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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Començam 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 2000.
Abans de començar deman si hi ha substitucions.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Rosa Estaràs substitueix Maria Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social per tal d'informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000 (RGE núm. 3585/99).

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Conseller de
Treball i Benestar Social, Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol, que
ve, per tal d'explicar els pressuposts de la seva conselleria,
acompanyat dels alts càrrecs següents: Sra. Fernanda Caro
Blanco, consellera sense cartera, Sr. Fernando Galán Guerrero,
director general de Treball, Sr. Francesc Obrador Moratinos,
director general de Formació, Sra. Aina Vicens Llodrà, directora
general de Salut Laboral, Sr. Joan Caules Ameller, director
general de Joventut, Sra. Assumpta Gorrias Pons, directora
general de Cooperació, Sra. Joana Maria Petrus Bey, directora
general d'Esports, Sr. Antoni Sancho Cervantes, director general
de Serveis Socials, Sra. Josefina Santiago Rodríguez, directora
gerent de l'Ibas i Sra. Margalida Albertí, cap d'Uge.

Per informar sobre el tema, té la paraula el conseller de
Treball i Benestar Social. Té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. El motiu
de la compareixença és informar del projecte de pressuposts de
l'any 2000, entre seccions pressupostàries, que és la 19, la 23 i la
75, que es l'Ibas. Naturalment, jo faré la meva intervenció
centrada sobre la sessió 19, i a continuació passaré la paraula a
la Sra. Fernanda Caro perquè informi la comissió sobre aquells
aspectes més destacables de les seccions 23 i 75.

En qualsevol cas, i com una nota genèrica a totes elles,
jo crec que com una nota genèrica a qualsevol altra
compareixença d'aquestes característiques feta pel Govern,
crec que cal remarcar el que ja ha explicat als mitjans de
comunicació el conseller d'Hisenda, en el sentit que aquests
havien de ser considerats uns pressuposts de transició, uns
pressuposts que fa un govern que acaba d'entrar
pràcticament a les conselleries, i que no s'ha pogut fer tal
com hauríem desitjat sobre una base zero, és a dir, sobre un
estudi detallat de les necessitats en funció de les quals es
poguessin establir les assignacions pressupostàries
corresponents.

Dit això, i tenint en compte, per tant, l'excepció que
probablement ens trobem amb un pressupost que al llarg de
la seva execució, durant l'any 2000, sofrirà modificacions en
funció de les necessitats que sorgeixin, diria, respecte de la
secció 19 i per abreujar, el següent: molt probablement tota
la secció 19 o un 90% de la secció 19, podria anar sota una
única partida que digués "pacte per l'ocupació". És a dir que
desenvolupàs una part de totes aquelles polítiques que el
Govern té la intenció de pactar amb els agents econòmics i
socials per tal de fomentar l'ocupació a la nostra comunitat,
per tal d'enfortit i per tal de potenciar la interlocució amb la
societat civil en aquestes matèries, per tal d'afavorir
l'estabilitat en l'ocupació, per tal d'afavorir la inserció
laboral d'aquells col•lectius amb més dificultats d'accés al
mercat laboral, per tal de millorar la formació i per tal de
lluitar contra la sinistralitat laboral.

Naturalment, fer una única partida d'aquestes
característiques hagués estat una passada i, lògicament, hem
anat a un plantejament pressupostari més convencional, del
qual supòs assabentat al conjunt de la comissió i, per tant,
no faré una descripció ni tan sols per damunt del conjunt de
les partides, i em limitaré a destacar aquells sis punts que
des del meu punt de vista són més destacables políticament
d'aquest pressupost de la secció 19.

El primer és l'esforç que es fa en temes de formació,
respecte de l'any 1999 no es nota un increment espectacular,
però cal tenir en compte que l'any 2000 és el començament
d'una nova etapa dins els programes de formació europeus
i que a l'anterior etapa, al període 1994-1999, l'assignació de
recursos va ser molt desigual, de tal manera que va
començar amb molt pocs recursos i aquests recursos es
varen anar incrementant al llarg d'aquest període, de tal
manera que l'any 1999 està molt inflat respecte de la mitjana
de les aportacions comunitàries en aquesta matèria. Per tant,
la lògica hagués estat que es davallàs, l'any 2000, si es
preveia que l'any 2000 havia de reflectir la previsible
mitjana del nou període que ara iniciam, 2000-2006.

En lloc d'això, i per primera vegada, la comunitat
autònoma fa una aportació de recursos propis en matèria de
formació més enllà del que li obliga la pròpia mecànica
comunitària de 1.100 milions de pessetes, és a dir, més enllà
de la mateixa mecànica comunitària i per això és capaç
d'incrementar l'any 2000 un pressupost, el de l'any 1999
que, insistesc, no són representatius de l'anterior etapa, sinó
que representen la punta de l'anterior etapa. I, per tant, l'any
2000, mitjançant aquest esforç propi, insistesc, superam la
punta de l'anterior etapa. Una aportació, insistesc, de 1.100
milions a part d'aquells que necessàriament hem d'utilitzar
per complementar els recursos comunitaris.



Segona qüestió. Com tothom sap s'ha creat la Direcció
General de Salut Laboral, de vegades s'ha fet una lectura
negativa de la creació de direccions generals, com si fos una
espècie de figura capriciosa o com si fos una figura inútil, jo crec
que, efectivament, una creació de direcció general buida de
contingut no és més que més burocràcia, més despesa i una
figura inútil, però quan és l'expressió d'una preocupació política
i és l'expressió d'una voluntat de posar recursos al servei d'un
determinat objectiu polític, pens que aleshores la creació d'una
direcció general, i en aquest cas, de la Direcció General de Salut
Laboral, és una creació perfectament justificada, i, de fet, és una
reclamació important que ens venia des de la societat d'anys
enrera. S'ha creat aquesta direcció general de Salut Laboral i
valgui dir, i jo crec que són prou eloqüents les xifres, que llevant
el que són les despeses de personal, l'any 1998, aquest govern
destinava 17 milions de pessetes en matèria de salut laboral, l'any
1999, hi va destinar 19 milions de pessetes, i l'any 2000 hi ha
prevists 98 milions de pessetes. És a dir, hi ha, 17, 19 i 98, la
qual cosa vol dir que hi ha un increment realment espectacular
en aquesta matèria que ens permetrà donar-li forma i aplicació al
Pla de prevenció de riscos que està aprovat en aquesta comunitat
autònoma, i sobretot en el pla de xoc que esper tenir aprovat
aviat per part del Consell Balear de Salut Laboral.

Tercera nota. Hi ha una partida de dos serveis nous, que jo
crec que són extraordinàriament important per fer política
d'ocupació seriosa a la nostra comunitat autònoma, que són el
Servei Balear d'Ocupació i el Consell Econòmic, Ecològic i
Social. El Servei Balear d'Ocupació ha de ser el gran instrument
administratiu que ens ha de permetre fer polítiques d'ocupació a
les Illes Balears, donar un tractament integral als demandants
d'ocupació que vagi des de l'oeientació i la informació fins a la
derivació cap a circuits de formació, que inclogui la
intermediació amb les empreses i que inclogui també aquelles
polítiques actives, afavoridores de la inserció laboral d'aquells
col•lectius que abans he esmentat, amb més dificultat d'inserció.
Per això hi ha una partida global de 160 milions de pessetes.

És cert que l'any 1999 hi havia una partida de 120 milions de
pessetes per a aquests mateixos conceptes, la petita desgràcia és
que aquesta partida va desaparèixer de la Conselleria de Treball,
aproximadament el mes de juny, amb la qual cosa naturalment
era com si mai no hagués existit, esper que aquests 160 milions
de pessetes tenguin un destí una mica més gloriós i que,
efectivament, donin peu a la creació del Servei Balear
d'Ocupació i al Consell Econòmic, Ecològic i Social.

Quarta nota. Efectivament, duplicam també pràcticament
un concepte que jo crec que és important, que són les ajudes
directes als sindicats i a les organitzacions empresarials per
tal que efectivament puguin fer front a les despeses
derivades de la seva participació en els òrgans de
concertació i de participació, i que, en definitiva, expressa
una qüestió que és molt important. El Govern balear vol
tenir interlocutors socials forts davant ell, vol tenir gent que
efectivament li pugui expressar amb solvència els
interessos, les preocupacions, els problemes i les inquietuds
tant dels treballadors com dels empresaris. És cert que hi
havia una partida, que era la meitat d'aquests 29 milions que
ara s'arbitren, en els pressuposts per al 1999, el que passa és
que, quan vàrem arribar nosaltres a la conselleria, encara no
s'havia gastat ni un duro, nosaltres hem usat aquests doblers
pel que fa a l'adequació d'aquest pressupost del 99, i
preveim, com he dit abans, un increment substancial per a
l'any 2000.

Nota número 5. La potenciació de la dotació
pressupostària del Tamib, del Tribunal d'Arbitratge i
Mediació de les Illes Balears. El Tamib és el fruit d'un acord
entre sindicats i empresaris, que permet ser la mediació i
eventualment l'arbitratge en els conflictes, en principi,
col•lectius, i darrerament s'ha ampliat la seva capacitat
d'actuació en els conflictes de caràcter individual, que
respon a una situació de maduresa important de la nostra
societat civil i que esper que compleixi una funció cada
vegada més important en aquesta matèria. Fa pocs dies es va
inaugurar el Tamib a Menorca, esper que avui es faci
operatiu a les illes d'Eivissa i Formentera, i, en definitiva,
que sigui un gran instrument de mediació i arbitratge en els
casos de conflictes laborals, que estigui gestionat i dirigit
pels agents socials, però que compti, naturalment, amb el
suport de l'administració, amb el suport moral, amb el
suport polític, i també amb el suport pressupostari, i per
això la partida destinada a aquesta matèria passa de 30
milions a 43.

I la sisena i darrera nota és una partida que hem posat al
programa 47013, de 180 milions de pessetes, que entre
d'altres increments podrà servir per fomentar l'ocupació en
determinades matèries, podrà ser destinat també al foment
de l'economia social o del moviment cooperatiu, en
definitiva, és un esforç pressupostari important que fa el
Govern amb aquests 180 milions de pessetes que es posarà
al servei d'aquest pacte per l'ocupació i que trobarà una
destinació determinada en funció, precisament, d'aquest
pacte per l'ocupació.

Però vull dir, dins aquest context, també, que és una línia
o serà una línia d'actuació clara i determinada per part del
Govern la potenciació de l'economia social, i que el que no
vol fer el Govern és limitar-se a distribuir de manera
rutinària i mecànica els recursos que venien des de
l'administració de l'Estat en aquesta matèria. La comunitat
autònoma de les Illes Balears ha de posar recursos propis
per al foment de l'economia social, per a molts de conceptes
i, entre d'altres, per al que té de capacitat de creació de nous
llocs de feina, de nova activitat i d'establir una nova relació
entre els treballadors i el conjunt del sistema productiu.



Jo destac aquestes sis notes a la meva exposició i, en
qualsevol cas, al llarg del debat ja tendrem oportunitat d'entrar en
més detalls. I ara, sense més preàmbuls, li don la paraula a la
Sra..., no, no li don la paraula a ningú, perdó, que no som ningú
per donar-li la paraula, si el Sr. President té la bondat, ja li
donarà la paraula a la Sra. Fernanda Caro.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per continuar amb les explicacions
d'aquesta conselleria, té la paraula la Sra. Consellera Fernanda
Caro Blanco. Té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, les matèries referides a la futura
conselleria de Benestar Social, com ja ha introduït el Sr.
Grosske, es recullen en dues seccions diferenciades, per una part,
la secció 23, que és de nova creació i que integra el conjunt de
les direccions generals, és a dir, la Direcció General de Menors,
la de Serveis Socials, la Direcció General d'Esports, la de
Joventut, la Direcció General de Cooperació i la Secretaria
General Tècnica. I, per altra part, tenim la secció 75, referida a
l'entitat autònoma Institut Balear d'Afers Social, Ibas. En
conjunt, aquestes dues seccions gestionaran un pressupost inicial
de 10.200 milions.

Amb el projecte de pressuposts que presentam, pensam que
es fa una clara demostració de la voluntat d'aquest govern de
complir el compromís polític de prioritzar el desenvolupament
de polítiques actives de benestar social, per una part, d'inicia el
compliment d'objectius que s'aniran desenvolupant i consolidant
al llarg d'aquesta legislatura, això es fa des d'una visió més
progressista, més ajustada i real de les polítiques de benestar
social, amb el desenvolupament d'una política integrada, dirigida
al conjunt dels ciutadans, i no tan sols aquells que clàssicament
estan vinculats al que són les polítiques de benestar social, i des
d'una política social més propera al ciutadà i enfocada a la
consecució d'una societat de benestar per a tots els ciutadans i
ciutadanes.

Pensam que es dóna, en definitiva, una passa qualitativa i
quantitativa important en la concepció de les polítiques de
benestar social i, sobretot, en la possibilitat d'executar-les.

Per anar detallant en què es confirma aquesta voluntat
política, passaré a descriure algunes de les millores que respecte
del pressupost del 99, es fan a la secció 23, que és aquella, com
he dit abans, des de la qual es desenvolupen les actuacions de
totes les direccions generals, que estaran adscrites a la
Conselleria de Benestar Social.

Per una part, s'ha de destacar que hi ha un important
increment en tots els programes, per una part la Direcció
General de Joventut creix un 7'17% respecte de l'any 99; la
Direcció General d'Esports, un 27%; la Direcció General de
Cooperació, un 17%; la Direcció General de Serveis
Socials, un 29%; i la Direcció General de Menors, que és la
que experimenta el creixement quantitatiu més important,
un 38%. En conjunt, la Conselleria de Benestar Social
incrementa el seu pressupost respecte del 99, en un 34'7%.

Per altra banda, hi ha la creació d'un nou programa, que
és la Secretari General Tècnica, que després detallaré, de
cadascuna d'aquestes direccions generals, d'aquests
programes i també de la Secretaria General Tècnica, les
qüestions més significatives.

És a dir, un important increment a tots els programes i,
per altra part, un important increment a tots els capítols, al
capítol I de personal hi ha un increment d'un 25%; al capítol
2, un 53%, el capítol 2 són transferències corrents; al capítol
4, un 37%, són despeses corrents, el capítol 2, perdó,
transferències corrents és capítol 4, on hi ha un 37%
d'increment; i al capítol 6, inversions, un 148%. El capítol
7, transferències de capital, és l'únic capítol que no té una
pujada, sinó un descens d'un 9'3%, però això es justifica
perquè l'any 99 estaven incloses algunes partides de
cooperació, entre d'altres qüestions perquè no existia com a
programa propi o com a direcció, programa propi a nivell
pressupostari, no existia com a direcció general, i aquesta
partida que abans estava a transferències de capital, ara està
inclosa al programa de la Direcció General de Cooperació,
mitjançant projectes d'inversió. També hi ha un increment
significatiu a les operacions corrents i a les operacions de
capital, en un 35 i un 34% respectivament.

Tot això, què significa? Significa, en una primera
presentació que després detallaré per a cada direcció
general, es materialitza en la creació de nous programes i de
nous serveis com a inici de compliment d'aquest compromís
polític del Govern balear de donar importància significativa
a les polítiques de benestar social. La mateixa creació de la
Secretaria General Tècnica i de la mateixa Conselleria de
Benestar Social neix amb l'objectiu de donar coherència i de
coordinar i donar suport al conjunt de les actuacions que es
facin en matèria de benestar social i, per tant, al conjunt de
les actuacions que es facin des de les diferents direccions
generals.

Un dels programes importants que es desenvoluparan
l'any 2000 i que depèn, en principi, està pressupostàriament
vinculat a la Secretaria General Tècnica, la partida
pressupostària per a la creació de l'Institut Balear de la
Dona, que comptarà amb una partida inicial de 60 milions.
Per altra part, la mateixa creació de la Direcció General de
Cooperació, amb un increment de l'aportació del Govern
que passa d'un 9'7 a un 0'75%, es materialitza en la
possibilitat de disposar de 1.110 milions per a programes i
actuacions en matèria de cooperació per al
desenvolupament.



Un altre dels projectes que es poden executar l'any 2000, a
partir d'aquesta proposta de pressuposts, és la creació d'un centre
per a menors infractors en règim semiobert. Heu de pensar que
ara els joves infractors que han de fer un compliment en règim
semiobert compleixen aquesta mesura dins un centre tancat, que
és es Pinaret, pensam que no és possible i és, de fet, una
demanda dels jutjats de menors que els joves que han de complir
una mesura de semiobert no la compleixin en un centre tancat,
sinó en un centre, precisament, que s'adapti a aquesta mesura.
Per complir aquest objectiu es compta amb un pressupost inicial
de 58 milions.

Un altre dels projectes significatius, encara que no és l'únic
dins la Direcció General de Serveis Socials és l'ampliació de la
cobertura del servei d'ajuda a domicili, amb un increment de 120
milions per al 2000.

Per altra part, també dins la Direcció General de Serveis
Socials, es compta amb una partida important per començar a
iniciar el desenvolupament dels plans sectorials d'imigrants i
d'exclusió social, això és en conjunt 150 milions per a aquests
dos plans sectorials.

En matèria d'esports, cal destacar la posada en marxa del
Centre de Tecnificació Reina Sofía i la consolidació de l'escola
Balear de l'Esport, amb un pressupost, després el detallaré, que
ara no el tenc aquí. 

I després, a la Direcció General de Joventut que encara que
creix percentualment molt poc o poc, comparant amb el que
creixen les altres direccions generals, sí hi ha un creixement
important en el capítol 6, que és un capítol d'inversions, per a
inici de projectes de creació d'equipaments per a joves a totes les
illes, és a dir, albergs, centres juvenils i oficines d'informació.

Si detallam ara cadascun dels programes, intentaré ser breu,
en tot cas després, a l'altre torn, si hi ha preguntes, bé, no puc
obviar la creació de la Secretaria General Tècnica, atès que això
pressupostàriament té un import important de 468 milions. La
Secretaria General Tècnica, com abans he esmentat és un
programa absolutament necessari a les conselleries i té l'objectiu
de donar suport i unificar la gestió dels serveis comuns de la
conselleria, donar suport i assistència tècnica a la conselleria,
elaborar programes de necessitat, dur tot el tema de personal, de
gestió, i, sobretot en el cas de la Conselleria de Benestar Social,
jugarà un paper molt important en tot el que és assessorament
jurídic per donar sortida a un gran volum de normativa que s'ha
de desenvolupar en matèria de benestar social a les nostres illes.
I, per altra part, tindrà un important paper en el que és
l'assessorament i la recerca de recursos per posar en marxa
serveis nous com és el mateix Institut Balear de la Dona, estudis
i treballs tècnics, publicacions estables, que és una de les
necessitats que en matèria de benestar social estem decidits a
cobrir per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i d'altres.

Tot això, tant el que és la introducció que he fet com la
mateixa Secretaria General Tècnica, aniran dirigits a
aconseguir una conselleria oberta i propera al ciutadà,
austera i estalviadora respecte de l'execució dels seus
pressuposts, eficaç i transparent i àgil a la vegada, tant en el
que es refereix a la contractació administrativa com a
l'execució del pressupost, respectuosa amb el medi ambient,
mitjançant la posada en marxa de sistemes de reciclatge
selectiu i d'estalvi de recursos naturals, i coordinada amb el
conjunt de les diverses activitats i programes.

Si passam ara a descriure algunes de les actuacions
importants de cada direcció general, la Direcció General de
Menors té tres subprogrames, un d'ells de nova creació. Té
el programa de Reforma de menors i mesures alternatives a
l'internament, el programa d'Oficina de defensa del menor
i un que és de nova creació que és el programa d'Unitats de
convivència. En conjunt, com ja he dit, l'increment de la
Direcció General de Menors és molt significatiu, respecte
del 99, creix un 40'15%, cosa que ens ha de permetre, ens
permet, de fet, començar a abordar aquests objectius que
abans he esmentat i d'altres, com és la creació d'un centre de
menors en règim semiobert, amb un pressupost de 58
milions, això ja ho he remarcat a la introducció, després un
altre projecte necessari és l'adequació de les mesures
alternatives que ara ja s'estan aplicant a la Llei penal
juvenil, hem de pensar que hi haurà un increment molt
significatiu de joves fins als 21 anys que es podran acollir
a mesures alternatives a l'ingrés al centre penitenciari, i per
això comptam amb una partida de 60 milions. Per altra part,
dins aquest mateix programa, la potenciació del que ja
existeix, però pensam que s'ha de potenciar el centre de dia
per a menors infractors i continuar incidint i millorant els
programes d'activitats de formació laboral, com ara és el
programa Dalias, programes de formació i d'inserció,
capacitació i inserció laboral, dirigits a joves. Per això es
compta amb una partida de 30 milions.

En el programa que abans he esmentat, un subprograma
de nova creació, el subprograma d'Unitats de convivència,
es fa una aporta inicialment important de 12 milions per
desenvolupar diversos programes i actuacions com és la
mediació en els conflictes familiars, les polítiques de suport
a les unitats de convivència, el desenvolupament de la
competència parental i altres actuacions dirigides a fer un
suport integral a famílies i especialment a famílies en
situació de conflicte. I ja per acabar aquesta direcció
general, el subprograma de l'Oficina per a la defensa del
menor, té un descens significatiu, del 40'24% respecte del
99, però això es justifica precisament perquè hi va haver una
modificació de crèdit negativa, a principis de l'any 99, que
immediatament donava una partida de 2 milions i mig, el
que feim ara és donar una partida més ajustada a la realitat,
una partida de 10 milions i, per tant, sí que podem dir amb
tota tranquil•litat que el programa de l'Oficina de defensa
del menor neix i continuarà inicialment amb una partida
pressupostària de 10 milions, amb perspectives de créixer.



La Direcció General de Cooperació, com ja he mencionat,
gestionarà el 0'75% del pressupost de la CAIB, que són 1.110
milions, això suposa un increment respecte del 99 del 17'9%, i el
que sí podem fer ara aquí és determinar de quina manera, la
cooperació per al desenvolupament executarà aquest pressupost.
Aquest pressupost es durà terme mitjançant, l'execució d'aquest
pressupost, mitjançant un programa d'ajudes a les ONG i altres
entitats que realitzin projectes concrets als països més
desfavorits, i es farà efectiu a partir de diferents convocatòries,
és a dir, hi haurà una convocatòria per programes de cooperació
del 45%, que representarà uns 450 milions, d'aquests 1.110
milions, 450 aniran a convocatòries de cooperació, un 10%, és a
dir uns 100 milions, a accions humanitàries i d'emergència, per
a educació per al desenvolupament es comptarà aproximadament
amb 25 milions, per a programes de sensibilització amb 25
milions també, per a convenis per programes concrets, com són
donar a conèixer cultures indígenes amenaçades, o per
agermanaments amb altres països, un 10%, que representa
aproximadament uns 100 milions; per a estudis, treballs i
publicitat també uns 100 milions, i per als fons insulars, la
transferència als diferents fons insulars, Fons Mallorquí, Fons
Menorquí i Fons Pitiús, un 20% del nostre pressupost, que és
aproximadament uns 220 milions.

De la Direcció General d'Esports destacaré en primer lloc que
compta amb tres programes, o tres centres de cost diferenciats,
que són la Direcció General d'Esports, el Poliesportiu Prínceps
d'Espanya, i l'Escola Nacional de Vela. Tots els tres programes
tenen un increment significatiu. En conjunt la Direcció General
d'Esport té un increment d'un 30,4% respecte al 99, el que ens
permetrà assolir aquests projectes, com són la consolidació de
l'estructura tècnica de l'Escola Balear de l'Esport, posar en marxa
el Centre de Tecnificació Reina Sofia, amb una partida
específica de 26 milions, assolir alguna obra que estava pendent,
com és l'espigó de Cala Nova, amb 50 milions pressupostats, i
iniciar la construcció del casal federatiu, amb un pressupost
inicial de 28 milions.

La Direcció General de Joventut, com ja he introduït, té
l'increment més important al capítol 6, en total es passa de 67
milions amb què es comptava en aquest capítol al pressupost del
99, a 112 milions, i això com ja dit està dirigit a inversions per
a equipaments dirigits als joves de les tres illes. També cal
destacar d'aquesta direcció general al capítol 2 un increment per
al finançament del Consell de la Joventut, en la línia de potenciar
l'associacionisme, es passa de 7,9 a 9 milions, un increment que
ha donat el volum pressupostari que maneja aquest Consell de la
Joventut és força significatiu.

La Direcció General de Serveis Socials incrementa el seu
pressupost un 34,42%, amb l'objectiu per una part de
desenvolupar les funcions de planificació, d'ordenació, de
coordinació i de regulació en el camp dels serveis socials a les
tres illes, per possibilitar la millora de les prestacions socials a
tota la comunitat autònoma, a partir del foment de la participació
social per una banda i de la coordinació entre les diverses
administracions. Això implica que hi ha un increment en conjunt,
que després es pot detallar si hi ha necessitat de detallar-ho, de
416 milions en aquesta direcció general, sobretot per garantir la
millora de les prestacions socials en el conjunt de les tres illes.

Bé, ja per finalitzar, l'IBAS, com a partida pròpia, hem
de dir que el pressupost que presentam és un 24% inferior
al de l'any 99. Què és el que justifica aquesta baixada? Per
una part està perfectament justificada, per una part en el
programa de nous centres, ara mateix no tenim previst, sí
està previst, però no tenim cap projecte tancat per a la
construcció de nous centres, i per tant aquests 1.160 milions
que l'any passat anaven a complir la construcció del centre
d'assistits de Felanitx i del centre de dia de Llucmajor, ara
no l'hem de complir, però sí hi ha una partida oberta, de cara
a poder abordar noves necessitats, com és per exemple el
centre de Joan Crespí, que és un projecte que s'ha
compromès ja en el Govern passat, i en aquest Govern
també, i una vegada s'hagi fet el projecte i s'hagi especificat
es pressupostarà. També hem de comptar que estam parlant
d'un pressupost inicial, i ara per ara a l'IBAS de la partida de
nous centres comptam amb 700 milions que no s'havien
gastat al 99, que no s'havien executat, i que per tant
formaran part d'aquesta partida per a l'assoliment de noves
necessitats en el que es refereix a construcció de nous
centres.

En el programa de serveis socials a la tercera edat hi ha
també un descens de 154 milions, però això és una qüestió
absolutament tècnica, que és un partida bàsicament dirigida
a la contractació de personal eventual, i que ara es consigna
a la secció 36 dels pressupostos de la comunitat autònoma.
Per tant, no depèn específicament d'aquesta secció.

En el programa de promoció i ajuts socials, de 714
milions, hem de dir que també hi ha un descens, però el que
hem fet és, atès que a principis de l'any 99 es va fer una
modificació de crèdit negatiu, que feia una transferència
d'aquesta secció cap a la Direcció General de Serveis
Socials, hem pensat que és més adient ja configurar aquesta
partida a la Direcció General de Serveis Socials, i no haver
de fer una modificació de crèdit negatiu a començaments de
l'any, sinó precisament com que estam decidits a fer una
execució dels pressupostos diferent, hem pensat que això
era positiu. El que sí hem de valorar, lògicament també hi
ha pujada d'algunes partides de l'IBAS, és que hi ha un
increment de 595 milions en el capítol 2, 4 i 6 per a centres
assistencials. Centres assistencials són el centre de la
Bonanova i altres centres assistencials com els centres de
dia i els que estan pendents de ser inaugurats, amb l'objectiu
de millorar la gestió.



Bé, en conjunt aquest és el primer esbós del pressupost en
matèria de benestar social, Hem de tenir en compte, però, que les
polítiques de benestar social s'impulsen des de la Conselleria de
Benestar Social, però s'executen també a partir de programes de
caràcter transversal, coordinats amb la Conselleria de Treball,
amb la Conselleria d'Educació, amb la Conselleria de Sanitat, per
realment configurar una xarxa de prestacions i de serveis dirigits
al conjunt de la població i que vagin a millorar el benestar social
a les nostres illes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera per la seva exposició.

I acabada l'exposició dels senyors consellers, i abans d'entrar
en el torn de preguntes, deman si volen que es faci un recés, i de
quin temps.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Per part del Grup Parlamentari Popular no se necessita cap
temps de recés.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Llavors continuarem immediatament amb el torn de
preguntes. Així m'agrada.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, i els altres grups?

EL SR. PRESIDENT:

És que ho havia demanat, i no havia vist ningú que em
demanàs. Vostè ha demanat la paraula?

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, per part del Grup Mixt, a veure si seria possible un recés
de 2 o 3 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Sí senyor. Té vostè un recés de 3 minuts.

Recomença la sessió. Sr. Conseller i Sra. Consellera, si volen
ocupar la seva plaça.

Recomença la sessió, i procedirem al torn de formulació de
preguntes. Grups parlamentaris que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Unió Mallorquina té la paraula el diputat Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Des d'Unió Mallorquina, com a
partit que dóna suport a aquest govern, agraïm la presència
dels consellers, i veim amb satisfacció l'important increment
de pressupost que tenen aquestes tres seccions
pressupostàries, o dues d'elles almenys, perquè és una prova
de la importància que aquest govern dóna a aquestes àrees.

Dit això voldríem, si fos possible, a veure si ens pogués
aclarir una sèrie d'aspectes. En l'exposició els Srs. consellers
han parlat d'un important increment del capítol 1, en el cas
de benestar social per damunt d'un 25%, i d'un important
increment en el cas de la secció 19, amb la creació d'una
nova direcció general, la Direcció de Salut Laboral. Voldria
que nens concretàs més aquest tema.

Entre l'exposició, ha parlat la Sra. Consellera de donar
impuls, que té una partida prevista per fer el casal federatiu.
Nosaltres voldríem demanar si la consellera ha parlat amb
les distintes federacions, per veure si val la pena o no tirar
endavant aquesta important obra d'infraestructura, que amb
els metres quadrats que té prevists donarà amb el
repartiment de les distintes federacions, que surti a cada
federació un espai de 4 metres quadrats, que per ventura no
resoldrà de cadascuna de les 40 i busques federacions que
existeixen en aquestes illes.

Ens felicitam, com ja he dit abans, de l'important
increment en matèria d'esports. Voldríem que ens explicàs
com es pensa solucionar l'organització de les competicions
esportives especials, que és un programa dels que parla el
pressupost, com es pensa ajudar els esportistes d'alt nivell.
Voldria que ens explicàs, atès que quan es va fer la
transferència als consells insulars dels departaments de
medicina esportiva, hi ha una important inversió per dotar
de serveis mèdics l'Escola Balear de l'Esport, si no seria
possible, com els grups que avui en dia donen suport al
Govern proposàrem la passada legislatura, que aquest servei
mèdic fos donat pels metges de medicina esportiva, que
eren del Govern, que passaren als consells insulars
mitjançant una sèrie de convenis. M'agradaria m'explicàs si
s'ha tengut en compte, i de quina manera, les federacions
esportives. Veig que el capítol d'inversions al Prínceps
d'Espanya i a l'Escola de Vela Cala Nova és quasi
inexistent. M'agradaria saber si té prevista qualque inversió
o si no.

Vostè, Sra. Consellera, ha parlat de l'Institut Balear de la
Dona, de dotar-lo amb una partida important, de la qual
cosa ens felicitam. Però s'ha parlat d'una creació, i voldríem
saber si es tracta d'un creació o és un institut que ja existia
i que s'ha tornat a fer, perquè pel que nosaltres sabem, fa
uns anys es va crear pel Govern anterior d'Institut Balear de
la Dona.



En el tema de cooperació per al desenvolupament, ens
agradaria que ens explicàs, perquè ha parlat d'uns tants per cent,
però entre la convocatòria pública, que ocuparà un 45%, les
accions humanitàries aproximadament un 10%, més les
aportacions als consells insulars, suma un total del 75%, a quins
programes concrets dedicarà l'altre 25%, i també ens agradaria
que ens explicàs la baixada en la quantia pressupostària de la
secció 75, o almenys així ho he entès de la seva exposició, a què
es deu. I després, si ens pogués donar una explicació de si té
previst algun tipus d'actuació mitjançant els consells insulars, o
en quina manera afecta les transferències als consells insulars
aquest pressupost. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per contestar, té la paraula...

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

Contestarem globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Estan d'acord els senyors diputats, que es faci tot el torn de
preguntes, i que contesti conjuntament?

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

Sr. President, si em permet la paraula. Una mica el costum
que hem agafat a les compareixences parlamentàries, per
exemple d'explicació del programa de la legislatura, era contestar
globalment el grup de la majoria, i després fer una contesta
específica al Grup Popular, i ens agradaria mantenir la mecànica,
si els portaveus del grups parlamentaris no tenen inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Ara intervendrien tots els grups que donen suport al Govern?

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

De la majoria, que tanmateix per ordre de menor a major ja
coincideix el tema, contestaríem globalment a aquests grups, i
després faríem un torn a part per al Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord? Endavant, doncs. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista volem agrair la presència del
conseller Sr. Grosske, de la consellera Sra. Caro, dels cinc
col•laboradors alts càrrecs que han vengut, de les quatre
col•laboradores alts càrrecs que també són aquí, perquè
entenem que això és tot un símbol del que és aquest nou
Govern progressista, que està governant, representant i
administrant aquestes Illes Balears. És per això que des del
nostre grup parlamentari només ens surt una expressió, que
és dir "a la fi!". A la fi a aquestes Illes Balears podem
comptar amb uns pressuposts que reflecteixen la sensibilitat
d'un Govern de les Illes Balears sensible i atent a les
vertaderes necessitats socials que tenen aquestes illes.
Creim, i per això donarem suport a aquesta proposta de
pressuposts, que efectivament val la pena intensificar-hi tots
els esforços. Cadascuna de les tres seccions en què s'ha
volgut distribuir aquest pressupost des del nostre punt de
vista són necessàries, i aquesta quantitat global, que
s'apropa als 12.000 milions de pessetes, consideram que pot
ser suficient com perquè es comencin a elaborar unes
polítiques distintes a les que hem tengut fins ara des de
l'anterior Govern balear.

Voldríem remarcar d'una banda aquelles dues seccions
a les quals ha fet referència la Sra. Consellera Caro, perquè
entenem que tant menors, com serveis socials, com
cooperació, esports, joventut, són elements que val la pena
atendre. En aquest sentit també ens sumam a la pregunta
que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari d'UM en el
sentit de si se'ns podria fer algun tipus d'al•lusió a quin és el
projecte que es pensa mantenir durant el desenvolupament
d'aquest pressupost pel que fa a les transferències als
consells insulars respectius. I pel que fa al que ens ha
presentat el conseller Sr. Grosske, dir-li que entenem que
tots sis apartats, sobretot els cinc primers, no ens ha quedat
aclarit el darrer suficientment, però en fi, també he de dir
que respon un poc que no he tengut encara ocasió de llegir-
me la documentació, però en relació als cinc primers, com
pot ser la formació, salut laboral, Servei Balear d'Ocupació,
Consell Econòmic, Ecològic i Social, les ajudes a
organitzacions sindicals i empresarials, el que fa referència
al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, ens sembla que mereix
el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el diputat Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Agrair als consellers aquí presents
i els seus alts càrrecs, que han vingut aquí a comparèixer
avui per explicar els pressuposts. Ens limitarem a fer tres
preguntes molt concretes a la consellera Sra. Caro, atès que
hem arribat tard a la compareixença del Sr. Grosske per
problemes de trànsit. Voldríem saber en el capítol de
cooperació els 400 milions que estan destinats a famílies i
institucions sense finalitat de lucre a què es destinen, i per
altra part en acció social, si ens pogués concretar en la
promoció i ajuts socials, el repartiment del suport transitori
comunitari als consells insulars quin serà, i les prestacions
socials bàsiques, si ens podria dir quina és l'aportació de
l'Estat a la Comunitat Autònoma. I per últim, saber en
aquest mateix capítol els 172 milions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre a què van dirigits,
voldríem saber si és per a discapacitats, i si està contemplat
el que varen comentar ja a l'anterior compareixença, que el
Govern es faci càrrec també d'algunes despeses dels
discapacitats a les illes menors. Gràcies i res més.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon. Per contestar té la paraula el conseller
Sr. Grosske.

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

Gràcies, Sr. President. Contestaré les dues qüestions que han
estat plantejades en relació a la secció 19. Respecte del personal
de la Direcció General de Salut Laboral, jo ja he explicat abans
que això, no és que em preocupi que sigui una direcció general
que estigui en fase de creació i de consolidació, em preocupa que
la política d'una matèria tan sensible com és salut laboral, estam
parlant encara de consolidar-la i de donar-li contingut. En aquest
sentit en matèria de personal què és el que fa falta? Fa falta
incrementar els mitjans d'inspecció, i evidentment quan un va
sobretot a Menorca, Eivissa i Formentera, després del "bon dia",
el primer que diuen: "i la inspecció", perquè se senten, i jo crec
que amb tota raó, desatesos, en el sentit que el desplaçament
quinzenal d'un tècnic a Menorca, Eivissa i Formentera és un
recurs humà absolutament insuficient per a les necessitats
d'aquestes illes. També tenim problemes a algunes zones de
Mallorca, i per tant la prioritat del Govern serà la plantilla de
tècnics de prevenció de riscos laborals. Esperem que això vagi
acompanyat d'un esforç paral•lel per part de la inspecció
dependent del Ministeri de Treball, i és una de les coses que jo
tenc intenció de parlar amb el Ministeri, i una de les coses per les
quals també demanaré el concurs del Grup Parlamentari Popular,
i avui mateix tenc prevista una entrevista amb el Sr. Matas per
aquesta qüestió, és a dir, fa falta més inspecció, juntament amb
altres polítiques, perquè no tot ha de ser inspecció, s'ha de
fomentar el desenvolupament de la Llei de prevenció de riscos
laborals, i s'ha de fomentar una cultura de prevenció de riscos,
tant entre treballadors com entre empresaris.

I respecte de la sisena gran qüestió que jo havia esmentat al
principi, i sobre la qual em demana aclariment el portaveu del
Grup Parlamentari Nacionalista PSM és el següent: Dins la
Direcció General de Treball s'ha habilitat una partida de 180
milions de pessetes, que és una partida dins capítol 4, que és una
partida flexible en definitiva, i que ens permetrà fomentar
l'ocupació, d'acord amb els criteris que marqui el pacte per
l'ocupació, i que podran derivar en moltes qüestions, ja sigui, he
esmentat abans el cooperativisme, o foment de determinades
modalitats de contractació. Tot això dependrà, insistesc, del
contingut del pacte per l'ocupació, però és un esforç interessant
dins un centre de cost en aquesta Direcció General de Treball, la
veritat que molt poc audaç a l'hora de posar recursos en aquesta
matèria, i que bàsicament el que feia era incorporar i redistribuir
recursos que venien de l'Estat per diversos conceptes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. A continuació té la paraula la Sra.
Consellera Fernanda Caro per contestar les preguntes sobre
benestar social.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sr. Nadal, Sr. Buele i Sr.
Gascon per les seves aportacions. Intentaré contestar totes
les preguntes que m'han formulat. En principi el creixement
en capítol 1 està justificat precisament per la creació de
nous programes, la pròpia Secretaria General Tècnica, que
en increment de places són 18 persones, un increment també
en la Direcció General de Cooperació i la Direcció General
de Menors, ja que es configuren com a nous centres de cost;
i per altra part també a la Direcció General de Menors hi ha
un increment important, atès que hem de preparar el que ja
he anunciat, l'assoliment de la llei penal juvenil, i això
suposarà la triplicació de l'activitat en el compliment de
mesures alternatives,

Quant als temes que m'ha formulat referits a esports, el
casal federatiu és un projecte ja demanat, ja en certa manera
la necessitat consensuada amb les diferents federacions. És
ver que no està tancada la proposta concreta, però sí pensam
que hem de donar resposta a aquesta demanda si hi ha
aquesta reserva, perquè és un objectiu a assolir, a començar
a construir durant el 2000. Lògicament les característiques
del projecte estan absolutament disposades a ser valorades,
si el projecte que en principi existia és el que s'adequa més
o no. Respecte de l'Escola Balear de l'Esport, que m'ha fet
la demanda dels metges de medicina esportiva, dins
l'objectiu de potenciar i consolidar l'Escola Balear de
l'Esport, i a més dins aquest projecte de consolidació que
aquesta escola arribi també a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera, pensam que medicina esportiva dirigida a
l'Escola Balear de l'Esport és un dels objectius importants a
potenciar.

Respecte a inversions, a Cala Nova, encara que no està
dins els pressuposts, perquè està dins la Direcció General
d'Esports, hi ha una inversió important, que és per una
banda l'espigó de Cala Nova, que com segurament vostè
sap, està pendent d'una reparació, perquè està en perill
d'esbucament; i per altra part està ubicat a Cala Nova, però
depèn de la partida de la Direcció General d'Esports, que és
el centre de Tecnificació Reina Sofia.



Respecte de l'Institut Balear de la Dona, l'he d'informar que
el que existia fins ara, que existeix ara mateix, i que va crear
l'anterior Govern és una Comissió Interdepartamental de la
Dona, amb l'objectiu de coordinar les diferents actuacions que es
podien fer des de les diferents conselleries. La creació de
l'Institut de la Dona, per tant, és un projecte absolutament nou,
que es crearà com un ens autònom, dependent de la Conselleria
de Benestar Social, però autònom fins i tot en la seva unitat de
gestió, que es crearà per llei, i que es regularà la seva composició
per decret. Per tant, serà una proposta nova que entrarà al
Parlament el més aviat possible, a fi que a principis del 2000
comenci a funcionar com a unitat autònoma.

En el tema de cooperació per al desenvolupament, que m'han
formulat tant el Sr. Nadal com el Sr. Gascon, els explicaré que
dels 1.100 milions que hi ha pressupostats per aquesta direcció
general, com bé ha dit a la convocatòria de cooperació, hi ha
aquests 400 milions, 450, és que he fet nombres rodons, no és
exactament el 45%, no representa..., 450 milions. Aquests es
dirigeixen a convocatòries dirigides a les ONG per fer distints
programes en cooperació per al desenvolupament, tant
programes a curt com a llarg termini.

El que hem de dir és que, d'aquests 400 milions, a programes
bianuals, tenim compromesos 300 milions i, per tant, quedaran,
aproximadament, 150 milions, que els tenim compromesos per
a projectes que estan funcionant, que va posar en marxa l'anterior
Govern i als quals es donarà continuïtat.

Per tant, per a la nova convocatòria que es treurà segurament
a finals del mes de novembre, es disposarà, per a nous projectes,
de 150 milions. Això no vol dir que per a projectes bianuals no
es pugui fer un compromís que després se solucionarà en el
pressupost següent.

Per altra part, per completar la pregunta, uns 100 milions
aniran dirigits al que són accions humanitàries i d'emergències.
Això vol dir que a partir d'ara volem assumir o donar resposta a
les situacions d'emergència social amb aquests 100 milions, però
a partir d'una convocatòria, és a dir, volem arribar a aquestes
situacions d'emergència social a partir de programes concrets, de
programes que facilitin la reconstrucció dels països que han patit
una emergència i no fer partides en el moment que es produeix
l'emergència, sinó també a través d'una convocatòria, que serà
específica i diferenciada.

Educació per al desenvolupament i per a la formació, 25
milions.

Per a sensibilització, dirigida sobretot al que és la nostra
comunitat, també uns 25 milions.

Programes per donar a conèixer cultures amenaçades.
Ara hem començat un programa amb Timor oriental; farem
una presentació, però, vaja, està previst fer un projecte
també amb la cultural maputxe, i també diferents
agermanaments, que s'aniran tancant al llarg d'aquest any.
Per a això, es disposarà de 100 milions.

Després, amb la idea de contribuir al que és la
sensibilització i el coneixement de la problemàtica dels
països menys desenvolupats, es faran diferents estudis,
treballs i, sobretot, publicitats, fullets i documents, per a
això es comptarà amb uns 100 milions, que representen,
aproximadament, el 10%.

I ja per acabar, crec que ens formulava algú de vostès...
Per a fons  insulars, la partida serà, en conjunt, uns 220
milions, que es repartirà d'una manera equitativa entre els
tres fons insulars.

Més qüestions. Bé del tema que m'han formulat tant el
Sr. Buele com el Sr. Nadal, respecte de les transferències als
consells insulars, primerament, he de dir que serà la Llei de
transferències qui després reflecteixi en els pressupostos
quines partides o quins increments van cap als consells
insulars, però, de fet, jo pens que aquest pressupost, amb
l'important augment que hi ha a tots els programes, al
capítol 4, ja neix amb aquesta vocació insularista i
municipalista, atès que són, precisament, les transferències
corrents les que aniran a dotar els consells insulars per
possibilitar el desenvolupament de programes i de serveis
específics.

Després hi ha una altra qüestió, que són aquelles
competències que ja han estat transferides però que han
estat mal dotades, en la seva transferència, que això tampoc
no depèn de la nostra secció, sinó que s'inclou en la secció
36, d'ens territorials, i també és una qüestió que escapa a la
meva competència, però que estarà també compensada des
d'aquesta secció 36.

Respecte del 670 milions que em demanava el Sr.
Gascón per a discapacitats, s'ha previst la concertació amb
altres institucions, places de reserva també per a
discapacitats i per a gent gran i concerts per a la creació de
centres de dia i dels serveis d'ajuda a domicili.

I respecte del salari social, hi ha una partida de 125
milions. En principi, es farà la mateixa distribució a les
diferents illes, i es tracta de la partida 4601 d'aquest
pressupost.

Em sembla que ja s'han contestat les preguntes, i si no,
em perdonau.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera i Sr. Conseller. Entenc que deuen
voler fer ús del torn de rèplica els grups que han parlat abans. Per
tant, passam a donar la paraula a la portaveu del Grup Popular.
Endavant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Si els pareix bé, i si ho permet, ens
dividirem el torn entre el Sr. Guillem Camps i jo mateixa per
contestar els temes de treball i de benestar social.

Començaré jo mateixa amb els temes de benestar social.

He de dir que no deixar de ser una constant, i ja s'ha allargat
en el temps, que quan citam el conseller de Treball i Benestar
Social, el Sr. Grosske, no ens parla ai ell, que és qui signa i és el
titular de les seccions de benestar social, sinó que ens parla la
consellera sense cartera. Sabem que hi ha un projecte perquè ella
ho pugui arribar a ser, però qui signa els papers i és el titular de
la secció, tant de l'Ibas com de benestar social, és el Sr. Grosske.

Per tant, s'imaginin un govern que duu ja cinc mesos, el Sr.
Grosske signant coses que no coneix i el Sr. Grosske duent a
terme una secció que no coneix perquè sempre ens respon la
consellera sense cartera.

Sense més dilacions, agrair als dos consellers, a la consellera
sense cartera i al conseller de Treball, la seva compareixença, i
he de dir que la nostra impressió, després d'haver estudiat el
pressupost, és que hi ha un important retall, importantíssim
retall, en el pressupost de l'Ibas, concretament un retall de
1.410.835.205 milions, a prop de 1.500 milions de retall a l'Ibas,
i s'ha retirat, bàsicament, del capítol 4 i del capítol 6.

Quan entrem dins el pressupost de l'Ibas, contestaré a la Sra.
Consellera l'explicació que ha donat. Normalment, quan una
persona fa la seva intervenció, hi ha una dita que diu quien se
excusa se acusa, ha justificat un tema injustificable, que és
aquesta retirada d'aquests 1.500 milions.

Però anirem per parts. Jo tenc moltíssimes preguntes.

Començaré per dir que a la memòria de pressupost hi ha un
apartat que diu que es farà feina aquest any 2000 per a
l'elaboració d'uns pressuposts més clars i transparents. Pareix
com si el conseller d'aqeusta secció o la consellera no es
creguessin aquests pressuposts, i tot i que són uns pressuposts de
continuïtat, parlen d'aquests pressuposts com si no fossin
suficientment clars i transparents. Per això quan el Sr. Cecili
Buele diu a la fi, idò, no entenc molt bé les contradiccions
d'aquest Govern. El Sr. Cecili Buele diu a la fi i la consellera, o
el conseller, no sé quin dels dos, perquè ja no sé quin és el titular
de la secció, a la memòria,  hi diu: "Elaboración de unos
presupuestos más claros y transparentes para el año 2001", com si
aquests pressuposts que ells defensen no els agradassin.

També he de dir, i m'agradaria que m'ho explicassin,
anirem per parts també, en tema de cooperació,
m'agradaraia que m'explicassin si es mantindran les beques
per a joves cooperants que va iniciar l'anterior Govern.

M'agradaria que m'explicassin a què es dedicaran
aquests 25 milions d'educació per al desenvolupament.

M'agradaria que m'explicassin aquests 100 milions
d'agermanaments, que ha dit, amb pobles i cultures
desconegudes, en què consistiran.

I m'agradaria també recalcar que hi ha una part de
publicitat. Hi estam d'acord. Però hem de recordar que
l'anterior oposició, avui Govern, criticava de manera
recurrent tot el que era publicitat en aquests temes.

M'agradaria també saber si tot això serà fruit de
convocatòries, si aquestes convocatòries es treuran ara i si
totes aquestes campanyes de sensibilització, aquests doblers
que van a cooperació, seran fruit de convocatòries.

Normalment, quan es treu una convocatòria per a
microprojectes, també dins la convocatòria, hi ha una part
de sensibilització, cosa que tampoc no és nova, i
m'agradaria saber si serà una convocatòria específica per a
sensibilització o si anirà, en conjunt, dins els
microprojectes.

Anem ara al que seria la Direcció i serveis generals de
Benestar Social, programa 3111.

M'agradaria que m'explicàs quina serà aquesta política
d'estalvi d'electricitat, d'aigua, de paper, i aquesta recollida
selectiva de tot el que es pot reciclar. Ens pareix interessant
la proposta, però ens agradaria saber com la durà a terme
dins la seva conselleria, i si això serà una cosa només de
Benestar Social o si serà una cosa de totes les conselleries.

També ens agradaria que ens explicassin: en els seus
objectiu diu: "La consecución de un ambiente de trabajo con
sintonía y bienestar". Si la Sra. Consellera o el Sr. Conseller
creu que la incertesa en el tema de transferències dóna la
consecució d'un ambient de treball, amb sintonia i benestar,
ja que duim prop de quatre mesos parlant de transferències,
els funcionaris no saben si han de ser transferits o no. Té
coneixement que dins els distints departaments hi ha gent
que s'intenta col•locar en altres departaments no
transferibles, i si creu que això dóna un bon ambient de
treball,  amb sintonia i benestar.

M'agradaria saber, en aquesta Secretaria General
Tècnica, de nova creació, que ha anunciat que puja el
capítol 1 18 persones, si, al conseller o consellera, li pareix
d'una política d'austeritat aquest increment de 18 persones,
quan aquesta secretaria general s'hauria de nodrir amb part
de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència,
amb part de la Secretaria General de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, i no entenc aquest increment
de 18 persones. S'hi podria incrementar qualque cosa, però
entenc que s'han de nodrir de les secretaries generals
existents i d'on neix la seva nonada conselleria.

Per tant, no entenc aquest increment del capítol 1, a més,
posa en dubte que fer tretze conselleries, tot i que cada
president pot fer les que cregui oportunes, augmenta d'una
manera exagerada el capítol 1 i la despesa corrent, com
vostè ha reconegut.

M'agradaria saber, d'aquesta secretaria general tècnica,
a què es destinaran aquests 150 milions del capítol 6,
d'inversions immaterials. M'ha paregut entendre que aquests
150 milions serien per al Pla de la immigració i d'exclusió
social. Voldria saber si aquesta és l'única partida que hi ha
per a aquests dos plans o si hi ha qualque partida que no he



trobat en aquest pressupost en relació amb aquests dos plans.

Voldria també saber si els doblers de la dona es troben en
aquest capítol 6, que posa 40 milions per a la dona, i on són els
altres 20 amb què s'enceta el tema de la dona.

Voldria també saber per què baix la partida de la guarderia
infantil de Maó i si pensen transferir, com feien vostès quan
estaven a l'oposició, les guarderies de Maó, de Ciutadella, de
Palma i el menjador de transeünts als consells insulars perquè
després passin als ajuntaments. Els record que era una esmena
recurrent seva.

També m'agradaria, en relació amb els temes de cooperació,
saber si vostès fan cas de ls esmenes que presentaven la passada
legislatura, quan eren oposició, que deien que el 25% dels
doblers de cooperació anàs al Fons Menorquí, l'altre 25%, al
Fons Pitiús, i el 50%, al Fons Mallorquí. Veig que una cosa és
governar i l'altra, estar a l'oposició; quan estaven a l'oposició,
demanaven que tots els doblers de cooperació anassin als fons,
avui veig que no. El Partit Popular ha defensat en reiteradíssimes
ocasions que volia fer aquest tipus de cooperació, donar una part
als fons, però que volia fer també una convocatòria, que volia fer
aquest tipus de cooperació; veig que ara vénen a les nostres,
encara que hagin incrementat 200 milions el fons, però veig que
no fan cas tampoc de les esmenes que presentaven quan eren
oposició.

M'agradaria demanar, aquesta comissió interinsular per
coordinar l'adopció internacional, com que la competència ha
estat transferida, que em donàs més informació sobre aquesta
comissió interinsular, atès que tots els temes de protecció i
adopció estan transferits.

M'agradaria saber si quan vostè parla de la Direcció General
de Menorca, vostè parla de tota una sèrie de programes de
mediació. Vaig presentar, com a diputada, en aquest Parlament
una proposta de creació d'un gabinet de mediació i es va tirar per
terra. M'agradaria saber si aquest gabinet es va tirar per terra
perquè el presentava el Partit Popular i si ara duen aquesta
proposta. I simplement, que consti en acta que va ser presentada
per nosaltres.

També m'agradaria que em donàs dades sobre aquest pla
de formació per als adoptants en aquests altres països. Tots
aquests plans de formació (...), tots els temes d'adopció,
perquè aquests temes estan transferits, i m'agradaria que em
donàs dades sobre aquest tema.

També en aquesta posada en marxa d'una unitat de
convivència, m'agradaria saber quins seran aquests serveis
nous, si són aquests serveis de mediació que vàrem
presentar amb proposició no de llei i tirada a terra.

En relació amb el programa 3141, de promoció i ajuts
socials, m'agradaria saber, si vostè i la consellera de Sanitat
es posen d'acord, en la memòria vostè diu "Reelaboración
del Pla autonómico de drogas", i a la memòria del pressupost
de Sanitat es diu que s'avaluarà l'oportunitat del Pla de
drogues. Com quedam? El pla és dolent i l'hem de refer,
segons vostè, o segons la consellera Aina Salom,
simplement s'ha de fer una avaluació de l'operativitat, com
si aquest pla encara fos bo per a ella i dolent per a vostè, a
la millor és que no s'han llegit el pressupost recíprocament,
però he tengut l'interès de veure què deia vostè i què deia la
Sra. Consellera de Sanitat, i diuen coses contradictòries.
Ella parla d'una avaluació del Pla de drogues actual i vostè
parla d'una reelaboració.

M'agradaria saber, finalment, què pensen fer amb el pla;
en segon lloc, qui el duu a terme i pregar que no hi hagi a
les memòries temes contradictoris.

També m'agradaria saber on està la dotació del servei
d'inspecció que vostè ha anunciat, la dotació de la creació
de l'observatori social.

Vostè anuncia que elaboraran estudis i ponències per
fomentar el traspàs de les competències als consells
insulars. M'agradaria saber si, aquests estudis, els fa vostè
o el Sr. Garcies, perquè, en pregunta formulada al Sr.
Garcies, pareix que, els estudis, els fa ell a través d'aqust
Institut d'Estudis Autonòmics, i d'aquí veig que és un dels
objectius.

M'agradaria saber quin fa els estudis de traspàs de
competències als consells insulars, si el conseller de
Presidència amb el seu institut o la consellera nonada de
Benestar Socials o el conseller de Treball i Benestar Social,
i on són les partides.

També diu la memòria que es fa un seguiment del Pla de
persones majors, i pareix una contradicció, perquè, per una
banda, en fan un seguiment i pràcticament totes les accions
que hi  ha aquí no són més que desenvolupament del Pla de
persones majors, aprovat per l'anterior Govern, però, per
d'altra, diuen que s'ha de reelaborar aquest pla, i no fan més
que projectes que estaven regulats en aquest pla.



M'agradaria que m'aclarís, concretament d'aquest programa,
el 3141, el capítol 2, quan vostè posa 2 milions per a publicitat
i propaganda. A una pregunta oral que em va fer el Sr. Grosske,
quan era diputat a l'oposició i jo, consellera de Presidència, em
va demanar si coneixia la diferència entre publicitat i
propaganda, i em va explicar el Sr. Grosske, molt amablement,
en aquell plenari la diferència que hi havia entre publicitat i
propaganda, i finalitzava, el Sr. Grosske, dient que els temes de
propaganda eren utilitzar doblers públics per fer propaganda, era
una de les formes més alarmants de corrupció. M'agradaria que
canviassin, si més no, aquest concepte, que veig reiterat en el
capítol 2, de publicitat i propaganda. Com comprendrà, amb mi,
que posar la paraula propaganda, seguint una mica la intervenció
que va fer el Sr. Grosske a la passada legislatura, queda, com a
mínim, bastant malament. Publicitat, Sra. Caro, tota; propaganda,
cap.

Seguim amb aquest pressupost. Secció 3141.

 M'agradaria que m'explicàs aquest tema de les revistes i
publicacions, en què consistirà. Ja li dic per endavant que ens
pareix bé.

També m'agradaria saber si aquest capítol 7 d'aquest mateix
programa, aquests 139 milions, inclouen els 88 milions d'objecti
2 per a Joan XXIII, perquè no ho he pogut destriar.

Que m'especifiqui aquests 15.499.520 a consells insulars i
aquests 30 milions que hi ha al capítol 7, també si és tan amable,
en què consisteixen.

També m'agradaria saber si es garanteix aquí l'ajuda i el pla
que s'havia signat durant diversos anys, plurianual, al Refugi, a
la fundació d'arts plàstiques i les inversions per a la Unac. Sé que
hi ha el conveni de manteniment, però m'agradaria saber on es
reflecteix el conveni d'inversions per a la Unac.

Passam als temes de joventut. Són pressuposts continuïstes,
hi ha un petit increment d'1 milió de pessetes al Consell de
Joventut, amb què estam d'acord.

Però sí que m'agradaraia que m'explicàs, d'aquest capítol 6,
aquests 28 milions d'infraestructures, vostè ha dit que era per a
centres juvenils nous, no sé si en podrà fer molts amb 28 milions
de pessetes, però també hi estam d'acord.

Veig que mantenen les ajudes a la xarxa d'instal•lacions de
les Illes Balears.

En relació amb esports, he de dir que són uns pressuposts
absolutament continuïstes. Hi ha una sèrie de referències a
promoure l'esport de la dona. He de demanar si això no
hauria d'estar dins l'institut, ja que crea un institut. No
entenc molt bé la funció de l'institut si no hi desvien totes
les seccions cap allà.

M'agradaria que em contestàs...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant.

M'agradaria que em contestàs també si pensen transferir
Príncipes de España i Cala Nova, és una pregunta que m'he
cansat moltes vegades de fer, basta que em digui sí o no.
Només és un monosílab. M'agradaria saber-ho.

Li ho he reiterat i mai no he rebut resposta en el tema de
l'Institut de la Dona. He de dir que, tot i que estam d'acord
amb la creació de l'institut, qualsevol organisme que vetlli
per la igualtat d'oportunitats entre la dona i l'home, sigui la
comissió, sigui l'institut, sigui una direcció general, ens
pareix bé, però, evidentment, Sra. Caro, li han pres el pèl,
perquè treure un institut amb 60 milions... Escolti, per a
això, deixi la comissió.

La comissió sortia amb 35 milions, aproximadament,
coordinava i es nodria del pressupost de totes les
conselleries, que molta feina ens costava  que tots els
consellers poguéssim coordinar-nos per fer accions, el
d'esports, el de sanitat, el d'acció social, el de joventut, i
aquest era el sentit de la comissió, nodrir-se amb 3.000
milions a l'any, 1.000 milions a l'any, de totes les
conselleries.

Quan es crea un institut, diguéssim que el bessó del
perquè es crea un institut és perquè les conselleries
traslladen les seves competències a l'institut i l'institut
comença a fer feina, 60 milions, una part dels quals ja veig
que serà per a personal, per tant, vostès comencen molt
malament aquest Institut de la Dona. Jo li recordaré el
pressupost de l'institut de Navarra, 232 milions; de l'institut
de Catalunya, 500 milions; de l'institut canari, 300 milions.
Comencen molt malament, li han posat el nom, ho han
donat a bombo i platerets, i s'han quedat amb 60 milions,
que és el mateix.

Al final, el càncer de mama, la prevenció, la farà Sanitat,
els temes de dones i violència domèstica, el farà Víctimes
del Delicte, el tema d'educació i coeducació, el farà el Sr.
Damià Pons i l'institut farà únicament el que feina la
comissió, coordinar.



Ja res més. Per acabar, he de dir en  relació amb el tema de
l'Ibas, que m'agradaria que m'explicàs aquest descens que he
anunciat de 1.400, quasi 1.500 milions, em diu que la partida de
nou centres, la 313102, com que encara no s'han de fer... Sra.
Consellera, vostè ha d'equipar Felanitx; m'agradaria saber on son
els doblers per equipar Felanitx. Vostè ha de posar en marxa
Joan Crespí, on són els doblers de Joan Crespí per a discapacitats
físics; vostè ha d'equipar Llucmajor, on és el centre de
Llucmajor; em falten tota una sèrie d'inversions, i és un mal
principi dir que han obert una partida de 5.000 i que l'aniran
omplint.

A més, si vostè (...) inauguració, té la intenció d'inaugurar
Felanitx enguany, vostè hi ha de posar personal, on és el capítol
1?; hi ha de posar l'equipament, no el veig enlloc; hi ha de posar
despeses de funcionament, no les veig enlloc, i crec que fa un
favor magre retirant aquests nou centres, perquè, tanmateix,
vostè, enguany, els haurà de posar en marxa, i no figuren a altra
banda.

M'agradaria també que m'explicàs aquest servei d'estades
diürnes que vostè pressuposta, 43 milions, a la partida també de
l'Ibas.

M'agradaria saber on aniran aquests centres d'estades diürnes.
La concertació d'aquestes noves places de discapacitats, on les
concertaran i amb quin criteri. Sé que n'hi ha 20 a les Garrigues
d'Amunt, però m'agradaria saber on les concertaran.

En definitiva, he de dir que, per ser un pacte de progrés,
aquests pressuposts en matèria de benestar social són molt
magres, en concret, també en medi ambient, que són les dues
estrelles, en teoria, d'aquest Govern, però no en la pràctica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors del Partit Popular, duen consumit un quart d'hora,
quan el torn era de deu minuts. Supòs que ara, Sr. Diputat, voldrà
fer ús també del temps necessari. Per tant, els demanaria que no
m'obligassin a aturar el temps. Siguem conscients d'aqeust tema.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser el més breu possible.

Fent una anàlisi un poc dels pressupostos, i primer de tot, he
d'agrair al conseller de Treball la seva presència en aquesta
important comissió, perquè, a partir d'aquí, és des d'on es denota
la línia i la política d'una conselleria i d'un govern, i en aquest
cas, de la conselleria tan important de treball i de formació.

Fent una petita lectura de la memòria, veim que són uns
pressuposts i unes visions continuïstes, si voleu, o de transició,
si més no, però hi ha dos capítols o dues coses importants, que és
l'increment de recursos per a la Direcció General de Treball, per
tal de potenciar les polítiques d'ocupació que en depenen, sobre
la qual cosa m'agradaria una explicació, i l'increment de
l'aportació de recursos propis per a la formació, que són dos
conceptes que m'agradria que se m'aclarís, perquè és molt
important, com s'ha de recollir, quina filosofia i quines
aportacions posen tant per a l'ocupació estable a la nostra
comunitat autònoma com per a la formació, clau sempre
permanent i present per tenir accés al món laboral.

Però anem per parts.

La conselleria està dividida, com bé s'ha dit abans, en la
Direcció General Tècnica, i, dins la Direcció General
Tècnica, l'únic que hi veim és un augment de la partida del
capítol 1 i després un important augment del capítol de
publicitat i propaganda,que de 2 milions passa a 8'5 milions.
Ens agradaria saber a què pensen destinar aquesta
propaganda i aquesta publicitat.

Igualment que una passa important dels estudis i treballs
tècnics, que és la partida 22706, que, de 500.000 pessetes
passa a 4 milions.

La 602200, edificis i altres construccions, que va a 28
milions de pessetes. Una inversió en immobles, m'imagin,
sobre la qual ens agradaria una explicació.

Quant a la Direcció General de Treball, veim que detalla
en la seva memòria sis objectius i jo només he estat
capacitat per veure'n quatre, no n'he vist cap més, no sé si és
que hi falten pàgines o si realment hi falta un complement
o un suplement.

Amb el Tribunal d'Arbitratge i Mediació, hi estam
totalment d'acord, hi donam el suport, perquè creim que és
una mesura que ja l'anterior Govern va posar en marxa i
denota unes relacions laborals modernes, és a dir, que els
agents socials, ells mateixos, aclareixin i solucionin els
propis problemes, perquè aquesta comunitat, dialogant com
és, nosaltres volem que, realment, siguin (...), i com menys
intervenció hi hagi per part de l'Administració, molt millor
anirà. Per tant, jo crec que és una bona dedicació, és una
continuïtat al que l'anterior Govern feia, i crec que és una
dotació que val la pena,i nosaltres estam per donar-hi
suport.

L'objectiu 2, per fomentar l'economia social, promoure
ocupació autònoma integrada per persones amb
minusvalidesa i centres especials, jo m'imagin que aquest
capítol tan important ve, sobretot, per fons de Madrid.

Importants són també els ajuts a aplicar el pla... Perdó.

A la Direcció General de Treball, com veig també, hi ha
un capítol important d'augment, que és una altra vegada el
capítol número 1. Hi ha un augment important de 10 milions
de pessetes en estudis i treballs tècnics, n'hi havia
anteriorment 10, ara n'hi ha 20. M'agradaria saber quina
destinació poden tenir aquests capítols.



Després, tot el capítol 4, 446 fins a 4790, m'agradaria saber
si açò són les transferències de capital que vénen de Madrid i que
tenen una destinació finalista.

Però n'hi ha dos, el 4711 i el 4713, empreses privades,
objectiu 3, i empreses privades, ajuts a contractació, de 90 i 180
milions de pessetes, sobre els quals m'agradaria una explicació
molt més ampla que les breus ratlles aquestes indiquen.

Per tant, donam suport al Tribunal de Mediació i Arbitratge.

(...) institucions, objectiu 3, ajuts de 15 milions, no sé quina
destinació tenen. M'imagin que els 35 milions que van a
institucions, subvencions, van als sindicats. A mi m'agradaria
saber a quin tipus de sindicats, si als més representatius o als que
tenen suficient representativitat, és a dir, només Comissions i
UGT  o si també hi caben d'altres, com poden ser USO, STEI,
CSIF, etc.

(...) de la laboral, hi veim que hi ha una direcció general nova,
em sembla correcte que vostè cregui que açò és el més adequat.
Per tant, no hi tenim res a dir.

El que sí que m'agradaria saber és si aquesta publicitat i
propaganda és també un poc continuïsta en la promoció que
nosaltres fèiem i amb les campanyes de publicitat que nosaltres
llançàvem periòdicament.

Després, allò que veig d'importància són els 45 milions que
aniran destinats a empreses privades i a famílies i institucions
sense finalitat lucrativa, si açò és la gran estrella d'aquesta
direcció general.

Quant a la dotació del Consell Econòmic i Social, el projecte
del qual vostè ja té tancat, únicament n'ha de canviar el títol i
afegir-hi ecològic, segons sembla, aquesta  partida és interessant.
Jo crec que ja el pot posar en marxa, perquè estava consensuat
amb els agents socials.

I la dotació de serveis nous és de continuïtat, evidentment, i
tant de bo que prest i d'una vegada tinguem les competències en
mediació laboral, pel que fa a l'Inem actual. Aquesta és una cosa
llargament en què hem fet feina i que, realment, a partir d'aquí,
podem trobar nosaltres un institut o un servei d'ocupació que
doni una resposta adient i adequada a la nostra comunitat
autònoma, diversificada, com està, en illes.

Quant al tema de formació, he de dir que no és que m'hagi
perdut, perquè si (...) el pla (...) 1.400 milions de pessetes , que
ens ve de l'Inem, de formació de gent que és a l'atur, el que ens
agradaria és, amb més aclariment, quant a l'agenda 2000-2006 i
tot el que fa referència als nous fons europeus, quines previsions
hi ha, com han de venir, com s'han de concretar en partides
pressupostàries, perquè, si no, parlarem d'uns pressuposts
virtuals, i el que hem de fer és tocar de peus enterra i que la
formació continuï en aquesta comunitat autònoma com fins ara
s'ha donat o millor, si escau.

Però hi ha dos capítols molt importants, dos subcomptes,
que són el 4709 i el 47009, 008 i 009, de 113 i 145 milions
de pessetes, d'on provenen, com es desenvolupen i per què
són a formació i quina finalitat han de tenir. Igual que les
despeses 64000, 6417, que fan referència a inversió de
caràcter immaterial i programes de formació de finançament
del (...), objectiu 3.

I, president, per no molestar i allargar-me més del
compte, jo crec que de moment ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. En realitat, jo hauria de contestar
exclusivament el Sr. Camps, però com que la Sra. Estaràs
m'ha al•ludit reiteradament, no em queda més remei que fer-
li un parell d'aclariments, perquè sembla que la presència de
la Sra. Caro i la meva en aquesta mesa, li genera tot tipus de
confusions, i jo li vull aclarir una primera cosa, que és
elemental i fonamental, el conseller som jo, la consellera és
ella, aquest és un primer punt que no hem de perdre de vista
en cap moment. Segona qüestió, és una mica excessiu dir
que jo firm el que no conec, jo firm totes les qüestions
referides a la meva conselleria, entre d'altres coses perquè,
si no, el Sr. Huguet, amb les seves preguntes orals davant
ple, ja ens va deixar molt clar la seva cura exquisida de la
legalitat, i segur que m'ho retrauria. Però sembla que si firm
és que firm coses que no conec, i si no firmàs i ho firmàs la
Sra. Caro és que faria una il•legalitat, és a dir que l'hem feta
de qualsevol de les maneres, tant si jo firm com si firma
ella, no? És el mateix una mica com si, quan ella explica,
aquestes diferències en els pressuposts de l'Ibas, si els
explica, com ha dit vostè, si s'excusa, s'acusa; i si no els
explicàs, supòs que vostè argumentaria que és que no té
explicació i no té excusa, és a dir que tanmateix l'ha feta,
també, no?

Fets aquests aclariments, un altre de caràcter global,
home, jo crec que els pressuposts sí que ens agraden, hem
de tenir en compte que estam davant uns pressuposts que
crec que globalment s'incrementen un 13, un 14%, i d'aquest
increment, la immensa majoria, les dues terceres parts o una
mica més, van a tapar dos forats enormes deixats per
l'anterior administració, un forat educatiu fruit d'una mala
negociació amb les transferències educatives, i un forat
enorme i grandiós amb la dotació dels consells insulars i,
per tant, intentar pal•liar aquesta situació humiliant i
absolutament negativa que han patit els consells insulars
durant els darrers anys, de tal manera que realment
l'increment del préstec quedava per repartir entre les
diferents conselleries i seccions no era tant com això i, en
aquest context, la secció 23 té un 30 i busques per cent
d'increment, la secció 19, té un 10 i busques per cent
d'increment, jo tenc 700 i busques de milions per fer política
d'ocupació, i, per tant, sí que ens agraden aquests
pressuposts.



Quant a publicitat i propaganda, el Sr. Alorda, que és una
persona molt sabuda de quasi tot, m'ha passat una nota que em
diu que això és una ordre ministerial, el concepte de publicitat i
propaganda, jo no me n'entenc massa d'aquestes coses formal,
però sí sé distingir políticament el que és publicitat i el que és
propaganda partidista, feta amb doblers públics. Em ratific, per
si hi havia qualque dubte, després del 13 de juny, en aquesta
nova legislatura, que utilitzar els doblers públics per fer
propaganda partidista és una manera com una altra de corrupció,
i jo estic segur que de cap de les partides que manegen les
nostres seccions, o de cap de les seccions o de la nostra
conselleria, o de cap conselleria del Govern, no se li podrà acusar
de fer propaganda partidista amb doblers públics.

Contestant ara en concret al Sr. Camps, que jo estic agraït que
hi hagi qualcú que em faci una mica de cas en aquesta
compareixença i es preocupi amb preferència sobre temes
d'ocupació. No estic segur de poder-li contestar totes les
qüestions concretes que vostè ha plantejat, sinó, encantat, en el
segon torn, el que vostè trobi en falta m'ho remarqui i jo mateix
o l'alt càrrec de la conselleria contestarà les qüestions.

El tema d'estudis tècnics que són a diferents partides i que
s'incrementen, és per una voluntat d'incloure dins les polítiques
d'ocupació el fet d'observar la nostra realitat social i, de fet, això
es materialitzarà orgànicament amb tota probabilitat quan es creï
el Servei Balear d'Ocupació, en un observatori social, és a dir
que, per fer bona política d'ocupació, se necessita saber fil per
randa quina és la situació del mercat laboral, quines són les
necessitats i, en aquest sentit, creim que s'ha de fer un esforç en
matèria d'estudis tècnics per part de la conselleria.

El tema d'edificis i altres construccions, és una partida de 29
milions, en principi hi havia una necessitat de 29 milions que
afortunadament ja està arreglada, que és que el Codefoc, no sé si
vostè se'n recordarà, s'inundava cada vegada que plovia molt.
Això ha estat arreglat, hi havia un projecte de vint i busques de
milions per arreglar això, no hi havia partida, a més no es podia
fer ara perquè no es podien obrir totes les cobertes en l'hivern i
tot això, un embull, però al final amb un cop d'audàcia ho vàrem
arreglar fa poques setmanes, i hem reservat aquesta partida per
necessitat d'edificis, efectivament, que tendrem per ubicar
aquests nous serveis que seran el Servei Econòmic, Ecològic i
Social i el Servei Balear d'Ocupació, fins a quin cert punt això
serà suficient, serà necessari suplementar-ho o fins i tot sobrarà,
en funció de quina sigui la solució definitiva, però ja ho veurem,
en qualsevol cas és evident que hi haurà d'haver un esforç en
aquest sentit per a aquests nous serveis que s'han creat.

El tema de publicitat, efectivament, una de les coses que
s'han de fer en matèria de salut laboral és el tema de
campanyes de sensibilització ciutadana i de sensibilització
de les empreses i de sensibilització dels treballadors, i això
és un esforç, evidentment, que s'ha de materialitzar amb
això, amb campanyes de conscienciació que, segons la
famosa ordre ministerial, han de dur l'epígraf de publicitat
i propaganda.

Dels 45 milions a empreses que estan dins la Direcció
General de Salut Laboral, no és el punt estrella de la nova
direcció general, el punt estrella de la nova direcció general
serà fer que davallin els sinistres laborals a la nostra
comunitat, això serà l'estrella, i és una estrella difícil de fer
baixar del cel, perquè la sinistralitat laboral està disparada
a la nostra comunitat i, a més ha patit un increment també
al conjunt de l'Estat, estam davant una tendència profunda
derivada de les noves condicions del mercat laboral, de la
seva desregulació, de la seva precarietat, i costarà una
penada fer davallar aquesta estrella del cel. Però aquesta
serà l'estrella de la nova direcció general, aquest serà
l'objectiu, i per això, evidentment, incrementarem les
tasques d'inspecció, per això incrementarem les tasques de
publicitat i les tasques d'informació i de conscienciació, i
per això, naturalment, també, ajudarem les empreses. Hi ha
moltes petites empreses que tenen dificultats d'adaptació a
la nova normativa sobre prevenció de riscos laborals, i amb
aquestes empreses no només s'ha de dur una feina
d'inspecció, de seguiment, de policia administrativa, sinó
que s'ha de dur endavant una política de foment,
d'informació, fins i tot d'ajuda concreta a adaptar el seu
sistema productiu a les normes de seguretat, i no tendrem
cap inconvenient a fer-ho, i probablement haurem d'establir,
en aquest sentit, línies de col•laboració amb la Conselleria
d'Indústria i Comerç, per tal d'ajudar això, però aquesta
sensibilització davant el tema de la salut laboral serà una
preocupació global del Govern, de la Conselleria de Treball,
però també d'altres.

Evidentment, uf!, em passen un munt de notes que jo no
tenc cervell per llegir mentre vaig parlant, és a dir que, jo
agraesc la bona voluntat, però la meitat quedaran aquí
damunt la taula.

En qualsevol cas, Consell Econòmic i Social, Servei
Balear d'Ocupació, continuïtat, el projecte estava
consensuat. Bé, continuïtat relativa, perquè clar, si tot estava
tan empastat, és realment insòlit que, com he dit abans, el
mes de juny es fes una transferència de crèdit per la qual
cosa es perdien tots els doblers associats a la creació
d'aquests serveis, és a dir que el primer que hem hagut de
fer, a part de recuperar els projectes i renegociar-los amb la
mesa de diàleg social, ha estat recuperar també, no només
el projecte, sinó la pasta. És a dir que, anar a cercar una altra
vegada aquests cent i busques de milions que havien sortit
de la conselleria, cap a d'altres conselleries molt diverses,
tenc per aquí les dades i que, en definitiva, deixaven sense
possibilitat operativa la creació del Consell Econòmic,
Ecològic i Social i del Servei Balear d'Ocupació.



Sobre el tema de formació, que vostè ha plantejat diverses
preguntes, Sr. Camps, per exemple relatives a aquest esforç
inversor, les previsions a partir de la nova etapa dels fons
europeus, etc., jo en tot cas li passaria la paraula al Sr. Obrador,
que és el director general de Formació, abans li vull dir que,
efectivament, d'aquests doblers i d'aquesta partida destinada a
ajudes als agents econòmics i socials, ho farem en funció de la
seva representativitat global, sense establir una barrera
infranquejable entre més representatius i la resta, sinó en funció
de la representativitat, com he dit abans, nosaltres apostarem per
tenir una interlocutors socials forts i amb capacitat de negociar,
de proposar i d'intervenir amb la tasca administrativa.

I ara, sense més, li don la paraula al Sr. Obrador, que hauria
de recuperar qualque micro, perquè expliqui els temes relatius a
Formació, amb el permís del Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Li record que la contesta per part del Sr. Conseller, també té
un temps taxat, jo entenc que hem estat generosos amb la
interpel•lació, per dir-ho d'alguna manera, del Grup Popular i,
per tant, també ho haurem de ser amb aquesta contestació. de
totes maneres, ja duim consumits els deu minuts que li
corresponien i entenem que encara queda una altra consellera per
contestar les seves preguntes, aleshores, apel•lam a la seva
capacitat de síntesi.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ (Francesc
Obrador i Moratinos):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, per aclarir-li els
temes que ha dit. Concretament d'aquestes dues partides que
corresponen, concretament la 47008 i 009, li recordaria que els
pressuposts de l'any passat també la fixaven en el 47008 i al
47009, i aquesta és la part, diríem, de l'any 99, dels pressuposts
del 99, que continuen vigent dins l'any 2000, perquè, com sap,
els objectius 3 i 5b concretament als quals estaven aplicades
aquestes dues partides, són objectius oberts en el sentit que ja
estan compromesos, per tant són les mateixes idèntiques partides
ajustades a tancar aquest tema dins el 2000. Són exactament les
del 99.

Quant a la resta, vostè sap perfectament que han acabat els
programes operatius, sap perfectament que així com al principi
del programa operatiu de l'any 94 es varen gastar o invertir en
formació, que així anava al capítol 6, exactament 247 milions de
pessetes, l'any 99 es comprometen 4.200 milions de pessetes,
perquè es ves el disseny en increment que hi va haver des del 94
al 97, es va passar a 600, a 700, a 2.000, a 2.000 i busques el 98
i a 4.000 i busques el 99; per tant, va crear una total distorsió en
aquest sentit. Per això mateix, el conseller i la conselleria han
proposat, i dins el Govern ha proposat, que per crear precisament
aquest impàs, i així ve reflectit a la memòria, es posen 1.100
milions de recursos propis sense objectiu per intentar ajustar
aquest pas entre unes necessitats creades del 99 a una realitat del
2000. Aquests 1.100 milions ja s'ha parlat amb els agents socials
i s'està treballant de cara a fixar els objectius propis que tendran
aquests 1.100 milions de pessetes a l'aplicació dins el pressupost
del 2000.

Quant a la resta, ràpidament li diria que el programa operatiu
que es basa des del 2000 al 2006, que es va presentar, pel
que afecta a formació és exactament una xifra equivalent a
uns 14.000 milions per als set anys, s'ha aplicat el 7% que
marca el reglament nou, vostè sap que hi ha uns reglaments
nous per a l'aplicació de tots aquests programes i, per tant,
s'ha aplicat el 7% d'aquest 14.000 milions que ve com a
aplicació dins l'any 2000, que seria l'entrada, l'ingrés que
tendria la comunitat en funció d'aquests objectius. Però si bé
hi ha un altre criteri, que és el criteri d'addicionalitat que ens
obliga a cobrir les nostres necessitats i els objectius normals
i els objectius comunitaris són una addició a aquests
objectius, hem previst precisament la xifra, per a l'any 2000,
de 2.400 milions més en formació, independentment del pla
(...). Veurà que aquests 1.013 corresponen més o manco al
que seria l'equivalent a aquests 35, 40, 45, 50% del mateix
objectiu que aplicaríem. Per tant, està dividit el programa a
set anys, amb el que seria l'aplicació del 2000, l'ingrés del
2000 i la complementarietat que li hauríem donar nosaltres
a aquest objectiu, i marcant sobretot l'aspecte que el que
s'intenta és, dins la nova política dels objectius comunitaris
que sap que ha variat substancialment amb l'aplicació de
reglaments anteriors, aplicar aquesta nova política, per això
hi ha, insistesc, els 1.100 milions que veuran vostès, si
sumen, de partides pròpies, per fer aquest pas, a la nova
realitat i al mateix temps els 2.400 prevists. Llavors veurà
que n'hi ha 1.400 més, com aquestes mateixes partides que
m'ha dit que era del 4708 i del 4709 que estan dins el 64
d'inversions immaterials, veurà que corresponen exactament
al compromès del 99 que s'aplica el 2000, perquè el
programa operatiu del 5b acaba a 31 de desembre del 2000,
i es liquida dins el gener, febrer, març de l'any 2001. Per
tant, el que hi ha són aquests 1.400 més de continuïtat del
que eren els pressuposts establerts per al 99.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Bé, en tot cas, si li poden atracar, endavant,
consellera Caro.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Estaràs, de la qüestió
de l'Ibas que fa referència a l'Institut Balear d'Afers Socials,
jo no em justificaré, perquè no m'he justificat, el que he fet
ha estat explicar, jo he explicat perfectament clar, i si encara
que he explicat perfectament clar, vostè no m'ha entès, jo li
tornaré donar la mateixa explicació. Miri, dins la línia
aquesta que vostè ha anunciat, amb una certa burla, si se'm
permet la valoració, que farem uns pressuposts més clars i
transparents, no només el 2001, sinó que els executarem al
2000, i és en aquesta línia que el que no farem a l'Ibas és fer
el que vostès varen fer, que varen posar una partida de 714
milions que el gener ja estava a la Direcció General de
Serveis Socials, amb la idea que, com que era un any
electoral, engronxar o donar-li més pes a una secció que, en
definitiva, i realment no tenia. Miri, el 714 milions que no
estaran en el programa de promoció i ajuts socials, no hi
seran perquè tampoc no hi eren el 99, i començarem l'any
com hem de començar.



La partida 19103, miri, Joan Crespí, quan haguem aconseguit
endreçar tot el que vostès van deixar mig començat, començat a
mitges, començat malament, llavors farem un projecte, perquè
vostès no han deixat un projecte, hi havia un pre projecte que
s'haurà de modificar, i, per tant, un cop estigui el projecte, es
pressupostarà.

I després he dit i li ho torn a dir, que en aquest programa de
nous centres hi ha 700 milions de l'any 99 que no s'han executat
i que, per tant, no seran en aquests pressuposts com a noves
despeses, sinó que del 99 passaran directament per executar el
programa de creació de nous centres. Per tant, li dic que almenys
700 milions ja pot comptar inicialment per abordar no només el
centre Joan Crespí sinó altres projectes que estan encara acabant
de concretar-se, li ho dic perquè nosaltres hem afegit un element
que vostès no varen afegir o varen afegir amb molt poca
incidència, que és el tema que això és la comunitat autònoma de
les Illes Balears i, per tant, no només es fan inversions i nous
centres a Mallorca, també es fan a Menorca i a Eivissa, i, per
tant, hem d'obrir un termini, un temps, per coordinar-nos amb
aquests dos consells, per veure quins nous centres es faran durant
el 2000.

Li he dit també que de la partida de serveis socials a la tercera
edat hi ha 154 milions que no són a aquesta secció ni hi seran,
perquè són bàsicament contractació de personal eventual i que
són a la secció 36 del pressupost general de la comunitat
autònoma. I he dit també que hi ha un increment important de
595 milions en capítols 2, 4 i 6 per a centres assistencials que són
les residències i els centres de dia, per millorar la gestió.

Més preguntes, intentaré ser breu. Bé, vostè em diu, que com
es compagina aquest principi d'austeritat amb el principi de la
creació d'una secretaria general tècnica i una conselleria..., miri,
jo ja no li donaré més voltes a aquesta qüestió, pens que no fa
falta, la creació de la Conselleria de Benestar Social i, per tant,
la creació d'una secretaria general tècnica, com tenen totes les
conselleries és un acord polític que varen firmar tots els partits
signants de l'acord de govern, i és lògic que vostè no hi estigui
d'acord, és lògic perquè, de fet, amb tots els anys que vostès
estaren al govern, no varen crear una conselleria de benestar
social, més ben dit, un president seu la va intentar crear i no el
deixaren, però vaja, és clar que és un  acord polític i, per tant,
aquesta conselleria necessita una secretaria general tècnica. I
pens que ja a la nostra exposició i a la compareixença, es va
explicar bastant i es va aprofundir quins efectes positius sobre la
política de benestar social d'aquesta comunitat autònoma tenia
l'existència d'una conselleria.

El tema de la dona, miri, al capítol 6, com vostè diu, hi
ha una partida per a inversions, i al capítol 2 hi ha per a
despeses corrents, i això ja suma el total que li he dit que es
dedicaria inicialment a l'Institut de la Dona.

Quant a la comparança que vostè em fa amb altres
instituts, jo sé perfectament quin és el pressupost d'altres
instituts, però també sé que fa molts d'anys que funcionen.
Li dic que durant els quatre anys d'aquesta legislatura,
l'Institut de la Dona, que ara neix, que aquesta partida no és
més que per a la seva posada en marxa, que és una partida
inicial, durant aquests quatre anys, l'Institut de la Dona
funcionarà com un ens autònom i s'aproximarà bastant al
que gestionen altres instituts de la dona d'altres comunitats.
Si tenim temps, ho podrà veure.

La Comissió interinsular d'adopció internacional, miri,
encara que estiguin fetes les transferències en matèria de
menors, clar que sí, precisament la mateixa llei de
transferències preveu la creació d'aquesta comissió
interinsular, el que passa és que vostès no la posaren en
marxa, el que farem és posar-la en marxa, i punt.

Quant a l'observatori social i observatoris i ponències,
que em diu que no té partida pressupostària, hi ha partida
dins de la Secretaria General Tècnica.

Del tema de joventut, no ho repetiré, s'ha constatat un
increment important en capítol 6, bàsicament per abordar,
per començar a abordar la creació d'infraestructures, i és un
pressupost inicial, i una vegada estudiades totes les
necessitats s'anirà configurant aquest pressupost.

Els plans plurianuals, es mantenen, clar que sí, tots els
compromisos que vostès adquiriren i que signifiquin una
millora per als ciutadans de les Illes Balears, es mantindran,
per tant no s'ha de preocupar per això.

Publicacions, vostè em demana, miri, hi ha una
necessitat important, per una part, de mantenir algunes de
les publicacions que vostès ja varen posar en marxa,
sobretot des de joventut, però hi ha la necessitat que des de
la Direcció General de Serveis Socials es posi en marxa una
revista específica de serveis socials que, com vostè sap,
moltes comunitats autònomes, tenen. I la nostra idea seria
anar aprofundint en aquesta línia, que totes les direccions
generals tinguessin un document de sortida periòdica per
poder fer conèixer aspectes relacionats amb la seva direcció
general.



Del tema d'esports, vostè se sorprèn que es faci menció a
objectius que són de caràcter sectorial, miri, el fet que existeixi
un institut de la dona no vol dir que ni les altres direccions
generals ni les altres conselleries tenguin política sectorial,
precisament el que es farà des de l'Institut de la Dona, en la línia
de la Comissió interdepartamental, és també establir una
coordinació des de l'Institut de la Dona el que es farà és
dissenyar polítiques d'igualtat de la dona, és una diferència no
tan sols de pressupost, sinó que hi ha una diferència de
configuració i del que s'entén i del pes polític que es pensa que
han de tenir les polítiques per a la igualtat de la dona.

Del tema de Calanova, Prínceps d'Espanya, em demana que
li contesti a una pregunta, i jo li contestaré a tres, ja ho sabrà, no
es preocupi, ja ho sabrà.

I del tema que vostè em demana amb una certa mofa, no sé si
és la paraula correcta en català, que si farem una conselleria amb
austeritat i que es tendria en compte els programes d'estalvi
d'aigua, recursos naturals, miri, quan tinguem la conselleria ja li
mostraré aquest projecte, perquè de moment, ara, és un objectiu
que s'executarà a partir del 2000.

Quant a l'ambient en sintonia de les persones que treballen a
la nostra conselleria, no em dirà que està en desacord que es
formuli un objectiu d'aquestes característiques, i no em relacioni
aquest objectiu amb el tema de les transferències, perquè, de fet,
les transferències, el procés de transferències serà totalment
transparent, una vegada que s'hagi elaborat l'esborrany de la llei
de transferències, i a partir d'aquí no hi ha perquè haver cap
situació de desconcert ni de preocupació. El que jo em començ
a demanar és si vostè no està un poc contenta que aquest procés
estigui contaminant, d'alguna manera, si no estan vostès
contribuint a contaminar, sobretot perquè jo no sé si quan el
procés de transferències estigui aclarit, si hi haurà matèria a les
seves comissions respecte de les seves preguntes. 

Crec que no he deixat res, en tot cas, la qüestió de la pregunta
que se'm feia sobre cooperació, i amb el permís del president de
la mesa, demanaria a la directora general de cooperació, molt
breument, que intervengués. Gràcies.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓ
(Assumpta Gorrias Pons):

Gràcies, Sr. President. Sobre la pregunta que ha fet, a veure
si es presentarien esmenes per dotar més els fons insulars, com
feien els partits del pacte quan eren a l'oposició, jo li diré que de
passar de 15 milions a 200 milions, es recull bastant bé l'esperit
de voler col•laborar més profundament amb els fons insulars, i
també no tendria sentit la creació d'una direcció general amb
només un 25% del seu mateix pressupost.

Quant al tema de les convocatòries, la més urgent és la
de les ajudes a projectes de cooperació, i aquesta sortirà a
principis de desembre, després també es farà una altra
convocatòria per formació i sensibilització, aquesta no és
tan urgent, ja apareixerà en els primers mesos del 2000, i
nosaltres aquí volem destacar, d'alguna manera, el tema de
formació, com ja li ha dit el nostre conseller, perquè no
només contemplam la formació dels possibles cooperants,
sinó la formació de les persones al tercer món, de les ONGs
que duen endavant els projectes que es fan allà.

Quant als programes propis, consideram que
evidentment una direcció general ha de tenir un tant per cent
per (...) pròpia, aquest tant per cent, de 100 milions, de
moment el tenim destinat a l'ajuda a cultures amb molt
arrelament a les Illes Balears, no cultures, com vostè diu,
desconegudes, perquè per una banda tenim el suport al
poble del Sàhara i l'ajuda a les eleccions que es puguin
celebrar el 2000, col•laborar amb l'observatori, poder dur un
grup d'observadors de la nostra comunitat autònoma, i
després, quant al poble maputxe, com vostès sabrà, a
Menorca fa molts d'anys que hi ha brigades que van a
col•laborar amb els maputxes, fins i tot Patrícia Ballesteros,
la brigadista menorquina va ser detinguda allà per defensar
el dret a la seva terra, i el diputat del PP, Manuel Jaén
Palacios, va intervenir també per defensar-la, per tant, no es
tracta de cultures desconegudes, triades sense criteri.

I després l'ajuda al Consell de cooperació, s'intentarà
donar més contingut a aquests programes a través de
diferents agermanaments que trobem necessaris.

Quant a les publicacions i al fons documental,
consideram una necessitat la creació d'un fons documental
per a consulta, hi ha molta gent que telefona i demana a
veure si li podem donar informació sobre temes de
cooperació, nosaltres no hem trobat massa material d'aquest
tipus, no tenim tampoc personal per dur-ho endavant, per
tant, una part important també serà dotar d'uns fons
documentals per a consulta, després beques per a estudis,
per saber com s'han gastat els doblers de cooperació, quina
és la cooperació que s'ha dut a terme a les Illes Balears
aquests anys, i després altres temes crec que molt
importants de la Direcció General, organitzar cicles de
conferències sobre Drets Humans, cultura de la pau, el
funcionament mateix del Consell de cooperació si volem
que realment funcioni, també s'ha de dotar de pressupost i
més si volem representants de les altres illes; organitzar
jornades de cooperació, etc., també forma part d'aquest
apartat de sensibilització des de la mateixa Direcció General
de Cooperació.

I trob que amb açò ja he respost a les preguntes.

Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Toca ara un torn de rèplica altra volta al Grup
Popular, supòs que vol fer-ne ús. Hi ha un torn marcat de cinc
minuts, que entendré duplicat perquè aquí ho duplicam tot, però
per favor cenyeixin-se a aquest temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President, per la seva benevolència, però si es
presenten avui dos consellers, que en teoria són un, però que en
el futur potser siguin dos, doncs és normal que els diputats
haguem de fer quasi el doble d’ús del nostre temps.

Bé, en primer lloc, tenc molt clar qui és el conseller, però, en
relació amb les declaracions de la Sra. Caro als mitjans de
comunicació, ella mateixa va reconèixer que el fet de no firmar
ella, firmar un altre, una creació non nata d’una conselleria,
doncs això li creava uns certs problemes; i em cregui, Sr.
Grosske, que jo que estat consellera, si hagués estat una
consellera non nata m’hagués hagut de firmar un altre, a més no
hagués tengut un edifici definitiu i a més no hagués sabut com
em quedaria al final de l’any, doncs això em plantejaria greus
problemes a mi i al meu personal. Però això no és un tema, com
vostè diu, que facin el que facin està mal fet, és que el seu
govern ho ha fet malament, ha creat tretze cadires, ara tenen un
problema, jo el que voldria és que, tretze, que poguessin firmar
els que han de firmar, jo no li dic que vostè no firmi el de la Sra.
Caro, és que no li queda altre remei, però ho facin bé, aprovin el
que hagin d’aprovar i es posin a rodar i facin les accions que
hagin de fer, perquè si no a aquesta pobre dona li estan posant
molt difícil poder fer feina, perquè pràcticament no té res al seu
lloc. Per tant, no és una qüestió de confusió, sinó que vostès amb
aquesta situació non nata fan feina en unes condicions molt
precàries i sens dubte reverteix en els ciutadans. És simplement
posar damunt la taula això, que, a més, recollia la consellera als
mitjans de comunicació.

També dir que quan vostè diu que la Sra. Caro, si no ho
explica malament, aquesta davallada dels 1.400 milions de
l’Ibas, i si ho explica malament, és que ho explica, però no
s’ajusta a la realitat. Vostè em xerra de 700 milions que estan a
programes i ajuts, i jo li estic xerrant de la baixa de 1.000 i
busques de milions de nous centres, i vostè ha d’equipar i ha de
contractar personal per a Felanitx, i jo no veig cap partida; i jo he
fet càlculs: el personal de Felanitx i l’equipament són més de 800
milions, i jo no els trob Sra. Caro. Vostè em xerra de Joan
Crespí, i ¿quan ho ha de fer; ho ha de fer l’any 2000; i on està?
I no només és la construcció, ha de fer un projecte, ha de fer la
construcció i ha de fer l’equipament, i ¿on és? I, on és el personal
i l’equipament de Llucmajor? Vostè no posa res a aquesta partida
de nous centres. Per tant, aquesta explicació que em dóna és una
explicació de mal pagador. Jo no dic, quan vostè diu, tanmateix
diguem el que diguem està mal fet; no, és que vostè no diu tota
la veritat en aquesta comissió o la diu a mitges.

Els pressuposts els agraden, miri, jo si els pressuposts els
agraden no entenc per què a la memòria diu: per a l’any que
ve un dels objectius que planteja la Direcció General de
Benestar Social, al programa 3111, és l’elaboració d’uns
pressuposts més clars i transparents. Jo he estudiat un
poquet de sintaxi, i més clar i més transparents és una
comparativa, compara els del 2001 amb els del 2000, vol dir
que aquests del 2000 no són prou clars i transparents pel qui
ha redactat la memòria. No ho he dit jo, ho diu el seu
pressupost a la memòria. Amb la qual cosa, m’agrada que
li agradin, però revisi aquest apartat de la memòria perquè
diu exactament això, diu amb una comparació que els del
2001 seran més clars i transparents que els del 2000.

Dir, en relació a l’Ibas, una cosa amb la qual jo estic
radicalment en desacord, la Sra. Caro ha fet una afirmació
on vostè diu que es va començar malament Joan Crespí i
que sols hi havia el primer projecte. Miri, Sr. Caro, hi havia
una cerca, que va durar molt de temps, per poder cercar un
local en aquella zona que pogués albergar les 10.000
persones majors que hi ha al centre Avinguda Argentina; va
costar molt poder trobar un local de més de 1.000 m2 i a més
a més havíem d’esperar la desafectació d’aquest parc
d’automòbils per part del Ministeri de Defensa per poder-lo
comprar, així com la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana de Palma, perquè només tenia ús
militar i s’havia de canviar l’ús per poder construir. Tot
d’una que vàrem tenir canviat l’ús varen començar les
demolicions i va sorgir el tema d’Arca, que no havia estat
plantejat mai al pla general, ni per part de l’Ajuntament de
Palma ni per part de la comissió insular d’urbanisme. Són
vostès els que han de governar i decidir què fan amb aquesta
paret, com tiren endavant aquest projecte, i jo els vaig
deixar enllestit el preprojecte i, a més, els vaig deixar
enllestits doblers perquè jo pensava aquest any en curs
començar les obres de construcció, per això vaig deixar
enllestit un preprojecte; el setembre fer el projecte i després
començar les obres de construcció que hi havia doblers a les
partides. Ens trobam al mes de novembre i estan exactament
igual que com jo els vaig deixar, i jo crec que vostès, jo no
hi som des del dia 28 de juliol, i jo consider que vostès, des
del dia 28 de juliol a ara, haurien d’haver donat qualcuna
passa més; jo li he mostrat les que vaig donar i de les quals
em sent orgullosa, però ara és vostè la que m’ha de mostrar
les seves. Recordar el que jo vaig fer, jo vaig passar revista
i examen en aquest Parlament, ara la que passa la revista i
l’examen és vostè; vostès m’ha de donar una resposta al
tema de Joan Crespí, què passa amb la paret i què passa amb
tots aquests temes. Amb la qual cosa, consider injust que em
digui vàreu començar malament perquè no sé quina és la
passa que varen donar i no s’hauria d’haver donat, el cert i
segur és que estan exactament igual que com ho vàrem
deixar.



Dir, en el tema de l’Ibas, ja que vostè s’ha centrat en aquest
tema, que concretament, quan xerram de nous centres, jo he fet
una espècie d’esborrany, entre Felanitx, Llucmajor i Joan Crespí
a vostè li farien falta uns 60 empleats, 250 milions; equipaments,
200 milions; despeses de finançament, en fi, he fet un esborrany
i me manquen totes aquestes despeses. Xerram en aquesta 31,
3102, que abans hi havia 1.160 milions i ara no hi són; vostè em
xerra d’uns altres 700 milions, que són els 700 milions que hi
havia a la part de promoció i ajut social, que vàrem passar a la
direcció general, perquè realment era desenvolupament del pla
gerontològic, conveni de marginació i les beques per a
discapacitats. Vostè manté poc més o manco aquesta partida, la
passa a acció social, a la direcció general, però no em diu res
d’aquests 1.100 milions que vostè dóna de baixa, i no em digui
que no hi ha nous centres perquè li deman com pagarà tot el que
li he demanat. I per una altra banda, entenc que vostè, a part de
planificar, dotar els centres que ja li vàrem deixar en
començament, en deuen tenir qualcun in mente, perquè per això
un es conseller i pensa i dissenya i estudia les necessitats.

Dir-li també que el que seria l’increment que vostè em diu de
la Bonanova, de 500 milions, sí, és un increment que jo crec que
ve a costa d’aquesta baixa de l’Ibas, en qualsevol cas, serem a
temps a discutir-ho al Ple.

També vostè em diu el tema de la Conselleria de Benestar
Social, la Secretaria General Tècnica, jo he viscut una divisió de
conselleria i jo em vaig nodrir, com a Conselleria de Presidència,
de trossos de les conselleries que anava agafant; clar, vostè
m'alarma quan vostè diu que necessita 18 persones per a una
secretaria general tècnica. Jo entenc que vostè té una quota de la
Conselleria d’Educació i Esports, perquè se’n du esports, vostè
té una quota de la Conselleria de Presidència perquè benestar
social era un tant per cent molt alt de la Conselleria de
Presidència i vostè té el 40% del què és, supòs, la secretaria
general del Sr. Garcías; perquè vostè es nodreix d’una part d’ella,
amb la qual cosa no entenc aquest increment de 18 persones. Si
vostès el que m’han de dir és que han d’anar contractant gent,
creant secretaries noves per aquest augment de 10 a 13
conselleries augmentarà molt el capítol I i el capítol II i flac
favor feim als ciutadans. Per això, simplement, és posar-li
damunt la taula que vostè s’ha de nodrir de la despesa existent,
pot ser que li suposi qualque increment, però mínim, perquè ja
existia.

Quan vostè diu que jo no estic d’acord amb la Conselleria de
Benestar Social, a més vostè no està d’acord perquè no la varen
crear i un president que la va crear; miri, jo el menys important
és el nom, ho vaig dir abans i ho dic ara, m’és igual com
s’anomeni mentre les feines es facin i arribin als ciutadans, el
problema és que s’està fent feina … 

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, Sr. President. D’una manera molt precària, ja li he
explicat. Vostès finalitzin com més aviat millor aquest
procés, jo deixaré de fer preguntes sobre transferències, que
les deman perquè no me’n contesten cap i no es preocupi
que em veurà molt i fins i tot pot ser massa en aquest tema
o d’altres, perquè m’interessen els temes socials.

M’agradaria saber on està l’increment de les pensions;
vostè va anunciar a una compareixença aquí que hi hauria
un increment de pensions ara, el desembre, bé, primer va ser
l’octubre, després va ser el novembre, després va ser el
desembre, però també va anunciar que per a l’any 2.000 es
mantendria. La darrera notícia que tenim és que ahora
veremos qué hace Aznar, bé, però vostè ho va afirmar amb
rotunditat i no veig aquest increment de pensions a l’any
2.000.

També, ja per finalitzar, dir-li que no xerro amb cap
mofa sobre el tema de l’austeritat i vostè em diu que quan
tengui, no, el que passa és que m’he llegit i m’he pres el
temps per llegir-me el pressupost, fan tot un recull a la
memòria dels temes de reciclatge, dels temes d’electricitat,
no ho dic amb mofa, si ha estat aquesta la impressió, doncs,
m’agradaria que quedàs a l’acta que no; però, la seva
obligació és que em contesti, la seva resposta, quan la
tengui, ja li mostrarem, doncs, en fi no és el més adient
perquè vostè ho presenta i ha de saber com ho pensa
executar.

També dir-me que Calanova i Príncipes de España ja ho
sabré, jo li respect la seva resposta però també és poca
cortesia parlamentària; vostès han sortit als diaris, han fet
declaracions, tenen un pacte firmat i jo l’únic que li deman
és saber, com a ciutadana i com a diputada, aquesta resposta
que li deman, des de fa un més, jo supòs que qualque dia ho
sabré, però ho deman aquí, ara i en aquesta comissió.

També m’agradaria saber si posaran en marxa,
finalment, la fundació tutelar de les Illes Balears, donat que
es va tirar per terra un projecte que jo vaig presentar, però
estic convençuda que finalment l’hauran de posar i ho tenen
pressupostat.

I finalment, vostè em diu que jo mantenc una certa
intoxicació o contaminació amb el tema de transferències.
Miri, Sra. Caro, jo no mantenc absolutament res, però basta
obrir els diaris i jo llegesc a tots els mitjans de comunicació
i seguesc les ràdios i les televisions i llegesc el BOCAIB,
com a eina d’estar informada al dia, perquè ara no estic al
Govern, estic a l’oposició, i és una notícia diària i constant,
i no és perquè aquesta diputada vulgui contaminar res, sinó
perquè al final la realitat es reflecteix i es reflecteix entre els
seus funcionaris i es reflecteix dins el consell insular i es
reflecteix a la ciutadania, i jo, com a diputada i inquieta, ho
deman. Lament profundament que vostè ho vegi com una
contaminació, però en qualsevol cas és un tema que vostès
poden arreglar en 24 hores si vostès volen, i així no tendran
titulars ni preguntes meves en relació amb aquest tema, la
pilota està en el seu camp. Vostès són els que han d’arreglar
aquest tema de les transferències i baix cap ànim meu no hi
ha cap tema de contaminació, sinó, simplement,
d’informació. Lamentar que les meves preguntes siguin
enteses com una contaminació, que no és més que complir
el meu dret de diputada.



I dir, finalment, amb el tema de cooperació demanar a qui
pertoqui si amb el tema de cooperació es mantendran, perquè no
ho he entès, les cooperacions als joves i simplement dir que jo no
faré cap esmena, si jo el programa de fer cooperacions en la línia
que les fan, en principi haurem de veure la seva gestió, no em
pareix malament. Però simplement recordar-li, jo tenc aquí un
munt d’esmenes que va presentar Esquerra Unida i el Partit
Socialista Obres Espanyol, on demanaven, una esmena, el 25%
de tot a cooperació a Eivissa, fons eivissenc, fons menorquí a
Menorca, i fons mallorquí a Mallorca, eren vostès que
defensaven que el cent per cent del pressupost vagi al fons; ara
només li donen el 20%, a mi ja em va bé, jo no som la que estic
en desacord, si jo els don suport, però quan vostès estaven a
l’oposició no ho veien amb bons ulls el que ara fan. I al final,
mirin per on, fan el mateix que fèiem nosaltres al Govern, donen
un poquet més al fons, però la mateixa política que vostès
mateixos criticaven.

Res més, crec que passaré la paraula al Sr. Guillem Camps,
si m’ho permeten.

EL SR. PRESIDENT:

Convendria ja.
 

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, i per acabar el tema, en relació a l’Institut de la Dona, dir-
li que no em digui que és un pressupost de sortida. Aquí venim
a aprovar un pressupost i aquí vostès duen 60 milions, el Sr.
Grosske amb les dones empresàries va dir 80, ara són 60;
esperem que quan els aprovem definitivament no siguin 40.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No, no em doni les gràcies, tanmateix no em fa cas amb les
meves recomanacions de ser prudent amb el temps, de cinc
minuts a passat a quinze exactament, però bé. Endavant, Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President, intentaré rescabalar el temps perdut
i anirem per feina. Jo només vull plantejar tres qüestions
que no m’han quedat prou clares. Bé, una, sí, salut laboral.
Li desig de tot cor que la seva (…) sigui disminuir els
accidents laborals, els greuges mortals. El govern anterior
ja ho havia fet, perquè més gent feia feina però els índexs
d’accidents mortals i greus van baixar. I açò va ser fruit, en
certa manera, d’un ajut d’un concert entre els agents socials,
empresa i sindicats i també nosaltres, és a dir que amb
aquesta via, amb aquesta política a nosaltres ens trobarà
sempre al seu costat; i jo sé la dificultat que és realment
minvar i que quan hi hagi un accident greu o mortal, aquest,
quan era conseller, era el dia que més malament s’ho
passava, per açò ho comprenc perfectament i em dolia
moltíssim que un sindicat, cada vegada que hi hagués un
accident greu mortal, es manifestàs davant presidència. Crec
que no és aquesta via, crec que és una cultura preventiva
global, amb una formació i una informació i evidentment,
en darrera mesura, una inspecció. I jo li he de dir que som
menorquí i que Menorca, si vostè mira les estadístiques,
gaudeix d’uns índexs d’estabilitat exemplars dins la nostra
comunitat autònoma i dins Espanya. Nosaltres en fèiem
també, només li dic perquè els 45 milions nosaltres les
vàrem donar també, però en cursos de prevenció i als agents
socials i a tots els que volguessin gaudir i hi són i estan fets.
Però bé, en qualsevol cas jo crec que no és tant la quantitat
de doblers, sinó la política preventiva que tots hem d’estar
i fent feina perquè hi hagi una conscienciació, una cultura
per disminuir els accidents i el risc laboral.

Hi ha una altra qüestió que m’agradaria, si hi una partida
específica que ajudi, incentivi l’ocupació estable i si aquesta
es fa amb diners de la nostra pròpia, de la nostra comunitat
autònoma; si aquesta hi és m’agradaria saber quina és, on i
per quin import.

I darrerament, la 64000, el subcompte, de formació,
1.100 milions de pessetes, ho he entès perfectament; en
qualsevol cas, el que sí m’agradaria és que amb el període
transitori per enllaçar l’agenda 2000, si per al cas açò no
arriba, quins criteris i com es farà per al repartiment
d’aquesta important quantitat, que, evidentment, la formació
és cosa prioritària perquè dóna dignitat a la persona.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Endavant Sr. Conseller, per
contestar en el torn de contrarèplica. 



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

Molt breument, com ho ha estat el Sr. Camps, jo crec que tots
li agraïm. Jo em crec realment el que em diu de voluntat de
col•laboració en matèria de sinistralitat laboral, i li demanarem
la col•laboració perquè, no només com a antic conseller, li
demanarem al grup parlamentari també, perquè jo crec que això
són polítiques que depassen la lluita partidista i jo crec que això
és un objectiu que travessa tota la societat, no només per un
elemental sentit dels valors humans, sinó, fins i tot, per raons
d’eficiència del sistema productiu i per raons socials que poden
compartir tant empresaris com treballadors. Per tant, s’ha
d’intentar fer un esforç important, es farà i demanarem l’ajuda de
tothom.

Quan vostè em demana si hi ha una partida específica per a
ocupació estable; no hi ha una partida específica que digui
ocupació estable, però si vostè es fixa, al capítol 4 de la Direcció
General de Treball, doncs, passam dels 373 milions de l’any 99
als 824 milions de l’any 2000, això significa quasi 500 milions,
i evidentment, dins aquest esforç pressupostari hi ha partides
obertes que, evidentment en funció, com he dit abans, del pacte
per a l’ocupació, s’han de concretar i que en qualsevol cas, dins
aquest capítol 4, es concretaran en foment de l’ocupació estable.

I per últim, respecte al tema de la formació i a l’assignació
dels recursos, la voluntat evidentment és en matèria de formació
anar a un criteri d’eficiència; això no té un reflex pressupostari,
però és important tenir-ho en compte. És a dir, no s’anirà tant a
un criteri de repartiment en funció de la importància de
l’operador en matèria de formació, sinó que s’anirà a un criteri
d’anar a primar aquells projectes que realment estiguin en relació
amb l’ocupació i amb la creació d’ocupació. I aquest és una mica
el missatge que llançam als agents socials, als ajuntaments, a les
corporacions locals implicades en aquesta matèria. És a dir,
ningú pot esperar, por ser vos quien sois, que pugui participar una
determinada quantia només per això dins el fons que administra
el Govern autònom, hi hauran de presentar projectes competitius
en el sentit d’estar aferrats al terreny i a les necessitats reals del
mercat de feina. I evidentment, per fixar aquests criteris i per dur
endavant aquestes polítiques eficients en matèria de formació,
lògicament, i una vegada més, el tema de la participació dels
agents socials serà fonamental, es farà aquest consell balear de
formació, que són dos compromisos importants del pacte de
govern; s’anirà cap a la integració entre la formació ocupacional
reglada i els altres subsistemes de formació professional; i en
definitiva, jo esper que aquests recursos que, cal valorar-ho
també, s’han posat amb força en aquests pressuposts del 2000,
tenguin la major eficiència possible en termes d’ocupació.

Gràcies.

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

Gràcies. Bé, Sra. Estaràs, com veig que se solidaritza
bastant amb les dificultats que té la non nata Conselleria de
Benestar Social, he de suposar que no posarà cap problema
a la seva creació, o sigui que compartim aquesta inquietud
i me n’alegro.

Respecte als fons insulars, jo crec que ja li ho ha explicat
bastant bé la directora general, la voluntat de contribuir
significativament als fons insulars queda bastant clara quan
hi ha una diferència d’aportació, que va dels 5 milions als
200 i busques de milions, a més de participar de manera
activa en l’executiva de cadascun dels fons.

Respecte als nous centres, li torn a dir, jo crec que és la
tercera vegada que ho explic avui; per una banda, hi ha
finançaments externs que es tancaran, finançaments que
vostès varen deixar sense tancar, i per una altra, que hi ha
una partida no executada al 99, que passarà immediatament
a formar part d’aquest programa de creació de nous centres.

Respecte al Joan Crespí i enllaçant amb aquest tema, ja
li he contestat també dues vegades a dues Comissions
d’Assumptes Socials sobre el tema de Joan Crespí, jo li
demanaria, més que res per no allargar aquesta
compareixença, que miràs el Diari de Sessions, perquè em
va formular dues preguntes i totes dues les hi vaig contestar
respecte a què havien fet en el centre Joan Crespí. I vostè
mateixa em diu tot el que li va costar trobar un local, trobar
un terreny, bé, jo supòs que tendrà clar que amb 100 dies no
haurem fet el Joan Crespí i que per tant les qüestions que li
he anat explicant a la comissió estan més que justificades.
Miri, insistesc, del Joan Crespí no vàrem trobar ni cap
pressupostària, per tant vostès tampoc no la tenien prevista,
si és això el que tant li molesta del nostre pressupost; i no hi
havia cap projecte, i he de pensar que quan vostè em parla
de partida pressupostària per al Joan Crespí, no sé si em
parla de la modificació verbal que vostès varen fer a
Felanitx i que per tant aquella modificació que després va
canviar el pressupost és des d’allà que volien començar a fer
el Joan Crespí.

Miri, per altra banda, el Joan Crespí, hi ha un projecte
que s’aprovarà, té incorporada, tal com ja li vaig explicar a
la Comissió d’Assumptes Socials, un servei nou que es
traslladà, l’EVO, l’equip de valoració i observació, perquè,
com vostè sap, el centre base està en penoses condicions;
per cert, en les mateixes penoses condicions que molts dels
centres que ens han deixat, que no tenen ni llicències
d’obertura ni llicències d’activitats.

Fundació tutelar. Jo crec que ja li han contestat també al
plenari del Parlament que sí que es farà una fundació tutelar
i es farà i s’impulsarà des de la Conselleria de Benestar
Social, el que passa és que hi ha un nou context
interinstitucional i a partir d’aquest nou context es farà una
nova proposta. Li contestaré amb una paraula si es farà la
fundació tutelar, i li dic que sí.



Quant a la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de
Benestar Social li he de dir que, efectivament, la gran majoria de
les places estan cobertes a partir de la quota, d’aquesta quota de
places d’Interior, de Presidència i de Cultura, que era on estaven
ubicades les diferents direccions generals que conformaran la
Conselleria de Benestar Social. De nova creació no hi més que
vuit places i, lògicament, aquestes places han d’existir perquè
responen a necessitats de la conselleria, perquè hi ha persones
que no es poden xapar.

La qüestió de les transferències. Vostè em diu que amb 24
hores podria estar. Miri, és que precisament això és la diferència
entre l’antic govern i aquest govern, una llei de transferències no
es fa amb 24 hores, ni aquest govern ni altre govern; però a més
és que una llei de transferències no es farà en una negociació de
despatx, sinó que es farà mitjançant un procés d’elaboració d’un
document, de consulta jurídica, tenint en compte totes les parts
interessades en aquest procés i després fent la pertinent
publicació, etc., que s’hagi de fer; per tant, no la farem en 24
hores, ni es farà tancades en un despatx les persones
suposadament interessades perquè hi ha bastants interlocutors i
bastants entitats i institucions interessades en aquest tema.

I quant a l’increment de les pensions. Miri, això és una
partida extraordinària, i que la referència que en tot cas s’ha fet
al que el Govern central aplicaria com a pujada de les pensions
a l’any 2000, està referida al que, clar que modificarà el
complement que es faci; nosaltres farem ara un complement, que
serà efectiu a partir de desembre per a l’any 99, i tampoc no hi
ha havia aquesta reserva pressupostària en aquesta partida, com
que era una partida extraordinària, es va aconseguir, precisament,
com era un complement extraordinari, una partida extraordinària.
I a l’any 2000, una vegada estudiada com queda la situació dels
pensionistes, es farà igualment perquè és un compromís d’aquest
govern i és un compromís que està en el pacte, una altra partida
extraordinària en la línia de contribuir a la millora de la situació
econòmica dels pensionistes.

I res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Conclòs idò aquest debat, de compareixença de les
conselleries, només em resta agrair la compareixença dels
consellers i dels alts càrrecs que els han acompanya. I com que
no hi ha més assumptes per tractar, aixecam aquesta sessió.
Bones tardes.
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