'evolució normal de la vellesa, es converteix
en una persona amb necessitat d'assistència. Per tant, és molt
clara la voluntat d'aquesta conselleria de fer-ho així.

De fet, ja hem signat, per a l'any 2000, la reconversió de 40
places de la Bonanova. Ens han arribat les demandes de (...)
concret i la contestació serà positiva.

En relació amb l'entrevista que hem mantingut a Madrid, el
Sr. Maravall ens confirmava que el Pla gerontològic que es
formula a tot l'Estat (...) l'any 2005, i una de les línies més clares
d'aquest Pla gerontològic és la que vostè assenyala, fins i tot per
(...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol continuar, Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Fernanda Caro i Blanco):

Molt bé. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Caro. Té la paraula la Sra. Rosa Estaràs,
pel Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Lament profundament l'absència en aquesta comissió de
la Sra. Munar, perquè supòs que després de sentir aquesta
comissió, hauria sortit amb els pèls drets, textualment.

He de donar l'enhorabona a la consellera per haver
comparegut a petició de quatre diputats del Grup Popular.
Tant al Sr. Grosske com a la Sra. Consellera, donar-los les
gràcies per venir a comparèixer en aquest Parlament per
explicar el tema social.

I he fet aquesta introducció de la Sra. Munar, perquè
després de sentir aquesta intervenció i parlar la Sra. Caro de
l'Acuerdo programático, un dels punts, jo crec que el més
important per a aquestes illes, de l'Acord programàtic és qui
durà a terme aquestes competències, és saber qui durà a
terme aquestes competències.

En aquest moment, per la seva exposició, semblava que,
les competències de benestar social, les duria a terme la Sra.
Caro i que no hi hauria cap transferència. si jo no sabés tot
el que s'ha signat, si jo hagués estat absent tres mesos, a fora
d'aquesta comunitat, i avui hagués vengut per primera
vegada aquí l'Hble. Sra. Consellera sense cartera i futura,
potser, consellera de Benestar Social, jo hauria pensat que
la consellera de Benestar Social és la Sra. Caro i que, en cap
cas, es farien transferències de benestar social, amb el
contingut que diu el seu programa, als consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

La Sra. Caro ha començat amb una lliçó de manual. Bé,
hi estam d'acord. Integració, aquí dirà que no; diagnòstic;
planificació; descentralització; transversalitat, participació.
Amb tot això, hi estam d'acord.

Això sembla una conferència, quan un va a una
conferència i diu els principis generals. Res a dir. Però no
m'ha dit en cap moment com ho farà, quan ho farà i, el més
important, qui ho farà. M'ha paregut que ho faria la seva
conselleria, i a mi em sembla que no ho farà la seva
conselleria, que ho farà la Sra. Munar, que ho farà la Sra.
Pilar Costa i que ho farà la Sra. Joana Barceló.



Per això crec que passar pel tema de transferències de
puntetes dient que el tema de transferències als consells insulars
és un tema molt important durant l'any 2000... En fi, terrible,
terrible, perquè jo crec que a la conferència seva ens hauria
d'aclarir aquest tema, i avui ha quedat a l'aire.

A les quatre i mitja, estam pendents d'un informe jurídic, i a
les sis i mitja, pareix que ho ha de dur a terme la Sra. Consellera
sense cartera i que no hi haurà les esmentades transferències.

Però entrem en el debat de la qüestió.

Vostè ha començat -no sé si seguiré el mateix ordre- per
cooperació al desenvolupament.

M'agradaria saber si ho donaran tot als fons mallorquí i
menorquí, com preconitzaven des de les tribunes. Si vostè, a les
tribunes del Parlament, no hi era, però jo duia a terme aquesta
competència i el Sr. Damià Pons, en nom del pacte de progrés,
sortia cada setmana a dir-me que ho donàs tot als fons de
solidaritat de Mallorca i de Menorca, i ara se n'ha creat un, o és
a punt de crear-se-n'hi, a Eivissa. Ho donaran tot o ara que
governen ja no ho donaran tot. M'agradaria saber-ho, per saber
si quan estan en el Govern diuen una cosa i quan estan a
l'oposició, una altra.

També m'agradaria saber si la cooperació serà multiprojectes,
indirecta, amb macroprojectes, amb microprojectes, tal com es
venia fent.

Voldria saber si en aquest consell de cooperació tendran
entrada els grups parlamentaris, entr els quals, el grup majoritari
a l'oposició i únic grup a l'oposició, el Partit Popular, si tendrà
entrada en aquest consell de cooperació.

En tema de benestar social, m'agradaria fer-li moltíssimes
preguntes.

Primer de tot, si es transferiran... Vostè ha parlat de les
guarderies, dels menjadors de transeünts, dels centres de dia, del
servei d'ajuda a domicili, d'estades diürnes, de la planificació,
gestió i places residencials de l'Ibas. La Sra. Josefina Santiago
ens ha dit que tenen aquest afany de reconvertir 40 places, i ho
vàrem deixar fet, Sra. Santiago, si no, al pla integral que vostès
volen canviar hi ha una reconversió de 324 places en tres anys de
vigència, i a la Bonanova també hi havia el pla de reconversió.
És a dir, que estam en la mateixa línia, però no han descobert res;
la pólvora, fa molts anys que s'ha descobert fa molts anys, està
tot descobert.

També he de dir que, segons sembla, no ho transferiran, això.
No transferiran les places residencials?, no transferiran la
Bonanova?, no transferiran les residències a assistits?
M'agradaria saber-ho.

M'agradaria saber què passarà per apuntar-se a una
residència, si seran transferides o no als consells insulars, perquè
després que parlàs la directora de l'Ibas, m'he confús més, a
veure si les continuaran duent vostès o si les duran els consells
insulars.

També m'agradaria saber si transferiran aquestes guarderies,
aquest menjador de transeünts. Hi ha diaris que, a dies,
diuen que no es transferiran, a dies, diuen que sí.
M'agradaria saber si es transferiran les dues guarderies de
Menorca al Consell Insular de Menorca i la guarderia de
Palma i el menjador de transeünts, al Consell Insular de
Mallorca.

També m'agradaria saber si transferiran el Pla concertat
de prestacions bàsiques, si es pujarà, ja ens han dit que sí, i
si es transferirà amb aquesta pujada als consells.

M'agradaria saber també si transferiran tots els centres
de dia i els clubs, si transferiran les llars de l'Ibas, la de
Llucmajor, que s'està construint, les dues de Palma, la de
Felanitx, la de Manacor, la d'Eivissa, la de Maó; tots aquests
centres, es transferiran? També m'agradaria saber-ho.

M'agradaria saber si es transferirà la gestió concertada.
Vostès saben que l'Ibas tenia moltes places concertades. Si
aquesta gestió concertada també es transferirà als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

M'agradaria saber si transferiran el servei d'ajuda a
domicili, el qual vostès gestionen des de Palma, i si el
transferiran al consell insular o a l'Ajuntament de Palma, a
veure què pensen fer amb aquest tema.

M'agradaria saber també què pensen fer amb Inca.
Nosaltres tenim un projecte de bonoresidència. No sé què
faran amb el tema d'Inca, com pensem pal•liar la llista
d'assistits d'Inca.

M'agradaria saber el sistema d'estades temporals, el qual
també vàrem posar nosaltres en marxa, també ho diu el pla.

Jo veig que no els agrada el pla, a vostès, el volen
canviar, però fan tot el que diu el pla; després veurem què
se'ls ocorre canviar del pla.

I m'agradaria saber també els convenis amb els
discapacitats; ses Garrigues d'Amunt, la gestió de la qual la
duu a terme Joan XXIII; Son Tugores; a veure, tot això, qui
ho durà, tot això, si ho duran vostès, si serà transferit; els
convenis amb la Unac; el conveni d'inversions; el conveni
de manteniment; el conveni de la federació, aquesta és
l'única cosa que sabem que serà transferida. Però de tot allò
altre no ens han dit res.

M'agradaria saber també si el conveni amb
coordinadores serà transferit o no.



M'agradaria saber el centre de dia d'Inca, de Joan XXIII.

M'agradaria, en fi, saber qui durà tot això, perquè, és clar, si
ho ha de dur el Consell Insular de Mallorca, no ho han dit, no ho
han dit. I jo coincidesc amb la Sra. Munar que és molt més fàcil
que vostès, i jo crec que amb el pacte, que seria molt més bo que
ho duguessin aquí i que diguessin: tot això està transferit o es
transferirà en dos dies o es transferirà tal com digui el pacte.
Almanco, ser valents, ser valents, no es vulguin quedar coses. Si
aquest és l'Acord programàtic, no  l'hem signat nosaltres, l'han
signat vostès, idò, compleixin-lo.

També m'agradaria saber... El pla d'immigració, el vàrem
deixar enllestit, i m'agradaria saber què esperen d'aquest pla, si
el pla tampoc no és bo, si l'han de canviar. En fi, què esperam
d'aquest pla.

M'agrdaria saber quan hi haurà la targeta gran. El Sr. Grosske
em va dir que a primers d'octubre. Sí, a una pregunta oral que li
vaig fer. I bé, entenc que no passa de temps, però, quan es posarà
en marxa la targeta gran?

També m'agradaria saber, en tot el que és el tema de
joventut... Quan els he sentit, he vist que hi feien, poc més o
manco, les mateixes actuacions que fèiem nosaltres. (...) supòs
que ho seguiran, i m'ho ha dit, perquè, és clar, m'ha dit principis
generals, però no m'ha dit projectes en concret. Continuaran amb
el carnet jove?, amb els camps de treball?, amb tota la part
d'oci?, amb els punts d'informació juvenil?

És a dir, que he sentit un poquet allò que jo deia quan
compareixia, per tant, em congratul que la política de joventut no
ha estat dolenta, ha estat bona, perquè veig que la segueixen,
amb molt petites variacions. No m'ha dit que es continuarà
mantenint la partida de subvencions a les associacions, la partida
de subvencions al Consell de Joventut, jo sé que vostès volien
crear una gerència, el crearan o no.

I deman això de les subvencions perquè, després del dia
d'avui, quan he demanat a la Sra. Consellera si, amb
subvencions, continuaria pagant actes de distints partits polítics,
entre altres, el seu, Sra. Consellera, Esquerra Unida-Els Verds,
un acte amb una revetlla al mercat cobert, una conferència i una
revetlla, hi col•labora el Govern amb una subvenció.

Li he demanat a veure si faig un... Del mateix tema, de
drogues o de..., en fi, un tema que interessi a la gent del PP, a
veure si també el subvencionarà. Jo, per si de cas, demà entraré
un escrit del PP, que vol fer una trobada, a veure si també el
subvencionarà amb la política de joventut que vostè segueix o si
només pot tenir subvenció Esquerra Unida. No sé si és una
subvenció o un pagament de factura. El que és cert i segur és que
els he plegat, ara ja no la pagaran, però l'havien de pagar, el seu
director general de Joventut s'hi havia compromès.

Bé, continuam. M'agradaria saber si aquesta serà la
constant, en matèria de subvencions, o no hi serà la
constant; si anam per aquí o no anam per aquí.

M'agradaria saber si continuaran amb les publicacions,
amb la revista Jazz, la Tres quarts, la Guia de vacances.

M'agradaria saber, i això és molt important, si
continuaran amb el cicle de conferències per a prevenció de
la salut, en matèria, com saben, de sida, d'alcoholisme, de
drogues; si continuaran amb aquestes conferències que
nosaltres vàrem posar en marxa, i crec que són molt
importants.

M'agradaria saber si mantenen el document, i veig que
sí, però, en fi, també ho volia posar en coneixement
d'aquesta comissió. Dissabte, varen convocar, vostès,
l'Assembla del Consell de Joventut i varen voler que el
Consell de Joventut es pronunciàs sobre el Pla de joves que
havia fet l'anterior Govern, i el Consell de Joventut els va
dir que els pareixia un bon pla. Però abans de presentar-se,
ja volien treure del Consell de Joventut que era un mal pla.
Bé, també en congratula veure que al document que va
presentar el PP, que era el Pla de joves, hi va donar suport
el Consell de Joventut, que no els va parèixer un mal pla.

M'agradaria saber també si la Sra. Consellera transferirà
Joan Crespí i què passa amb Joan Crespí, perquè, amb
aquella paret racionalista que hi ha allà, què passarà? Perquè
aquest projecte era molt important, era un projecte que
havia de donar cobertura a un dèficit que tenia aquesta
comunitat en discapacitats físics, no hi teníem cap centre de
dia.

Vostè sap que hi ha un conveni signat amb el ministeri,
són 100 milions, acaben enguany. M'agradaria saber què ha
fet per poder cobrar aquests doblers del ministeri, no sigui
que, per la paret aquesta racionalista, li passi el temps i els
discapacitats físics es quedin sense centre.En fi, m'agradaria
saber també com està el tema de Joan Crespí. També
m'agradaria saber si el transferiran o no.

M'agradaria saber per què el grup parlamentari que li
dóna suport va dir que no a una fundació tutelar, quan jo sé
que vostè, si té un poc de sensibilitat, tard o d'hora, l'haurà
de posar en marxa, ho sap, sortiré amb aquest tema perquè
ho sap, és una reivindicació.

També s'ha tirat a baix un pla sociosanitari. M'agradaria
saber si el pensen fer o no el pensen fer.

Estic molt embullada, perquè ja no sé si, les polítiques
aquestes, les durà a terme vostè o les duran a terme els
consells insulars o la consellera de Sanitat, perquè pareix
que ara les polítiques sociosanitàries són de Sanitat, i si
m'ho confirma, també tendrem temps de parlar llargament
d'aquest tema.



També em parla que farà mediació, i jo hi vaig dur la setmana
passada una proposta de creació d'un gabinet familiar que havia
de fer mediació, el qual es va tirar a terra. M'agradaria saber, si
no ho fa a través d'un gabinet, a la millor li posarà un altre nom,
ara vostès està acostumats a fer autopistes, però no en diuen
autopistes, a fer gabinets, però no en dirà gabinets, faran una
fundació tutelar i no en diran fundació, tot perquè no sigui per
iniciativa del PP, perquè paregui seu. Bé, tant és, si això els fa
il•lusió, en canviïn el nom, però facin-ho.

M'agradaria saber, en el que és matèria de dona, ja sé que és
un tema de pressupost, però si ens duen un institut amb 60, 70 o
80 milions, fa plorera, ja l'hi dic ara; si creen un institut de la
dona, dotin-lo com toca, i no sé com vendrà als pressuposts.
Nosaltres teníem una comissió. Les competències de dona eren
transversals, a partir de totes les conselleries, i un pla de la dona
per 3.000 milions, se suposa que si es crea l'institut de la dona,
s'han de sumar els pressuposts de totes les conselleries i tenir
entitat. Estic segura que vostè lluitarà per una bona quantitat per
a l'institut, però jo, que he estat al Govern un parell d'anys, crec
que no sé si l'escoltaran molt, perquè han promès tantes coses, i
tanmateix hi ha els doblers que hi ha, i vostès han promès i han
promès, i té una gran feina el conseller d'Economia per veure a
qui en retalla i a qui en dóna.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs (...).

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant.

També m'agradaria saber... Bé, m'agradarien saber moltes
coses que no m'ha dit, però m'agradaria saber també si
transferiran el Prínceps d'Espanya i Cala Nova, i m'agradaria
saber, quan els transfereixin, què pensen fer amb Menorca i amb
Eivissa.

També m'agradaria saber, i amb això finalitz, si transferirà tot
el tema de prevenció de salut, o sigui, prevenció de drogues, tots
aquests temes, perquè també li record que el Pla de benestar
social que va aprovar el pacte de progrés al consell insular a la
passada legislatura reivindicava aquesta transferència en tema de
prevenció de drogues, prevenció d'alcoholisme i, en definitiva,
promoció de la salut.

També m'agradaria que m'hagués dit qualque cosa de
drogues, no m'ha dit res del tema de drogues. M'agradaria saber
quina serà la política, pens que la durà a terme vostè, a vegades
estic confusa, si aquestes polítiques les durà a terme vostè o la
Sra. Aina Salom, la consellera de Sanitat, i també m'agradaria
que m'ho aclarís.

Res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula la consellera Sra.
Caro.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta.

No sé si aconseguiré contestar amb una mica d'ordre a
aquesta pluja d'idees que vostè m'ha fet, però, vaja, en tot
cas, ho intentaré.

Miri, Sra. Estaràs, jo pens que, a vostè, li interessa més
qui farà les coses que no si es faran les coses. Jo el que li dic
és que en aquesta comunitat es farà política de benestar
social, i que es farà des del principi de la descentralització,
per tant, que es farà conjuntament amb les altres
institucions, es farà amb els consells insulars, quan pertoqui,
i es farà amb els municipis, quan pertoqui.

La política de benestar social que pertoqui al Govern,
segons s'estableixi, la farà el Govern.

Jo no sé si el Reglament ho permet, perquè jo som nova
en aquesta matèria de participació en el Parlament, però si
el Reglament ho permet, demanaria a la Sra. Presidenta que
es faci, quan es pugui fer, una compareixença específica per
al tema de les transferències, perquè, en tot cas, aquesta
compareixença per parlar de política de benestar social, si
jo contest a totes les seves preguntes, esdevindria una
compareixença sobre transferències, i no és el cas. Parlarem
del que es farà en aquesta comunitat autònoma i parlarem
del que es potenciarà des del Govern balear perquè ho faci
qui ho hagi de fer.

Bé, en temes concrets, intentaré: Cooperació, miri,
nosaltres ja hem fet una aposta clara, claríssima, i que ha
estat ben rebuda des dels fons insulars, en principi des del
Fons Mallorquí, ho estarà la setmana que ve l'informe des
del Fons Menorquí, i l'altra setmana, dia 29 si no m'equivoc,
des del Fons Pitiús, hem fet una passa clara demanant la
participació com a soci de ple dret als distints fons. Això vol
dir que efectivament nosaltres participarem d'una línia de
col•laboració important, molt important, amb els fons
insulars. Per suposat que sí, que des de la nostra direcció
general també es faran altres polítiques, perquè la creació
precisament d'una direcció general vol donar cohesió i vol
donar una amplitud a tot el que són les polítiques de
cooperació i de solidaritat. I parlar de polítiques de
cooperació i de solidaritat té diversos àmbits d'actuació, te
l'àmbit d'actuació dels fons insulars, dels fons que gestionen
els programes a partir de les organitzacions no
governamentals, però té també altres actuacions, com és la
participació en emergències, i té també una altra línia que
he anunciat, que és la línia de participar en el foment de la
solidaritat aquí, a la nostra comunitat. Aquesta és una línia
complementària a les altres línies, i és una línia
absolutament necessària perquè el que volem fer és crear no
només un govern solidari amb els altres països, sinó una
societat solidària amb altres països. Si farem macroprojectes
i microprojectes, vostès tampoc no s'ho han inventat, això,
no s'ho ha inventat el Govern del PP, són tipologies de
projectes que està clar que sí, farem macroprojectes quan
considerem oportú fer macroprojectes; de fet donarem
continuïtat als macroprojectes que vostès varen enllestir, per
suposat els donarem continuïtat, garantint que es fan des del
que nosaltres pensam que ha de ser la cooperació
internacional; i es faran microprojectes, aposta s'obrirà una
línia de subvencions per al desenvolupament de
microprojectes.



Consell de cooperació, si vostès participaran. Miri, jo ja li
vaig donar la mateixa resposta a aquesta mateixa pregunta quan
em va demanar si a l'Institut de la Dona, en el consell rector
participarien com a Partit Popular; està previst, clar que sí, que
també al consell rector del Consell de cooperació participi un
membre representant de cadascun dels partits parlamentaris. Si
hem de transferir el PPB? Aquesta sí serà una qüestió de
transferències de què parlaré, és que el PPB ja està transferit. El
PPB són plans que es transfereixen, són doblers, ni tan sols
plans, que es transfereixen als consells insulars perquè ells també
transfereixin, no fan més que això: transferir als municipis per
crear la seva xarxa bàsica.

Del tema de la llista d'assistits a Inca també tenc una pregunta
formulada, jo crec que al llarg d'aquesta legislatura tindrem
ocasió de debatre molts de temes, atesa ja la quantitat de
preguntes vostè m'ha formulat.

El Pla d'immigrants, si s'ha de canviar? Miri, és que en
principi el que hem de fer és que el Pla d'immigrants existeixi. És
que no hi ha pla d'immigrants, hi ha un document que vostès
varen deixar a un prestatge de la Direcció General d'Acció
Social; és un document, i si s'ha de canviar o no s'ha de canviar,
mirarem si el pla una vegada es debati es canviarà o no. I per què
no li puc dir? Perquè nosaltres pensam que els plans sectorials
s'han de fer des de la participació amb les entitats socials, i una
vegada s'hagin consultat les entitats socials i la resta
d'administracions, conjuntament mirarem quines són les
necessitats d'aquest col•lectiu, i mirarem precisament si el pla
s'adapta o no s'adapta a aquestes necessitats.

El Pla de joves. Vostè em diu que està contenta que el
Consell de la Joventut estigui d'acord amb el Pla que vostès
varen formular. Però, vaja, el Consell de la Joventut és una
entitat més. És una entitat de pes, però jo li podria dir que
nosaltres també hem fet consultes a altres entitats de joves, i no
estan d'acord amb la formulació d'aquest pla. El mateix que li he
contestat per al Pla d'immigrants li contest per al Pla de joves, el
volem sotmetre a la valoració de les entitats socials, dels grups
de joves, de les entitats de joves, i volem participar en la
definició de les necessitats que els joves d'aquesta comunitat
tenen, i quines no tenen. Si es farà la mateixa política de joventut
que vostès feien? Miri, quant als enunciats és ver que a part
d'alguns continguts de caràcter més de criteris polítics, que jo sí
que he enunciat, i que estic ben segura que vostès no hi
participen, l'enunciat de les actuacions potser és el mateix; el que
canviarà des d'aquesta direcció general és l'aplicació, perquè el
que ens hem trobat és que no eren tan dolents els enunciats, sinó
que el que era la seva aplicació, perquè precisament el que
faltava era una aplicació real d'aquestes polítiques de joventut,
el que faltava era precisament a les illes de Menorca i d'Eivissa
alguna política feta des del Govern en matèria de joventut. Per
tant, potser no canviïn les línies d'actuació, canviarà la filosofia,
d'això no en tengui el menor dubte, però sobretot el que canviarà
és que d'una vegada en aquesta comunitat es farà política de
joventut.

Bé, jo ja li he contestat abans. No m'agrada fer aquestes
contestacions amb pluja d'idees, perquè potser som més
obsessiva en les contestacions, però és que no tenc un altre
remei, perquè és la manera en què vostè me les ha formulat.
Jo ja li he explicat el tema de la nostra no finançació a
partits polítics, però en tot cas ja li he dit, i li torn a dir, que
si vostè com a PP em vol convidar a participar, no a
subvencionar, qualsevol activitat que tengui interès per als
ciutadans, i que tengui a veure amb les polítiques de
benestar social, jo estaré ben contenta de participar.
Segurament no coincidirem en moltes idees, però jo
participaré i donaré les idees que es tenen des de la nostra
conselleria i des d'aquest govern.

Miri, el Pla sociosanitari, una altra vegada a vostè li
interessa si es farà, qui el farà, qui no el farà, si el farà el
Consell, si el farà la Sra. Salom, si el faré jo. Miri, el que es
farà és un pla sociosanitari, i es farà, i es farà dirigit des
d'una determinada conselleria, però es farà des de la
transversalitat; per tant, es farà en col•laboració precisament
entre les conselleries que tenen els temes socials i les que
tenen els temes sanitaris.

Mediació. Miri, clar que sí, que estem d'acord, i així se
li va dir al Parlament, que es farà un servei de mediació, i
que es farà política dirigida a la família i a les altres unitats
de convivència. El que crec jo que se li va dir, és que per
favor, Sra. Estaràs, no ens faci el calendari, ja el farem
nosaltres, i el farem. I aquestes actuacions que des de la
nostra conselleria estam decidits a posar en marxa, es faran,
i es faran quan pertoqui.

Dues qüestions més per acabar: Dona. Miri, no es
preocupa, està clar que jo lluitaré, i tota la Conselleria, i tot
aquest Govern lluitarà per la creació de l'Institut de la Dona.
Lluitarem per la seva creació, aposta ja hi ha una llei que
permetrà que es creï, una llei que tendran ocasió d'estudiar
de seguida. No es preocupi, que es dotarà aquest Institut de
la Dona; i no es preocupi, que funcionarà i que complirà els
objectius a què la llei ens obliga. Per tant, jo crec que ha
d'estar tranquil•la, que això tirarà endavant, i tirarà endavant
a partir de gener d'aquest any.



I drogues, una altra vegada, qui les durà? El que jo li dic és
d'una vegada per totes es farà una política seriosa en matèria de
drogodependències, i que es farà sense duplicitats. Per tant, el
que no hagi de fer el Govern balear no ho farà, per no tornar a
afegir més a aquestes duplicitats a què hem estat sotmesos durant
aquests anys.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Caro. Torn de rèpliques i contrarèpliques.
Intervé la Sra. Estaràs. Té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seguiré un poquet el fil conductor
de la Sra. Consellera. En primer lloc, evidentment que
m'interessa molt qui fa les coses, és que jo crec que interessa a
tots els ciutadans saber la porta que han de tocar. Ja no faltaria
altra cosa, que amb el pacte d'esquerres que han fet no es fessin
les coses. Vostès han dit que ara hi ha un cambio, i tots l'estam
esperant; i m'interessa molt saber qui, perquè jo crec que hem de
saber si els durà la Sra. Caro. si els duran els consells. És
fonamental saber qui durà les competències; a vostè li pareix un
tema menor, i a mi em pareix d'una transcendència brutal. I a
vostè li pareix un tema menor. A mi em pareix molt important
saber qui durà les transferències. No discutesc si es faran o no;
tenen quatre anys per veure si ho faran o no, i ja vendrem a
aquesta tribuna a dir si ho han fet o no. Ara vostè ens ho ha
explicat, i té quatre anys per fer-ho, i nosaltres controlar aquesta
gestió i aportar idees. Però hem de saber qui ho farà, perquè això
és la madre del cordero, saber qui ho farà, amb quin pressupost
comptarà, i amb quina periodicitat; i aquesta qüestió, no ens l'ha
aclarida, i ha semblat que vostè no és valenta de dir "transferirem
el que s'hagi de transferir, perquè hi ha l'acord programàtic", i
vostè pareix que no està mentalitzada que ha de transferir tot el
que ha de transferir, i tiempo al tiempo, hauran de transferir tot el
que han de transferir. 

Jo recull els diaris, perquè és una manera per a l'oposició, i jo
crec que vostès, que han estat a l'oposició molts d'anys ho saben,
quan vostè diu "Fernanda Caro reconoce cierta frustración", i
efectivament jo li veig una frustració en aquesta compareixença.
Ho diuen els diaris, i jo ho comprov, vostè se sent frustrada
perquè vostè ens explica coses que vostè faria si dugués la
competència, però vostè no durà la competència, amb la qual
cosa haurem de demanar al que la dugui què pensa fer, perquè
després vendrà la segona part, demanar als nous que ho duguin
com ho duran i com ho pensen fer, perquè no oblidi que al final
cada persona, a part d'estar a un partit polític, impregna un sentit
al tema de govern; que ho dugui una persona o una altra és molt
diferent, perquè tots tenim una empremta personal, que li donam
un caire o n'hi donam un altre, independentment que siguem
d'Esquerra Unida, del Partit Popular, del PSOE o d'allà on
siguem. I això ho sabem molt els que feim administració local,
el tema personal, qui dugui el tema és fonamental; amb la qual
cosa m'interessaria molt que m'aclarís aquest tema. Ens ha citat
una compareixença de transferències. Jo li agrairia que com a
iniciativa seva, vostè entràs un escrit a la Cambra sol•licitant la
seva compareixença o la de qui pertoqui, per explicar el tema de
transferències, i li agrairia molt que fes aquesta compareixença
a petició pròpia. Si no li (...) la paraula, li demanaré jo la
compareixença pel tema de transferència tan aviat com pugui ser.

També en el recull de diaris diu que aquestes
transferències havien de ser per dia 1 de gener: ara ja seran
per dia 1 d'abril. Jo ho vull veure, si seran per dia 1 d'abril,
si seran de l'any 2000 o seran de l'any 2000 i...  Tan de bo
funcioni així com toca, perquè crec que se'n beneficiaran els
ciutadans d'questes illes.

Dir que clar, vostè em diu que el que es farà en aquesta
comunitat ho farà, i ho farà qui ho hagi de fer. Jo vull saber
qui ho ha de fer. Jo ja ho sé, que ho farà qui ho ha de fer; no
ho farà qui no ho ha de fer. No ho faré jo, que estic a
l'oposició, ho faran vostès, però m'agradaria saber qui, si
aquests senyors que seuen allà, si vostè, si el Sr. Grosske, si
na Joana Barceló, si na Pilar Costa, que no és aquí, si na
Maria Antònia Munar; m'agradaria saber qui, perquè jo crec
que els col•lectius socials necessiten planificar l'any 2000 i
necessiten anar a tocar una porta, i saber si podran fer
inversions, si podran dur endavant activitats, si podran fer
tallers, i ara estan aturats.

També recull un diari que diu "bloqueada la política
social en espera de dictamen jurídico". No sé si això és cert
o no, però clar, la informació que ens arriba és que a l'espera
d'aquest dictamen els funcionaris no saben si seran
transferits o no, membres de la seva conselleria diuen que
no es transferirà cap funcionari, els funcionaris fan feina i
no saben què passarà amb ells; al seu departament d'Acció
Social molts corren ja a col•locar-se a serveis que no s'hagin
de transferir, la qual cosa és humana, perquè el funcionari
vol estabilitat. La gent del carrer no sap a quina porta ha de
tocar. Vostè els rep, i els diu, molt bé, molt simpàtic, tot
perfecte, però no saben què passarà  l'any 2000, i continuam
pendents d'aquest dictamen jurídic. Jo entenc que el Govern
s'hagi de prendre el seu temps, que el pacte d'esquerra s'hagi
de prendre el seu temps, però l'any 2000 és passat demà, el
gener és passat demà, i entenc també la preocupació del
carrer, que necessiten saber si dia 1 de gener han de tancar,
o no han de tancar, o poden continuar mantenint les
instal•lacions.



Continuant amb aquest tema, el tema del pla sociosanitari,
vostè diu que es farà, no m'ha dit quina conselleria, en fi, no m'ha
dit el què. Dir-li que en aquest tema sociosanitari jo vaig
presentar una proposició no de llei demanant que es fes, perquè
amb tota sinceritat, després d'haver duit els serveis socials els
darrers anys és una necessitat imperiosa. Jo la vaig tenir els dos
darrers anys, vàrem començar a feina, i cregui'm que és d'una
gran dificultat, la dugui el Govern que la dugui, i crec que és
important, i aquest és el repte del segle XXI. Em fa gràcia la
consellera de Sanitat quan diu que no hem fet en els darrers 16
anys. És que era impossible fer un pla sociosanitari els darrers 16
anys, perquè el PPB comença l'any 87, i no es consoliden els
serveis socials fins a la dècada dels 90. Però bé, també es veu
que la consellera Aina Salom sap poca cosa del tema
sociosanitari, o almanco dels temes socials, perquè això és com
dir per què no hem anat a la lluna perquè no hi havia perquè no
hi havia coets. Idò igual, no podíem fer un pla sociosanitari fa 16
anys perquè no hi havia els serveis socials consolidats. Però bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Estaràs, ha esgotat els seus cinc minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta. El pla sociosanitari el vaig
dur, no es va aprovar. També vaig dur aquí un gabinet
d'orientació familiar, no es va aprovar; una fundació tutelar, no
es va aprovar; i avui un punt d'encontre. Dir-li, Sra. Consellera,
que jo no vull marcar el calendari de cap govern, però que la
meva oposició ha de ser constructiva, i sempre que jo vegi una
idea bona per a aquesta comunitat, no dubti que jo la duré. El
temps, sempre he dit quan he duit una proposta a aquest
parlament, que perquè no vull marcar un calendari, el temps el
posassin vostès. Però m'han botat totes les propostes, que ara pel
que es veu pensen fer, no pel temps, perquè jo ho he posat cap
calendari a ningú. He dit "el temps que vostès vulguin", ho saben
i està en el Diari de sessions; amb la qual cosa simplement s'ha
rebutjat una iniciativa que pel que es veu ara faran, simplement
perquè l'ha presentat aquesta diputada. No em desanim, i crec
que des d'una democràcia s'ha de ser constructiu, i continuaré
presentant coses. 

M'agradaria també que em digués, que no m'ho ha dit..., i un
tema, el Consell de Joventut, vostè revisi els decrets, perquè el
Consell de Joventut és l'interlocutor únic de l'Administració.
Quan faci el pressupost li sortirà el Consell de Joventut, forma
part de l'organigrama de la Conselleria, no el pot tractar com una
entitat més. Ho dic perquè si ho saben els del Consell de
Joventut, no crec que els pareixi molt bé, con lo cual li pos de
relleu que forma part de l'organigrama de la Conselleria. Fins i
tot el president del Consell de Joventut tendria sentit que estàs
assegut amb tots aquests honorables senyors, perquè forma part
de l'organigrama de la seva conselleria.

No m'ha dit res del Cala Nova i el Prínceps d'Espanya,
i tenc moltíssima curiositat, supòs que també la tenen
Menorca i Eivissa, la mateixa curiositat. I finalment també
m'agradaria que em digués, en el tema de subvencions a
partits polítics, jo la convidaré si vostè ve a qualsevol acte
del PP, però m'agradaria rebre la mateixa subvenció, perquè
si no, vostès no haguessin posat l'eslògan. Però els he
agafat, i no ho pagaran; però vostès varen comprometre
150.000 pessetes a ells. M'agradaria que em digués si també
m'ho pagarà, o simplement reconeixen el seu error i
rectifiquen. Si el director general de joventut ho sap bé, i ho
pot dir. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula la consellera Sra.
Caro.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Estaràs, jo li agraesc
aquest interès i aquesta observació sobre el meu estat
d'ànim, però em sembla que vostè, per això que diu que
estic frustrada, em sembla que la psicologia no és el seu
fort; perquè no sé si vostè em veu aturada, em sembla que
no he aturat. Si estigués frustrada segurament estaria a ca
meva. Ho diuen els diaris, ho diu vostè, vostè ho confirma.
Vaja, la psicologia no és el seu fort, Sra. Estaràs.

Miri, una altra vegada, aquesta política de benestar
social, aquesta i més política de benestar social, la que
defineixin les altres institucions, es farà. Es farà política de
benestar social, la faran les diferents institucions de les Illes
Balears, i per descomptat el que passarà és que el Govern
balear posi cap entrebanc. El que farà el Govern balear és
facilitar que totes les institucions facin el conjunt de
polítiques socials que d'una vegada per totes configurin uns
serveis de benestar social en el sentit ampli, no només uns
serveis de serveis socials. Per tant, no es preocupi, i ja li he
contestat abans a les preguntes que vostè m'ha formulat en
aquesta comissió. Ja li he dit que tot d'una que se sàpiga
exactament quines seran les competències de cadascuna de
les administracions, i tot d'una que es vagi definint vostè ho
sabrà, no pateixi, em fa patir aquesta angoixa que vostè té.
No es preocupi, això arribarà.

El pressupost, tampoc es preocupi, això es debatrà, i
tindrà ocasió de tenir la proposta de pressupost, de fer
esmenes, i en allò que vostè no estigui d'acord de formular
les seves demandes. Ja tindrà ocasió, tampoc no es
preocupi, aquesta no és una comissió pel tema dels
pressuposts. Jo li dic que hi haurà finançament per cobrir
tots aquests objectius, i que si aquest finançament del
Govern balear, cercarem finançació, que aposta tenim els
fons europeus, que precisament per matèria social estan
bastant infrautilitzats.



Miri, jo quan vostè em parla i em torna a parlar dels
col•lectius socials, a mi m'agradaria saber, bé, jo sé perfectament
a quins col•lectius socials es refereix, però és que jo li puc dir
que hi ha col•lectius socials amb els quals jo m'he reunit,
començant pels col•lectius d'immigrants, seguint per col•lectius
de joves, i seguint per col•lectius que tracten amb temes de la
sida i amb altres temes, que era la primera vegada que tenien
l'ocasió de parlar amb una consellera del Govern. O sia que, de
quins col•lectius socials m'estar parlant, per favor, Sra. Estaràs?
M'està parlant de les associacions de gent major, i pus, no m'està
parlant de res més. Idò no li posi el rètol de col•lectius socials a
una part molt petita, que és la que vostès han estat potenciant,
fins i tot col•lectius de dones, pocs han tengut ocasió de parlar
seriosament de política d'integració de la dona amb vostè quan
era consellera d'aquest govern. Idò no li posi un rètol a una part
dels col•lectius socials, quan el que ha fet vostè durant aquests
anys ha estat oblidar-se d'aquells col•lectius socials que
segurament electoralment no eren del seu interès. Doncs no es
preocupi, jo he parlat i parlaré amb molts de col•lectius socials,
fins i tot aquells que no em donin rendibilitat electoral. I ja ho
veurà com sí.

Miri, tornem-hi amb el tema que he pagat, que pagarem, he
dit que pagaria i després... Jo ja li he contestat, i no li tornaré a
contestar. Si vostè en tot cas vol fer una associació vinculada al
PP, tal vegada seria més fàcil, però ja està bé, no em faci una
altra vegada la proposta de pagar-los com a PP, perquè ja li he
contestat. Venga.

I després, del tema dels organigrames, el Consell de la
Joventut si hauria d'estar aquí assegut, doncs perdoni, però clar
que no, no són directors generals; aquí sí són directors generals,
o sigui que està clar que l'organigrama de la nostra conselleria és
molt ampli, i està clar que hi ha persones que tenen una
responsabilitat important, però aquí han d'estar els directors
generals i prou, que són els que estan.

I ja per acabar, miri, la seva oposició jo no sé si és molt
constructiva; realment la seva oposició el que és, és molt, ara no
em surt la paraula i tampoc no voldria ofendre; però és que el
que a mi i a qualsevol ciutadà ens hauria agradat és que el seu
govern hagués estat tan constructiu com la seva oposició, i que
el seu govern no ens hagués posat a nosaltres en la necessitat de
formular tota aquesta sèrie d'objectius i tota aquesta sèrie de
necessitats que vostès no han sabut tirar endavant. Bé, si la seva
oposició és tan constructiva, si alguna vegada torna a tenir
responsabilitats de govern, jo confio que aprengui d'aquesta
construcció que farà des de l'oposició per fer de veres una
política constructiva, que crec que serà la que farem nosaltres des
del Govern balear. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Caro. Una vegada esgotat i l'ordre del dia
de la sessió, aquesta presidència agraeix la compareixença
dels consellers Sr. Grosske i Sra. Caro, i dels alts càrrecs
que els han acompanyat: Assumpta Gorries Pons, directora
general de Cooperació; Joana Maria Petrus Bey, directora
general d'Esports; Antoni Sancho Cervantes, director
general de Serveis Socials; Joan Carles Ametller, director
general de Joventut; i Josefina Santiago Rodríguez,
directora general de l'Institut Balear d'Afers Socials.
S'aixeca la sessió.
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