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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera i alts càrrecs que l'acompanyen, bon dia.
Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001.
Començarem demanant als senyors diputats si hi ha
substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Manuel Jaén.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele en substitució de Bosco Gomila.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Guillem Camps.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Pere Palau.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón en substitució de Fèlix Fernández.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sofía Hernanz en sustitución de Antonio Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, per tal d'explicar el Projecte de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001
(RGE núm. 4494/00).

Passarem, idò, a tractar la compareixença de l'Hble.
Consellera de Benestar Social, Fernanda Caro i Blanco, per tal
d'explicar els pressuposts de la seva conselleria. Per informar
sobre el tema, té vostè la paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats
i tots els presents. INtentaré, en aquesta presentació dels
pressuposts  de la Conselleria de Benestar Social per a l'exercici
2001, intentaré fer un repàs que sigui a la vegada aclaridor dels
eixos claus, a l'hora de desenvolupar la nostra política i que a la
vegada pugui donar una idea de quins són les diferents
seccions i els diferents centres de cost que participen en el
desenvolupament de la nostra política, i fent per una part, una
descripció del lloc que ocupa la nostra conselleria en el conjunt
del Govern a nivell pressupostari, i una descripció comparativa

entre els pressuposts del 2000 i del 2001. Reservaré, si m'ho
permeten, més entrar en detall de cadascuna de les direccions
generals  i centres de cost, en els torns de rèplica i contrarèplica,
i esper que això serveixi per deixar clar quins són els eixos
fonamentals  i, a partir d'aquí, ja contestar les demandes i
qüestions que els diputats puguin tenir respecte de cadascuna
de les direccions generals o àrees de la nostra conselleria.

Per tant, explicar en primer lloc que el conjunt del
pressupost de la Conselleria de Benestar Social està distribuït
en tres seccions diferenciades, una secció més que l'any passat,
que l'exercici pressupostari anterior, atès que s'ha creat la
secció 73 que correspon a l'Institut Balear de la Dona. Tenim,
per tant, aquesta secció; per altra banda, la secció 75 que
correspon a l'ens autònom Institut Balear d'Afers Socials, i la
secció 23 que aglutina 13 centres de cost: la Secretaria General
Tècnica de la Conselleria, cinc direccions generals, que són la
de Joventut, Esports, Cooperació, Serveis Socials i Menors i
Família, dos equipaments esportius, Calanova i Prínceps
d'Espanya, quatre centres assistencials, que són el menjador de
transeünts  i tres guarderies, i l'Oficina de defensa dels drets del
menor.

La proposta pressupostària d'aquestes tres seccions, amb
els respectius centres de cost per al 2001, ascendeix a un total
de 12.242.782.690 pessetes. Això representa que respecte de
l'any anterior, s'incrementa prop de 1.860 milions i que
representa, per tant, un increment respecte de l'exercici anterior
d'un 20%, aproximadament.

Això significa que totes les seccions i centres de cost
pugen respecte de l'any anterior, tret de la Secretaria General
Tècnica de la Conselleria de Benestar Social, encara que
després  faré una explicació detallada i comparativa de cadascun
d'aquests centres de cost.

Per entrar un poc en matèria, de quins són els objectius, i el
que s'ha pretès i es pretén des de la nostra conselleria, cal
explicar que la Conselleria de Benestar Social neix amb la
formació del nou govern de les Illes Balears amb l'objectiu de
donar pes polític i pressupostari a tot un conjunt de polítiques
de caràcter social que fins al moment havien tengut una
escassa incidència en el conjunt de les polítiques de la nostra
comunitat autònoma. Però, i això per a nosaltres és molt
important, neix també amb  l'objectiu d'aglutinar i d'integrar tot
un conjunt d'actuacions dirigides a un ampli col·lectiu social,
no tan sols a aquells que es troben en situació de dificultat o de
vulnerabilitat social.

En aquest sentit, la nostra conselleria presenta una
proposta d'atenció global tant per l'amplitud dels col·lectius a
què ens dirigim, joves, dones, menors, famílies i d'altres unitats
de convivència, gent gran, diferents col·lectius en situació de
dificultat, esportistes i països empobrits. Treballam, per tant,  el
nostre àmbit és ampli, amb la pobresa del tercer món, treballam
també amb la pobresa dels països rics, el quart món, però
treballam també amb la població normalitzada, el denominat
primer món.
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Aquesta atenció global es dóna també per als diferents
àmbits d'actuació des dels quals incidim a cadascuna de les
direccions generals o àrees de la nostra conselleria per tal de
possibilitar un canvi en positiu de les diferents situacions que
viuen els  ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. Treballam,
per tant, des de l'àmbit de la prevenció, de l'atenció, de la
rehabilitació, de la integració, de la promoció social, de la
informació, de la formació, de la sensibilització i altres. Per tant,
un ampli espectre que, juntament amb aquesta política sectorial
àmplia, dóna la idea que la nostra conselleria, la Conselleria de
Benestar Social, és una conselleria que dissenya i participa amb
polítiques socials des d'una perspectiva molt globalitzadora.

Els principis als quals no puc deixar de fer referència, que
regeixen la nostra actuació i que han estat el fil conductor a
l'hora de crear i organitzar la Conselleria de Benestar Social
continuen encara vius i amb plena capacitat, principis ja
esmentats a diferents compareixences parlamentàries, a
diferents intervencions en aquesta cambra, com són la
integració de les actuacions, defugint d'actuacions puntuals i
disperses per tal de completar els diferents processos de
socialització, avançant cap a una atenció cada vegada més
integral a la vegada que posant a disposició del conjunt de la
població instruments que incideixin en la millora de la seva
qualitat de vida. La planificació de les polítiques que han de ser
el resultat d'un procés d'anàlisi de les necessitats i dels
recursos que s'han de posar en marxa i la seva distribució en el
territori. La planificació per tal d'aconseguir que els diferents
polítiques que desenvolupa la nostra conselleria arribin al
conjunt de ciutadans i ciutadanes i a tot el territori de les Illes
Balears. La descentralització, principi molt entroncat amb
l'anterior que apropa els nostres serveis a tots els homes i
dones de les Illes per als quals la transferència de la gestió als
consells  insulars i als ajuntaments és una mesura irrenunciable,
és un principi, per tant irrenunciable d'aquesta conselleria. La
coordinació, una de les grans assignatures pendents a la nostra
comunitat, coordinació que ha de fer referència no únicament
a la coordinació entre els diferents nivells de l'administració,
sinó també a les diferents xarxes públiques de protecció social
i que configuren el conjunt de polítiques socials: salut,
educació, habitatge, accés al treball, cultura, justícia, etc.

Tres principis més, per acabar: la participació que representa
el reconeixement del paper de la societat civil organitzada o no
en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques
socials, i el que és molt important com a principi, el
reconeixement dels drets que parteix d'una concepció que fa
que l'accés de les persones al sistema de protecció social es
consideri un dret, i que l'administració pública té l'obligació de
fer efectiu i que entén que les actuacions que resultin
d'aquestes  polítiques socials no han de ser fets aïllats i
discrecionals, sotmesos a conjuntura, sinó dinàmiques
habituals. Per això, la normativa i, per tant, la producció
normativa que posi en marxa, que ja ha posat en marxa la
conselleria, és la base sobre la qual s'ha de consolidar aquest
nou model: la futura llei d'acció social, la llei de parelles de fet,
la llei del menor, la llei de joventut, la reforma  de la llei balear de
l'esport, i d'altres, que són projectes que estan en marxa, alguns
dels  quals tenen una referència clara en aquests pressuposts
que avui presentem.

I, per acabar, la transversalitat. Un concepte que supera el
concepte de coordinació per tal d'oferir una veritable política
social integrada en el conjunt del nostre govern.

Per tant, a partir del desenvolupament d'aquests principis,
que no són retòrics per tant tenen continuïtat en diferents línies
d'actuació i en diferents eixos d'actuació, la Conselleria de
Benestar Social, des de les diferents seccions pressupostàries
que la conformen, ha posat en marxa i li donarà continuïtat
durant els següents exercicis pressupostaris  unes línies
d'actuació que es desglossen després en actuacions concretes.
Aquestes línies d'actuació, que són set, vénen acompanyades
de diferents eixos, que volem presentar com a eixos claus per al
2001 i que configuren, en gran part, les novetats, les diferències
significatives que la política de Benestar Social d'aquesta
conselleria representa respecte d'altres polítiques d'altres
governs.

Per tant, una línia d'actuació significativa i irrenunciable és
participar en el desenvolupament d'un sistema balear de
protecció social contribuint a la configuració d'una xarxa mínima
de serveis i prestacions, xarxa dirigida no únicament, com he
dit, als col·lectius en situació de necessitat, sinó al conjunt de
la població de les Illes.

En aquest sentit i per tal de desenvolupar aquest sistema de
protecció social, i dirigit, per una banda a la població general,
un dels eixos significatius i claus al nostre pressupost per al
2001, és la millora significativa a través d'un increment de 165
milions del Pla de prestacions social bàsiques. Això és no
només un compromís del pacte de govern, sinó també un
compromís del pacte per a l'ocupació que aquesta proposta de
pressupost presenta de forma clara i contundent. Per tant, el Pla
de prestació socials bàsiques que ajuda tant als consells
insulars com als ajuntaments a configurar una xarxa bàsica de
serveis d'atenció social, tindrà un increment significatiu que el
posarà a l'alçada d'altres comunitats autònomes, incrementar en
165 milions i arribar, per tant, a 270 milions, l'aportació que el
Govern fa en aquest projecte.

Respecte de joves, cal dir que per continuar amb la
configuració d'aquest sistema de protecció socials, els serveis
d'informació i mediació juvenil compten, per una part, amb un
desplegament important, la xarxa de serveis d'informació juvenil
que s'ha anat consoli ampliant al llarg d'aquest any, continuarà
aquesta procés de consolidació amb una aportació de 21
milions i, per altra part, el servei de mediació juvenil que
comptarà amb un pressupost inicial de 14 milions.

També per a joves, el projecte d'integració de joves en
situació d'exclusió es presenta com un projecte nou i
significatiu, com un eix clau i comptarà amb 24 milions per a la
seva posada en marxa. Juntament amb això, no és possible
aconseguir la plena integració dels joves sense una veritable
integració dins el món laboral, la direcció general obre una
partida de 5 milions per iniciar aquestes actuacions. Això no
lleva que, per primera vegada, des d'aquesta direcció general,
s'ha presentat el Pla jove, un pla jove que és paradigma, com
altres plans presentats per la nostra conselleria, com és ara el
Pla d'immigrants, és paradigma de l'actuació transversal i del
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que és treballar conjuntament des d'un govern amb un objectiu
que és  aconseguir la plena emancipació dels joves de la nostra
comunitat.

Continuant en el desenvolupament d'aquest sistema de
protecció social, per a discapacitats comptarem, l'any 2001, amb
la possibilitat de posar en marxa l'equip de valoració,
observació i diagnòstic a les illes d'Eivissa i Formentera, amb
una partida específica de 45 milions. Per altra part, per tal de
facilitar l'accés a la informació immediata dels beneficiaris de
pensions no contributives i assistencials, comptam amb una
partida de 25 milions que possibiliti que aquestes persones
arribin d'una manera immediata a ser informades i que puguin,
per tant, apropar el servei a l'administrat.

Des de l'àrea de la dona, la posada en marxa, una vegada
transferit, del centre d'informació de la dona a la nostra
comunitat i el desplegament d'aquest centre a les illes d'Eivissa
i Formentera i de Menorca, a través de delegacions d'aquest
institut, serà, en conjunt, una partida de 22 milions que
permetrà que l'existència de l'Institut balear de la dona benecifiï,
no únicament l'illa de Mallorca, sinó també reforci el que ja s'ha
creat a l'illa de Mallorca, però també implementi actuacions
concretes a Menorca i a Eivissa i Formentera.

La família també tindrà atenció dins del que és aquesta xarxa
bàsica d'atenció als ciutadans i a les ciutadanes mitjançant la
posada en marxa d'un programa de prevenció en famílies en
situació de risc, que comptarà amb una partida de 50 milions,
del servei d'orientació i mediació familiar, que ja va iniciar el seu
trajecte durant l'any 2000, però que se li donarà continuïtat
durant el 2001.

Des de l'atenció als menors, la promoció i defensa dels drets
del menor a través de l'activació de l'Oficina de defensa  dels
drets del menor que incrementa significativament el seu
pressupost, serà també el que configurarà aquesta xarxa bàsica
dirigida als  ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. L'Oficina
de defensa dels drets del menor comptarà amb més de 35
milions per possibilitar la promoció dels drets dels menors de 18
anys i la defensa dels seus drets.

No podríem oblidar, per tant, el paper que en la qüestió de
configurar una xarxa bàsica d'atenció als ciutadans, ha de tenir
l'àrea d'esport. Coordinar les polítiques de promoció de l'esport
a totes les edats és sens dubte la possibilitat de, juntament amb
altres institucions, configurar a la vegada una xarxa que arribi
tant a aquells esportistes que ja  estan integrats dins el món de
l'esport, com aquells infants i no tan infants que volen accedir
a aquest món.

He dedicat bastant de temps a fer una referència a aquest
punt perquè, sens dubte, configurar una xarxa bàsica, aquest
primer nivell d'atenció, és un repte de la nostra conselleria, de
la manera que entenem que dins el sistema sanitari o el sistema
educatiu, hi ha determinades xarxes bàsiques que obren la porta
cap a altres serveis de caràcter més especialitzat, sabíem i
continuam conscients que és un repte d'aquest govern

configurar tota aquesta xarxa bàsica, aquestes portes d'entrada
que permetin que els diferents sectors de població puguin
després arribar a altres serveis de caràcter més específic i que
cerquen solucionar o abordar situacions més específiques de
dificultat o d'integració social, etc.

Però, dins els eixos bàsics de la nostra conselleria, no
podíem oblidar un punt significatiu, que és l'articulació de les
prestacions econòmiques. És també un repte per a la nostra
conselleria, un repte en el qual avançam, i avançam
significativament durant aquest proper exercici pressupostari,
consolidar tot un nombre de prestacions que permetin que les
persones  tenguin garantits almenys uns mínims de subsistència
i uns mínims de qualitat de vida. En aquest sentit, la nostra
conselleria i el Govern en el seu conjunt, ha fet una aposta
important i significativa per ampliar, per duplicar, de fet, el que
es dedicava a la renda mínima d'inserció. Amb els pressuposts
del 2001, la renda mínima d'inserció, el salari social, les
prestacions que es dediquen a aquells col·lectius, les
prestacions econòmiques, individuals i familiars que es
dediquen a aquells col·lectius que es troben al llindar de la
pobresa es  duplica, de manera significativa, per tant, podrem
assolir, arribar, no només a més població, sinó també obrir
altres col·lectius que, fins ara, estaven exclosos de poder
accedir a la renda mínima d'inserció. 250 milions serà el total que
es dedicarà a aquest salari social, a aquestes rendes mínimes
d'inserció, que no oblidem que cerquen obrir a altres col·lectius
com són els joves, les dones en situació de dificultat i ampliar
també a altres, que ara ja hi tenen accés, com són les persones
que estan en situació d'exclusió, els drogodependents, etc.

Una altra ajuda que és nova, no només al nostre govern,
sinó jo m'atreviria a dir que al conjunt de l'Estat, encara que és
una reclamació de les diferents organitzacions socials i
polítiques i sobretot les vinculades al tema de la plena
integració de la dona, és una mesura que posarem en marxa, que
comptarà amb  30 milions pel que són bosses d'ajuda a dones o
impagament de pensions a dones separades o divorciades.
Això ens permetrà iniciar una línia d'aconseguir que aquestes
dones  que se separen i que tenen càrregues familiars i no tenen
ingressos, puguin, durant un temps, tenir uns ingressos que
garanteixin els seus mínims de subsistència i també dels seus
fills. és aquest un projecte important, tant com l'anterior, que
respon a un objectiu del pacte de govern i també, això és
important, a un objectiu reclamat i consensuat dins el pacte per
a l'ocupació de les Illes Balears.

Una altra línia d'actuació que també es desenvolupa a través
d'eixos claus són els  plans sectorials, per tal d'aglutinar tota la
sèrie de plans sectorials que tenim a la nostra conselleria i
tornant, per tant, a recuperar aquesta idea d'atenció integral, es
crea per a l'any 2001, també seguint els acords del pacte per a
l'ocupació, l'observatori social, que comptarà amb una partida
de 35 milions i serà una unitat d'elaboració i seguiment dels
plans sectorials de tota la conselleria, plans sectorials que són
el ja entrat en discussió parlamentària, el Pla d'immigrants, el Pla
jove, que serà presentat a Consell de Govern abans que acabi
l'any i posteriorment iniciarà el seu tràmit parlamentari, el Pla de
persones  majors i el Pla de discapacitats, que també es
presentarà a finals de l'any 2000, el Pla d'exclusió que es
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començarà a elaborar l'any 2001 i que compta, amb una partida,
per a la seva elaboració de 10 milions. Dins el Pla integral
d'igualtat entre homes i dones, hem de ressaltar la importància
del Pla per la violència cap a les dones, amb 40 milions per
posar en marxa cases d'acollida al conjunt de les Illes Balears,
el 2001 volem assolir l'objectiu de crear una nova casa d'acollida
a l'illa de Mallorca, s'estudia a quina comarca és més adient i
també estam ja en negociacions per tal que el 2001 es pugui
posar en marxa una casa d'acollida a Eivissa i Formentera.

També en la línia de lluitar contra la violència cap a les
dones, un telèfon d'atenció permanent i probablement un
sistema de teleassistència que encara s'estudia la seva viabilitat
i la seves característiques, comptarà amb una partida
pressupostària superior als 4 milions.

Altres projectes dins del Pla integral de la dona, com és la
prevenció d'embarassos no desitjats i l'orientació sexual,
comptarà amb una partida específica de 30 milions.

Després de totes  aquestes descripcions del plans sectorial
que tenen, per altra part, partides específiques i que podré anar
detallant seguidament, no hem d'oblidar una altra de les línies
d'actuació que he esmentat i que són significatives, que són
aquelles actuacions de caràcter transversal que donen a la
nostra conselleria, per tant, la possibilitat de participar i
d'aglutinar i, d'alguna manera coordinar gran part de les
polítiques socials que es donen en el conjunt del Govern. 

En aquest sentit, durant l'any 2000 es treballa amb diferents
conselleries del nostre govern per tal de l'any 2001 desplegar
actuacions concretes cap a aquelles àrees més significatives,
habitatge, el resultat de la creació de la comissió mixta entre la
Direcció General d'Habitatge, Ibavi, i la Conselleria de Benestar
Social ja té resultats concrets a nivell pressupostari, amb un
projecte de lloguers, tant per a immigrants com per a joves i
d'altres col·lectius en situació de dificultat que serà, en conjunt,
de prop de 30 milions. No hem d'oblidar que el Pla jove
compromet la Direcció General d'Habitatge a invertir durant
l'any 2001 un total de 500 milions en el que és habitatge social.

El Pla de drogodependències, una assignatura encara
pendent de la nostra comunitat autònoma podrà,
definitivament, el 2001 partir i posar-.se en marxa i consolidar-se
a partir de la creació d'aquesta comissió entre Benestar Social
i Sanitat i que ja compta, per tant, amb partides específiques
d'una i altra conselleria, per suposar la Conselleria de Sanitat
que ja va presentar ahir els seus pressuposts ha incrementat
d'una manera més significativa la seva atenció als
drogodependents, però la Conselleria de Benestar Social no pot
deixar de participar, tant en aconseguir ja la integració dels
drogodependents  com sobretot incidir en la prevenció del
consum de drogues i la prevenció de les drogodependències
als més joves. En aquest sentit, és la mateixa Direcció General
de Joventut que compta amb una partida de 60 milions per
desenvolupar polítiques de prevenció tant primària, com
secundària i terciària, és a dir polítiques per incidir no
únicament en els consums inicials, sinó en aquells consums
que es comencen a instal·lar com a consums problemàtics. No
cal fer referència a un problema que de cada vegada és més

important a la societat occidental en general, però molt
important en una societat de les característiques de la balear,
que és el consum de drogues de síntesi i consum de noves
drogues que fan que haguem de desplegar polítiques dirigides
a prevenir, d'una manera important, i atendre, d'una manera
significativa, aquesta problemàtica.

Salut mental també dins aquesta línia, partirà l'any 2001 amb
aportació de la Conselleria de Benestar Social sobretot per
desenvolupar una xarxa comunitària i contribuir, juntament amb
la Conselleria de Sanitat, a desenvolupar una xarxa comunitària
d'atenció als malalts mentals. Centres de dia, pisos assistits per
a malalts mentals, partirà la Conselleria de Benestar Social,
concretament des de l'Ibas, amb 25 milions de pessetes.

El Pla sociosanitari és ja un compromís clar entre les dues
conselleries, ha comptat durant l'any 2000 amb 8 milions de la
Conselleria de Benestar Social, per l'elaboració del pla que es
presentarà, segons mandat parlamentari, abans del primer
semestre del 2001.

Educació, una altra de les àrees transversals, també compta
amb partides específiques de la nostra conselleria, en el que és
l'atenció de 0 a 3 anys, a part del que són centres propis, que
ara estan configurats com a centres assistencials, i per tal de
configurar aquests centres assistencials, les tres guarderies,
dues a Menorca i una a Mallorca, i poder-les transferir al
sistema educatiu, a la Conselleria d'Educació, s'han de fer una
sèrie de reformes, una sèrie d'obres, per adaptar-les al sistema
educatiu, i això suposa que, per a l'any 2001, la nostra
conselleria comptarà amb una partida de 20 milions per tal que
aquests centres  que ara estan catalogats com a assistencials,
es converteixin en centres educatius i passin a configurar el que
ha de ser una xarxa pública o concertada d'atenció de 0 a 3
anys.

Per la nostra part també subvencions individualitzades a
famílies per accedir a l'educació de 0 a 3 anys a famílies en
situació de dificultat, comptam amb 30 milions per posar en
marxa aquest programa.

Dins una altra àrea transversal importantíssima, la inserció
sociolaboral de col·lectius amb dificultats, l'any 2001 es té
previst signar un conveni amb Deixalles, per tal de contribuir a
la configuració d'una xarxa a totes les Illes Balears, dirigida a
aconseguir la integració sociolaboral dels més desfavorits. En
aquest sentit, comptam amb 10 milions per poder signar un
conveni amb aquesta entitat.

Però el que és més important és sobretot el dirigit a joves,
a joves que són rebutjats tant del sistema educatiu com del
sistema laboral, treballam a fons entre la Conselleria de Treball,
la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria d’Educació per
posar en marxa una actuació conjunta que arribi a prop de 500
milions. En aquest sentit, l’aportació que farà la nostra
conselleria per al desplegament d’aquesta actuació d’inserció
sociolaboral de joves serà d’aproximadament 140 milions. Més
línies d’actuació fonamentals i que ja no corresponen tant als
plans sectorials, sinó al que anomenaríem plans especials, plans
especials  pel fet de ser molt específics, és la necessitat de
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desplegar tota una sèrie de recursos i de serveis per aplicar la
llei penal juvenil que, com ja saben, entrarà en vigor en el gener
del 2001. La partida inicial que es comptarà des de la Direcció
General de Menors i Família és de 175 milions, 20 dels quals
serviran per fer els diferents estudis i projectes arquitectònics
per habilitar els diferents equipaments, però 155 milions aniran
destinats  a l’adaptació de les instal·lacions ja existents o a
d’altres noves per a la creació de noves places tant en règim
tancat com en règim semiobert, que són algunes de les mesures
que obliga a posar en marxa la llei penal juvenil.

Ja dos punts  més, dues línies més d’actuació, per tant, amb
eixos claus de la nostra conselleria són les polítiques de
tecnificació esportiva. En aquest sentit, és una línia important
de la nostra conselleria i pretén completar, a partir de la
tecnificació esportiva, aquelles competències que tenen altres
administracions, com són els consells insulars i els ajuntaments
en matèria esportiva i per tant configurar tota una xarxa
d’atenció a aquells esportistes que inicien el seu trajecte
esportiu com a aquells que ja estan consolidats dins aquest
món. Per tant, polítiques de tecnificació esportiva que suposarà
un nou impuls a l’Escola Balear de l’Esport, que ja fou
incrementat significativament l’any 2000, aquest any
s’incrementarà en 20 milions més, de manera que el pressupost
de l’Escola Balear de l’Esport passarà a ser de 120 milions.

També en aquesta línia de polítiques de tecnificació
esportiva, la posada en marxa de la residència Reina Sofía del
centre de tecnificació comptarà amb 20 milions.

I per completar aquesta línia, com no pot ser d’una altra
manera, les instal·lacions que permetin que aquesta tecnificació
esportiva tengui possibilitats de ser viable fa que la Direcció
General d’Esport continuï amb el compromís que s’ha adquirit
al final de l’any 2000 de la reconstrucció del pavelló de
gimnàstica, al qual dedicarem 209 milions.

I ja la darrera línia, no en importància ni molt manco, però la
darrera que jo mencionaré, és la línia de la cooperació
internacional. En aquest sentit, el Govern continuarà i continua
amb el seu compromís d’arribar a l’any 2003 a l’1% del seu
pressupost en matèria de cooperació per al desenvolupament.
Durant l’any 2001 s’arriba al 0'77, el que suposa un increment
de més de 100 milions i passam a 1.217 milions per dedicar a
cooperació per al desenvolupament.

Aquests  són alguns dels eixos fonamentals, que hem volgut
destacar com a significatius perquè pensam que ens diferencia,
diferencia la nostra gestió, la nostra política social de les
polítiques socials de dretes. Però, per suposat, són moltes més
les actuacions, són molts  més els programes i els serveis que
posa en marxa i que gestiona cadascuna de les àrees i
direccions generals de la Conselleria de Benestar Social, però
pensam que les que he mencionat demostren, sens dubte, el
nou tarannà dels nous polítics d’aquesta comunitat autònoma;
polítics, homes i dones, que treballen en funció de les

necessitats, que treballem en funció de les necessitats i de la
millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de les
nostres quatre illes.

Ja per acabar, dos minuts per fer una descripció comparativa
del que és el pressupost de la nostra conselleria respecte de
l’any passat. Només informar que la secció 23 comptarà amb
6.700 milions; la secció 75 amb 5.300 milions i la secció 72,
l’Institut Balear de la Dona, amb 184 milions. Per capítols, cal dir
que el capítol 1 representa un 28% de la nostra conselleria; el
capítol 2, un 18%; el capítol 4, un 34%; el capítol 6, un 12%, i el
capítol 7, un 8%. Respecte a la comparació amb l’any anterior,
amb l’exercici 2000-2001, s’ha d’observar que totes les
direccions generals, tots els centres de cost pugen de manera
significativa respecte a l’any 2000, tret de la Secretaria General
Tècnica que baixa un 14%.

Com se justifica? Justifica la pujada de totes les direccions
generals  el fet de posar en marxa tots els programes, aquests
eixos significatius i claus que abans he mencionat, i se justifica
també la baixada de la Secretaria General Tècnica pel que ha
suposat de consolidació d’aquesta conselleria i consolidació de
cadascuna de les àrees creades, i per tant de la no necessitat
d’integrar partides a la Secretaria General Tècnica perquè ja
tenen un centre de cost propi, és el cas de l’Institut de la Dona,
és el cas de l’Oficina de Defensa del Menor, però és el cas
també de diferents programes i serveis que s’han pogut posar
en marxa, com és el pla d’immigrants, durant aquest any. Se
justifica també aquesta baixada per una política d’austeritat de
la nostra conselleria, que prima els  projectes polítics versus els
projectes o les actuacions més de caràcter estructural. La
pujada del capítol 1 se justifica també per la regularització dels
projectes d’inversió que abans nodrien aquest capítol 1 d’una
manera irregular, però també per la creació de noves
estructures, com ja he dit l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menor i l’Institut Balear de la Dona; però sobretot perquè és la
posada en marxa, a partir del 2001, de la residència de Felanitx.

En el capítol 2, hi ha una lleugera baixada que respon a una
política de racionalització per part de la nostra conselleria i una
austeritat en la despesa, com ja he dit primant els projectes
polítics sobre els projectes de caràcter més estructural. El que
és molt significatiu i per tant vull remarcar és la pujada del
capítol 4, que passa de 3.113 milions a 4.162, per tant més de
1.000 milions de pujada. I això se justifica, per una banda, com
ja he dit, pels projectes estratègics, pels eixos claus que abans
he esmentat, però també per una línia a la qual donam molta
d’importància a partir del 2000 i sobretot que es consolida el
2001, que són els convenis i les transferències tant als consells
insulars com als ajuntaments, per aconseguir, com he dit,
apropar els serveis als ciutadans i aconseguir també dotar
d’estructura suficient el conjunt de les Illes. I també una
important pujada en el que és subvenció a entitats des de totes
les àrees de gestió de la nostra conselleria.
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Ja per acabar, dir que el capítol 6 puja també i puja sobretot
pel que són inversions en instal·lacions tant esportives com
instal·lacions per a joves.

Amb això jo donaria per acabada la meva primera
intervenció. Esperam les seves aportacions, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera per les seves explicacions. Abans
de passar al torn de preguntes o observacions dels diferents
portaveus dels grups parlamentaris, comunicar-los que la Sra.
Consellera ve acompanyada dels següents alts càrrecs: director
general de Serveis Socials, Antoni Sancho Cervantes; director
general de Joventut, Joan Carles Ameller; directora general de
Menors i Família, Aina Rado Ferrando; director general de
Cooperació, Assumpta Gorrias Pons; directora general
d’Esports, Joana Maria Petrus Bey; director de Defensa dels
Drets del Menor, Javier Bares Artigorena; directora gerent de
l’Institut Balear d’Assumptes Socials, Josefina Santiago
Rodríguez; directora gerent de l’Institut Balear de la Dona,
Francesca Mas Busquets; secretari general tècnic, Agustí
Aguirrebengoa Esnaola i cap del Departament de l’Institut
Balear d’Assumptes Socials, Antoni Guerrero.

Volen fer una aturada o podem continuar?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres demanaríem una aturada de quinze minuts.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, a la una començarem.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió, i entram al torn de preguntes o
observacions per part dels diferents portaveus dels grups
parlamentaris. Grups que volen intervenir? Pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el diputat
Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en representació del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista vull agrair la presència en aquesta cambra
parlamentària de l’Hble. Consellera de Benestar Social, Sra.
Fernanda Caro i Blanco, i dels deu alts càrrecs que
l’acompanyen, sis homes i cinc dones que supòs que durant
aquest temps han fet molta feina per a l’elaboració d’uns
pressuposts, com aquests que ens han estat presentats per la
Sra. Consellera, agrair la feina feta i la presència i la
compareixença en aquesta cambra.

Hem volgut escoltar amb molt deteniment i amb molta
d’atenció les explicacions que ha fet la consellera respecte
d’aquests pressuposts de l’any 2001, pel que fa a l’àrea de
benestar social. Jo vull començar per dir que per a una formació

política com la que represent, un partit nacionalista, ecologista
i d’esquerres, l’àrea de benestar social en política de govern és
una àrea rellevant, una de les tres que consideram més
rellevants per enfortir una societat i concretament per enfortir
la nostra societat, la comunitat de les Illes Balears.

Per això ens ha semblat que era molt encertat que la
consellera de Benestar Social ens explicàs aquestes tres
seccions diferenciades en què s’ha fet el pressupost, Institut
Balear de la Dona, Ibas i les sis direccions generals de la
conselleria. I ens ha alegrat també veure i comprovar que el
pressupost per a l’any 2001 de benestar social incrementa les
quantitats  pressupostàries destinades en un 20%. Això vagi per
endavant.

Ara, el que més ens ha agradat, si se’ns permet l’expressió,
és quan ha començat a fer la filosofia de la política de benestar
social que el Govern de les Illes Balears pensa continuar fent
durant l’any 2001, i com una presentació de pressuposts, com
una proposta d’atenció global a col·lectius diversos i en àmbits
d’incidència també molt diversos. Estam d’acord amb els
principis  que ha dit que regeixen aquesta conselleria, la
descentralització, la coordinació, la participació de la societat
civil, la transversalitat, etc.; també amb les línies d’actuació i
amb els eixos claus.

Voldríem remarcar tres o quatre aspectes en la nostra
intervenció: un és la importància que volem donar, des del
nostre grup parlamentari, al que ha denominat observatori
social. Creim que ha de ser molt positiu i molt bo per a aquesta
comunitat que hi hagi un seguiment dels plans sectorials, un
seguiment que resulti eficient i eficaç de tots aquells plans que
fan referència a la igualtat entre homes i dones, pla
d’immigració, pla jove, persones majors, discapacitats, exclusió.
I què és el que ens ha agradat més de tot això? Que es parla
d’unes actuacions ben concretes que es pensen fer a totes les
Illes Balears i Pitiüses, en el conjunt de la comunitat autònoma,
atenent necessitats peculiars illenques. Nosaltres ja sabem que
a les Illes Balears les necessitats socials en determinats
aspectes són necessitats comunes, si no el conjunt de pobles
i països que conformen el planeta terra sí el conjunt de pobles
i països que conformen Europa, però entenem que les Illes
Balears tenen, pel que fa a necessitats socials, algunes
peculiaritats característiques, bé sigui pel fet que constituïm
una comunitat autònoma deslligada fins i tot geogràficament
del que és el continent, amb el que comporta de dificultat de
transvasament d’una comunitat a una altra, bé sigui també
perquè tenim una història i tenim una cultura i tenim uns
costums  distints a la resta. Per això, creim, tot i que ens hagués
agradat sentir l’expressió concreta, però estam segurs que
aquests pressuposts de l’any 2001 estan orientats a contribuir
a fer que s’augmentin des del punt de vista polític i des del
punt de vista d’una actuació del Govern de les Illes Balears els
esforços per a la integració lingüística, cultural i social de tots
els membres que conformam aquesta comunitat autònoma.

Un segon aspecte que també volem remarcar és que estam
disposats  a contribuir positivament a la nostra tasca
parlamentària per a tot allò que se’ns encomani des d’aquesta
conselleria que ens ha estat anunciat com a elaboració de lleis,
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que han de començar a vigir dins aquesta comunitat autònoma
a partir de l’any que ve.

En tercer lloc, un tercer aspecte que volem subratllar de la
intervenció que hem escoltat de la consellera és que per a
nosaltres ens resulta molt positiu que s’hagi volgut insistir en
el sistema balear de protecció social, pel que fa al pla de
proteccions socials bàsiques i pel que fa a la configuració
d’una xarxa bàsica d’atenció social. Jo voldria enllaçar el que
ens ha dit la consellera avui aquí en aquesta cambra amb allò
que ens va dir el president en el debat de política general quan
feia referència a què en aquesta comunitat autònoma s’ha de
fer, a partir de l’any que ve, tota una política que doni seguretat
a la ciutadania; hi va haver un moment de la seva intervenció
en què parlava de les actuacions que s’han de fer perquè, ell
deia, els ciutadans se sentin segurs, i feia tot un llistat
d’intervencions polítiques per poder detectar aquest final de
l’any 2001 els ciutadans i ciutadanes, la ciutadania d’aquestes
illes, se senti més segura de com s’hi sent ara. És per això que
nosaltres estam d’acord que aquests pressuposts poden
contribuir a fer que continuï aquesta política i que procurarà la
màxima seguretat possible a joves, dones, esportistes, infants,
transeünts, menors, famílies, immigrants, discapacitats, parelles
de fet, etc.

La volem encoratjar a dur a terme aquest pressupost i
remarcar que per a nosaltres és un pressupost vàlid, valuós pel
fet que és de la Conselleria de Benestar Social que a l’actualitat
afecta el Govern de les Illes Balears, però que són uns
pressuposts  que permeten poder dur a terme una política de
benestar social no només des del Govern de les Illes Balears,
sinó també des dels consells insulars i des dels ajuntaments.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. En principi, des del Grup Parlamentari
Socialista, volem agrair la presència de la consellera avui aquí
de Benestar Social per explicar-nos el pressupost de la seva
conselleria, igual que agrair també la presència de tot l’equip
tècnic de la conselleria. Nosaltres també valoram positivament
els  pressuposts que avui se’ns presenten, encara que
evidentment aquests pressuposts s’hauran de veure
modificats, durant l’any 2001, pel tema de les transferències als
consells  insulars, cosa honora el fet que aquest pacte de
progrés que cregui de veritat amb els consells insulars i que,
per primera vegada, es comencin a fer transferències que
puguin satisfer i resoldre els problemes dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.

També li volem donar l’enhorabona a aquesta conselleria
per tots aquests plans que impulsa que decididament afronten
d’una forma generalitzada, amb una visió prou global de tota la
comunitat autònoma, fets importantíssims com pot ser el pla

jove, una aposta decidida de la Conselleria de Benestar Social
en el tema de joventut, que moltes vegades havia quedat
relegada a temes més secundaris; el pla d’immigració, que
també creim importantíssim, sobretot en aquests darrers temps,
on l’onada d’immigrants és més important i on és necessària
una política decidida d’integració de tot aquest col·lectiu; el pla
sociosanitari, que també ens explicava la consellera, en
col·laboració, evidentment, i el pla de drogues, amb la
Conselleria de Sanitat.

També valoram molt positivament tots els programes de
cooperació internacional, que l’altre dia també vàrem tenir
oportunitat de conèixer més a prop amb la compareixença de la
consellera, i la creació del Consell de Cooperació de les Illes
Balears, cosa que creim que era hora de posar un poc d’ordre
en tota aquesta matèria.

També valoram el fet que s’impulsi de forma decidida una
llei de parelles de fet, que pugui regularitzar tota una situació de
moltíssims  ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. I
evidentment també, i com no, les prestacions socials bàsiques
que el Govern de les Illes Balears hi posa una quantitat
important, aquests 395 milions de què disposarem. I li voldríem
demanar si concretament, el fet que el Govern de les Illes
Balears hi posi doblers és una reivindicació del nostre grup des
de feia temps i pareixia que aquest tema no el tenien molt en
compte passats governs, i li volem demanar a veure d’aquests
395 milions, com es repartiran als diferents consells insulars.

Quant a la Direcció General de Serveis Socials, hem vist que
hi ha unes partides del pla gerontològic, de 27 milions de
pessetes, ens agradaria saber en quin estat està aquest pla. I
després hi ha una partida als consells insulars, de 6 milions per
al pla gerontològic; també ens agradaria saber com es repartirà
aquesta quantitat de doblers.

També, quant a la renda mínima d’inserció, ens agradaria
saber si es  transferirà als consells igual que es va amb el suport
transitori comunitari i amb quina quantitat o de quina manera es
repartirà als diferents consells insulars.

Quant a la Direcció, també, General de Serveis Socials hem
vist que hi ha una partida de 112 milions de pessetes per a
centres de tercera edat, volíem saber a veure si això es farà
mitjançant o d’acord amb els diferents consells, i suposam
evidentment que hi haurà una convocatòria pública on hi
puguin participar tots els centres de tercera edat.

Quant a la Direcció General de Menors, entenem que hi ha
tot el tema de l’aplicació de la Llei orgànica 5/2000, que el nostre
grup parlamentari ja va denunciar mitjançant una proposició no
de llei en aquest Parlament l’estafa que fa l’Estat espanyol a
totes  les comunitats autònomes imposant una llei sense dotació
dels  recursos econòmics. Entenem que la conselleria fa un
primer impuls per dotar aquestes partides o aquestes
obligacions que dóna la llei, que haurem de complir les
comunitats autònomes; de totes formes nosaltres l’encoratjam
que no s’aturin de demanar les subvencions que
necessàriament ens ha de donar l’Estat espanyol perquè
apliquem plenament bé aquesta llei de responsabilitat penal del
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menor, perquè realment és un tema importantíssim. Jo crec que
un tema bandera d’aquest pacte de progrés ha de ser
precisament el menor, i s’ha demostrat amb la creació de la
figura del defensor del menor per part d’aquesta conselleria.
Nosaltres estam esperançats que el Govern de l’Estat espanyol
pugui dotar les comunitats autònomes com els pertoca, de totes
formes entenem que si això no és així, evidentment, la
Conselleria de Benestar Social haurà de preveure un major
increment del seu pressupost per a aquesta aplicació de la llei
concretament.

Nosaltres, fa poc, la diputada Teresa Riera va demanar a les
Corts Generals a veure amb quant es dotaria i l’Estat contesta:
Aún no está determinado el montante que el Gobierno
transferirá a cada una de las comunidades autónomas para
afrontar las nuevas responsabilidades que la Ley orgánica
5/2000 les atribuye en la ejecución de las medidas adoptadas
por los jueces de menores en sus sentencias firmes. Per tant,
nosaltres, i repetesc, l’encoratjam que demanin tot allò que és
just per a la nostra comunitat autònoma i que pugui tenir una
bona aplicació per als menors de la nostra comunitat autònoma.

Quant a la Direcció General d’Esports, volíem fer una
pregunta concreta, que ens ha sorprès un programa de
promoció i foment de l’esport, una xarxa bàsica d’equipaments
esportius als ajuntaments; nosaltres entenem que això està
transferit als consells insulars, ens agradaria saber si
evidentment la convocatòria o la possible convocatòria que es
pugui fer d’aquest programa es farà d’acord amb  les diferents
convocatòries dels consells insulars, dels plans d’instal·lacions
esportives, perquè si no podríem caure dins diferents greuges
d’ajuntaments que podrien adherir-se a les convocatòries del
consell, a les convocatòries del Govern i creim que no seria bo
reproduir diferents competències, duplicar-les al Govern i als
consells insulars.

I per acabar, volia comentar un tema molt breu de l’Institut
Balear de la Dona. Nosaltres donam l’enhorabona per la creació
d’aquest institut, com ja ho vàrem fer l’any passat, entenem que
els 185 milions de l’institut no són suficients per afrontar tota
la política i totes les polítiques que s’han de fer per assumir de
veritat una igualtat d’oportunitats entre els dos sexes, però
també entenem que la consellera i que tota la conselleria i tot el
Govern té molt clar que aquesta tasca política és una feina molt
transversal, en la qual hi ha de participar altres direccions
generals  d’aquesta conselleria com tot el Govern en el seu
conjunt i per tant altres conselleries del Govern de les Illes
Balears s’han d’involucrar en aquesta tasca que nosaltres creim
importantís sima. Donar l’enhorabona també pels objectius i
activitats que planteja l’Institut Balear de la Dona, creim que
està molt ben estudiat i molt ben presentat el fet i la situació de
la dona i les mancances que hi ha més específiques a la nostra
comunitat autònoma. I evidentment, també, donar-los
l’enhorabona per la iniciativa de creació de cases d’acollida,
que també és una cosa que s’ha demanat moltíssimes vegades
des dels diferents grups que ara conformam el pacte de progrés
a les Illes Balears i que abans estàvem a l’oposició i mai hi va

haver aquesta possibilitat de creació de cases d’acollida, que
és un tema que creim molt necessari a les nostres Illes.

Res més per part del Grup Parlamentari Socialista, encoratjar
que continuïn fent feina des de la Conselleria de Benestar
Social intentant unir tots els esforços perquè els serveis socials
o l’acció social pugui arribar de qualque manera, d’una forma
conjunta entre totes les institucions, a tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc donar la benvinguda a
la consellera i al seu nombrós equip de la seva conselleria, si no
els hem comptat malament són onze, quasi, o més ben dit un
equip de futbol, evidentment, en to afectuós, això és una
mostra de la seva austeritat; no és ver, Sra. Consellera? Jo no
sé quants d’ells es quedaran amb vostè ara amb les
transferències o quants d’ells aniran a jugar amb l’equip de na
Munar quan estiguin transferits al consell insular, però supòs
que ho veurem l’any que ve.

Jo, Sra. Consellera, em permeti que li digui que vostè ha
començat malament aquesta intervenció i l’ha acabada
malament. És a dir, jo crec que vostè ha volgut justificar el seu
joc de “trileros”, aquest jo amag, ara trec, ara torn amagar, ara
torn treure. Què ha fet amb els consells insulars a l’hora
d’amagar-los els doblers de les transferències? Donant la culpa
una vegada més que el Partit Popular no va gestionar bé els
serveis  socials. L’altre dia vaig tenir un debat amb una
companya seva, també d’Esquerra Unida als consells insulars,
jo crec que si el Partit Popular està orgullós de qualque cosa és
de la seva gestió en els serveis socials; jo crec que els seus
setze anys han quedat demostrats i no pot ser d’altra manera.

Això parteix d’aquest famós document del pacte que vostès
varen signar i que vostès s’havien compromès a transferir el
que eren els serveis socials. Vostès ja varen amagar els doblers
als  consells insulars a l’any 2000 amb el pressupost, llevant més
de 1.500 milions de pessetes, i ara ja ens en compareixen a prop
de 1.000 al que és l’IBAS. De totes formes li faig saber, Sra.
Consellera, per molt orgullosa que estigui vostè dels seus
pressuposts, que no arriben als 5.800 milions de pessetes que
tenia el govern del Partit Popular en aquesta partida, encara no
li arriba, l’ha tornada augmentar, ha tret els doblers que havia
amagat als pressuposts de l’any passat, sobretot Unió
Mallorquina, però encara no els ha tret tots, supòs que a
pròxims pressuposts sortiran.

A això li diu vostè austeritat, vostè el que fa és augmentar
capítol 1 i capítol 2 i nosaltres vol que ens creguem que vostè
i el seu govern és un govern auster. Això és mentida,
senzillament, mentida. A nosaltres ens agradaria que ens aclarís
un parell de coses, li faré una sèrie de preguntes i després li
argumentaré per què he dit  tot això, és a dir, no ho he dit per
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dir-ho i ho duc argumentat. Ens agradaria que ens contestàs,
vostè ens ha xerrat d’una sèrie de coses, perquè evidentment
la meva intervenció no és damunt la seva explicació, és a dir, és
damunt haver-me mirat i estudiat el pressupost, haver-los
comparat 99, 2000 i 2001 i haver-los comparat amb la llei de
transferències, però sí que vostè ha dit  una sèrie de coses que
ens agradaria que ens aclarís, vostè ha parlat de plans
d’immigració, pla jove, discapacitats, persones majors, etc.

Ens agradaria que ens digués qui fa aquests plans i qui està
elaborant aquests plans. Alguns d’ells ho sabem, com és el Pla
de joventut, el Pla d’immigració..., però ens agradaria saber,
primer, si li pareix normal que vostè transfereixi competències
als  consells insulars, i vostès (...) els plans després als mateixos
consells, com si encara no fossin suficientment adults, i ens
agradaria saber qui els fa. Quan ens digui qui els fa després li
demanarem quines persones hi ha relacionades amb aquestes
institucions.

Li volem dir que evidentment estam contents del que vostè
ens ha argumentat de l’augment de la bossa d’ajudes per a
dones  en els temes de pensions. Estam contents i li donam
l’enhorabona. Pensam que és una mesura totalment encertada,
però ens agradaria saber com ho regularà, com ho farà. Ens
agradaria que ens ho explicàs una miqueta.

En els temes de malalts mentals jo crec que és una guerra
més Esquerra Unida-PSOE, ja ens passa al Psiquiàtric i veig que
ara ho traslladen a la Conselleria de Benestar Social. Vostè ara
obri una partida pel tema de malalts mentals. No li pareix que li
convendria més coordinar-se i fer-ho tot des d’un mateix
departament? 

Ens ha anunciat l’elaboració d’un pla sociosanitari.
Enhorabona. Nosaltres fa aproximadament un any li vàrem
presentar una proposició no de llei i vostès ens la varen votar
en contra, en el Parlament, vostès ens la varen votar en contra.
Veig que ara han reconsiderat l’assumpte i veuen que ens
anuncien aquest tema del Pla sociosanitari.

En el tema de transferències, la Llei de transferències que
vostès  han presentat als consells insulars i que varen ser
aprovades a Mallorca i a Menorca i rebutjades a Eivissa, hi
havia previst el que era una residència a Menorca de 70 places,
una a Eivissa de 90 places, així com sabem que no venia el seu
manteniment. No l’hem trobat en el pressupost. Ens agradaria
saber si vostès han posat qualque partida per al pressupost del
2001 o si no han posat absolutament res. Supòs que moltes
coses no les hem trobat, perquè com que ha canviat el model
que hi havia i el nom de les partides tal vegada ens hagi fuit
qualque cosa; per això és avui en aquesta comissió i ens
agradaria que ens informàs.

Començarem per la partida que abans era 3111 i ara és 311A,
el que coneixem per Secretaria General Tècnica de Benestar
Social, on vostè ens diu que el seu principal objectiu és
l’optimització de recursos humans i materials. Jo li diria que
evidentment és una mala optimització, ja que gran part està
previst transferir als consells insulars i vostè el que fa és
quedar-li la mateixa partida amb la mateixa estructura de

personal a la conselleria. Jo crec que aquest personal hauria de
ser transferit als consells insulars, perquè això l’únic que fa és
provocar que es dupliquin els serveis: dues administracions, i
sobretot deslleialtat entre els mateixos partits del pacte que fan
dues polítiques o que fan la mateixa política des de dues
institucions distintes, i el que fa és que això tengui un
sobrecost per als ciutadans.

Vostè també ens parla d’una nova tècnica jurídica per
mostrar una manera diferent de concebre el benestar social.
Supòs que es deu referir a aquesta manera d’entendre distinta
del que pensa el Partit Popular i el que pensa, també, Unió
Mallorquina, per què no dir-ho?, que evidentment dóna entrada
a la iniciativa privada, etc., etc., aquí on sabem que Esquerra
Unida està totalment en contra; ens ho varen demostrar en el
consell insular a les votacions del que era el nou centre Ciprés.
Per tant sabem què pensen vostès, sabem què pensam
nosaltres, i no ens sap gens de greu ni una mica tenir aquestes
diferències. Per tant, entenem aquesta nova tècnica jurídica.

Vostès en aquesta secció, l’any 2000, per posar-li un
exemple, de capítol 1 tenien 122 milions de pessetes. L’any 2001
en tenen 145. De capítol 2 en tenien 76 i ara en tenen 103. De
capítol 6 en tenien 232 i ara en tenen 64. Per tant, ens agradaria
saber..., vostès, transferint acció social, d’aquest programa no
es transfereix absolutament res. Ens digui, Sra. Consellera, què
farà vostè amb aquests doblers; és a dir, ho transfereix als
consells  insulars, però vostè d’aquest programa no transfereix
absolutament res. Això és lleialtat.

Del programa 3131 d’abans, que ara és 31..., em pareix que
és A01, de centres d’assistits, aquí on hi ha el menjador de
transeünts, etc., etc., en el que és la partida de l’any 2000, que
era de 53.496.260 pessetes, en el 2001 té un augment
d’aproximadament dos milions de pessetes. Ens agradaria saber
perquè, si no ho hem mirat malament, vostè fa la transferència
amb els 53 milions de pessetes que tenia l’any 2000 i vostès
l’any 2001 augmenten aquesta partida.

El que vostè ja ha dit  de guarderies, hi havia un compromís,
i així vostè ho ha dit, de transferir les guarderies a educació, i
també ens agradaria saber per què no s’ha fet fins ara i per què
vostès han de fer les reformes i les han de donar adequades a
la conselleria, si no seria millor ja que la mateixa conselleria fes
les distintes reformes ella mateixa.

En el programa que era 3141, de promoció d’ajuts socials,
que ara està xapat en dos programes, en el 313D, de protecció
i acció social, l’any 2000 vostès tenien 77 milions de pessetes
de capítol 1, ara en tenen 85; austeritat. Capítol 2, 13 milions, 14,
i capítol 4 1.331.873.000 pessetes i ara han augmentat a 2.065
milions de pessetes. Aquí antigament, o supòs que l’any passat
també ja es feia, hi havia son Tugores, pla de gitanos, PPB, el
Pla gerontològic, les ajudes que es donaven a la UNAC, etc.,
etc., i el que era el capítol 7 hi havia abans 202 milions de
pessetes i ara hi ha 189 milions de pessetes, és a dir, que abans
hi havia 1.624 i ara són 2.370 milions de pessetes. No entenem
que d’aquests doblers d’aquest programa, que és el programa
central de serveis socials, que hauria de ser objecte de
transferència, als consells insulars es transfereixen 1.119 milions
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de pessetes, 1.119 milions de pessetes. M’agradaria saber què
farà vostè una vegada transferides aquestes competències amb
1.170 milions de pessetes que li queden. Això ha estat ben
negociat? Això està negociat amb els consells insulars? Els
consells  insulars sabien que hi hauria aquest increment de
partida? Esperem que els distints partits i, sobretot, les distintes
presidentes dels tres consells insulars se n’adonin del que ha
fet vostè amb els pressuposts i a l’hora d’aprovar la llei aquí en
el Parlament idò es torni renegociar.

Per què només es transfereixen 31 milions de pessetes de
capítol 1? Vostè transfereix aquests serveis i dels 84 milions de
pessetes  vostè se’n queda 54. Manté una doble estructura.
Com ho faran els consells insulars per gestionar aquesta
transferència?

Si el capítol 4, que es refereix a beques, a ajudes a
discapacitats, programes de (...) de pobresa, tercera edat..., per
què li queden quasi 1.000 milions de pessetes. Tan sols es
transfereixen 1.158 milions de pessetes i dels 2.065 milions de
pessetes  n’hi queden..., de capítol 7, 189, li queden
aproximadament 1.000 milions de pessetes. Ens expliqui també
què pensa fer amb aquests doblers.

En el que és la renda mínima d’inserció social, que és el
programa o que era el programa 46100, ens agradaria saber quin
serà el repartiment, si ens ho pot dir, entre els tres consells
insulars. 

Hem vist que hi ha augment en el Pla de prestacions socials
i ens n’alegram. Amb aquest programa i en aquest aspecte li
donar l’enhorabona, però no sé si ho hem mirat malament o si
ho hem mirat bé, però pareix que l’aportació de l’Estat és de 438
milions de pessetes, 965.000 pessetes. No ho és? Ens agradaria
també que ens ho aclarissin, tal vegada ho hagi mirat malament;
m’agradaria que ens ho aclarissin perquè nosaltres en el
pressupost ho hem vist així. Si és així, evidentment Madrid nos
mata jo crec que s’ha acabat.

Passarem al que és l’Institut de la Dona. Aquest institut va
néixer amb el consens de tots els partits polítics. Nosaltres li
vàrem donar el nostre suport i li vàrem dir i ja li vàrem
argumentar que qualsevol organisme que lluitàs sobretot per la
igualtat d’oportunitats el Partit Popular hi estaria a favor.
Evidentment nosaltres, quan governàvem, no teníem institut,
teníem la Comissió Interdepartamental de la Dona, aquí on va
aprovar un pla de 3.000 milions de pessetes, aquí on s’havien
de destinar 1.000 milions de pessetes anuals, i la partida era
sensiblement reduïda, només hi havia 32 milions de pessetes:
hi havia de capítol 1 6,9 milions, capítol 2 un milió, capítol 4 dos
milions i el gruix estava en el capítol 6. Avui veim que la seva
manera de governar i la seva austeritat fa que canviïn una
miqueta sobretot els criteris: capítol 1, 40.700.000 pessetes,
austeritat; capítol 2, 31 milions de pessetes; capítol 6,
inversions, 4 milions de pessetes, i tot se’n va a capítol 4.
Vostès en principi, si no ens ho expliquen d’una altra manera,
converteixen l’Institut de la Dona en una autèntica repartidora.

Passem a l’Ibas, coneguda secció 75. També els programes
canvien, per tant si hi ha qualque confusió els deman
disculpes. En el programa que ara actualment és 31... 311A,
direcció i serveis generals, que és el que s’encarrega de centres
propis i de les places contractades, tant en el que es refereix a
tercera edat com a discapacitats, inclou l’ajuda a domicili, el
pressupost en (...) que hi ha 103 places concertades per a
disminuïts, 201 per a persones majors, és a dir, són exactament
les mateixes que els vàrem deixar l’any 99, però diu també que
per a l’any 2000 s’ampliarà aquest nombre de places.  Ens
podria dir quins seran els criteris i, sobretot, quin serà el
repartiment entre les quatre illes?, ens podria aclarir aquest
tema?

Pareix que no es diu res a la Llei de transferències, però jo
li ho argumentaré. L’any 2000 hi ha dos programes, un que és
centres assistencials més direcció de centre, i ara també es
divideixen en distints programes, però el que és el primer
programa, que és centres assistencials, hi havia 1.776 milions de
pessetes; en el programa 4 100 milions de pessetes i en el
capítol 6 hi havia 159 milions de pessetes, un total de 2.036
milions de pessetes. En el pressupost del 2001, en el total, és a
dir, en el resum hi ha del capítol 1 537 milions de pessetes,
capítol 2 1.188..., és a dir, en total hi ha 2.150. I després a l’altre
programa hi ha el que és a direcció d’institut, hi ha del capítol
1 1.532 al pressupost del 2000, un total de 1.654 milions de
pessetes. Vostès veig que ho han dividit i la veritat és que m’ha
costat una miqueta controlar-ho tot. Nosaltres ho teníem tot
junt, ho teníem només amb aquests dos programes i vostès
veig que ho xapen i ho divideixen entre totes les institucions:
hi ha el programa de la Bonanova, hi ha el programa de la
residència de Felanitx, etc. Em pareix molt bé però m’ha creat
una miqueta de dificultat.

Ens agradaria que ens fes una sèrie d’aclariments en aquest
tema, perquè vostès a la Llei de transferències en el que és la
residència de Felanitx, de capítol 1 tenen una previsió a la Llei
de transferències de 328 milions de pessetes, però vostès en el
pressupost de l’any 2000 només en vénen reflectits 258, és a
dir, no entenem molt bé perquè aquesta diferència. El mateix pel
que fa a la residència de Llucmajor, que vostès amb la Llei de
transferències tenen una previsió de 34 milions de pessetes i en
canvi en els pressuposts tenen una previsió de 12.716.000
pessetes. A més també ens agradaria que aclarís, perquè ens
han informat que vostès han paralitzat una fase de les obres de
Llucmajor, ens agradaria també que ens aclarís si hi ha hagut
cap tipus de dificultat o han estat unes informacions errades.

Jo, sobretot per resumir, tornaré una miqueta al principi de
la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diputat, jo li demaré que vagi resumint perquè se li ha
passat el temps fa estona.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, sí, gràcies, Sr. President, ara vaig acabant, ara vaig
acabant, gràcies, Sr. President.
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L’any 1999, en els pressuposts de l’any 1999 a l’Ibas hi
havia 5.870 milions de pessetes. Curiosament en el pressupost
de l’any 2000 desapareixen 1.300 milions de pessetes, passen a
ser 4.459 milions de pessetes, i ara el 2001 vostè, amb aquest joc
de “trileros”, ens torna a treure uns doblers i ens treu 5.338
milions de pessetes. Li torn a repetir que està orgullosa vostè
del seu pressupost, però es fixi que encara li falten 500 milions
de pessetes per arribar al pressupost que tenia el Partit Popular
durant l’any 1999.

A més li diré una cosa: vostè no només fa la transferència
als  consells insulars d’aquests 5.338 milions de pessetes, sinó
que vostè fa la transferència sobre 3.401 milions de pessetes.
Ens pot dir per què aquesta deslleialtat amb els consells
insulars? Vostè no veu que seran incapaços de gestionar amb
garanties per als nostres ciutadans aquests serveis socials?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
contestaré en primer lloc al Sr. Cecili Buele, del Grup
Parlamentari del PSM. 

Bé, en principi jo pens que sobre la seva intervenció no tenc
més que tornar a coincidir amb el que són els plantejaments
dels diferents partits que formam part del pacte de govern. És
evident que coincidim en gran part amb la filosofia, que
coincidim també en les actuacions i en els eixos que consideram
significatius, i és per això que la política que avui hem presentat
és, per suposat, producte de la feina de la Conselleria de
Benestar Social i de les persones que la conformen, però no
seria justa si no digués que emana d’un projecte comú que és
el pacte de govern, que és també el pacte per a l’ocupació. Per
tant és evident que coincidir tant en la filosofia com en les
línies d’actuació i en les actuacions que hem considerat
prioritàries, era jo pens que bastant obvi. Estic contenta que
aquesta coincidència sigui rebuda amb il·lusió, a la vegada que
sigui rebuda des del convenciment del fet que avançar en
polítiques socials, avançar en pressupostos en matèria de
política social mai no es pot dir des d’una..., amb molta alegria,
perquè és evident que tenim tant a fer que sempre el que feim
és donar petites passes que ens apropin a un horitzó i a un
objectiu comú. Per tant, en aquest sentit jo confio en continuar
donant i coincidint amb les actuacions que des de les diferents
àrees de la nostra conselleria presentem.

Respecte a l’al·lusió que fa al sistema de protecció social, he
de dir que per a la nostra conselleria des del començament, i jo
crec que des del conjunt del pacte de govern, és una necessitat
aconseguir, és un objectiu posar el Sistema Balear de Protecció
Social a l’alçada d’altres sistemes com són ara el de salut i el
d’educació. Jo pens que tots junts feim una feina important,

difícil, perquè treure les polítiques socials d’aquesta visió
assistencialista, puntual i graciable no s’aconseguirà en un any
ni tal volta en una legislatura, però sens dubte estam caminant
cap a aquesta qüestió.

De tot el que vostè ha aportat jo crec que és molt important
i significativa l’al·lusió que fa al tema de les transferències i de
la coordinació amb els consells insulars i els ajuntaments. Jo
crec que vostè ha fet una demostració ja necessària del fet que
la qüestió de les transferències de determinades àrees o de
determinats aspectes de la nostra conselleria als consells
insulars i per tant també als ajuntaments, ha de deixar de ser un
tema que serveixi per a la confrontació perquè, en definitiva,
tota aquesta feina que hem estat fent durant un any i mig els
diferents partits, el que va és en la línia de configurar un nou
projecte de govern i un nou projecte de comunitat. Per tant
segurament ho hauria d’explicar al Sr. Pastor, perquè pens que
té una visió molt equivocada del que és treballar
coordinadament i del que és treballar des d’un model en el qual
una administració col·labora amb l’altra, i col·labora per
aconseguir que en conjunt els ciutadans i les ciutadanes se
sentin beneficiats.

I després ja dir-li que la referència inicial que ha fet quant a
la composició de gènere de la meva conselleria, jo pens que
aquesta vegada hem invertit el 40-60, però tal com al seu partit
alguns dels nostres estam d’acord en el fet que hem de caminar
cap a la paritat. Jo intentaré que de cara al futur, a un futur que
ja esper que sigui una altra legislatura, la participació dels
homes en la nostra conselleria sigui un poc major i més
prioritària, més paritària, però en principi jo crec que aquesta
discriminació positiva ha de ser ben rebuda encara que sigui
per una vegada.

Respecte a l’aportació que em fa la portaveu del Partit
Socialista, la Sra. Francina Armengol, bé, explica que els
pressupostos en el tema de transferències no seran modificats,
a partir de l’aplicació de la Llei de transferències, perquè això és
també un error que en el seu plantejament fa el Sr. Pastor,
encara que després hi incidiré. Les matèries que s’han de
transferir estan ja consignades en aquesta proposta de
pressupost i estan també consignades, per tant, al Projecte de
llei de transferències. Per tant no seran uns pressupostos
modificats, sinó que el que ja s’ha acordat per una via serà
transferit als respectius consells insulars al marge que, tal i com
preveu la Llei de transferències, es posin en marxa unes altres
actuacions que no estan per tant consignades com a partides
transferibles perquè encara no són serveis i actuacions
concretes, però mentre es transfereix la gestió i es transfereix la
possibilitat que els consells insulars duguin endavant aquesta
matèria, són partides que per suposat, via ja conveni o via
transferència pressupostària, s’aniran desenvolupant al llarg de
l’any.

Jo, tal com he comentat al portaveu del Partit Socialista de
Mallorca, i no podria ser d’altra manera, la coincidència en els
nostres  plantejaments parteix -torn a dir- sens dubte del
compliment que aquesta conselleria pretén fer d’una manera el
més estricta possible del pacte de govern i de l’altre document
que jo pens que hem d’esmentar sempre, perquè en aquest
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document estan encara implicades altres forces socials, com
són els empresaris i són els sindicats, que és el pacte per a
l’ocupació, i que per tant és un document que encara dóna més
força i més valors als objectius i a les decisions inicials que
vàrem prendre els partits signants del pacte de govern. Per tant,
també els membres de la Conselleria de Benestar Social ens
donam l’enhorabona, però pens que està d’enhorabona el
conjunt dels ciutadans, està d’enhorabona el conjunt
d’administracions d’aquesta comunitat autònoma d’haver
aconseguit  ja per primera vegada equiparar el Pla de
prestacions socials bàsiques i, per tant, possibilitar que els
ajuntaments puguin desenvolupar o comencin ja a
desenvolupar una xarxa bàsica de prestacions socials un poc
més adient i que doni un poc més de resposta a les necessitats
de les persones.

Respecte a la distribució que em demana, ara actualment la
distribució que es fa en el pressupost del 2000 són 107 milions
per al Consell de Mallorca, 38 per al Consell d’Eivissa i
Formentera, i juntament per al Consell de Menorca. Aquestes
dues de Menorca, Eivissa i Formentera es fan per via de la Llei
de transferències del 93, a la qual no es va sumar el Consell de
Mallorca i que es fa, per tant, via conveni. Per tant, el que es
farà de l’increment és aplicar el percentatge que ja s’aplica als
tres consells insulars, un 79% a Mallorca, un 11% a Eivissa i
Formentera i un 9% a Menorca. Són percentatges que
s’apliquen segons ratios de població, i que per tant, de la
mateixa manera que s’aplicaven amb la quantitat que abans
tenien, s’aplicarà amb aquest increment.

Bé, quant a preguntes concretes que em fa de partides de la
Direcció General de Serveis Socials i de l’Ibas i que estan
dirigides a diferents plans sectorials, efectivament per una part
els  plans sectorials, en concret el Pla gerontològic que em
demanava, el pla de gent gran, estarà acabat d’elaborar a final
d’any i per suposat les seves actuacions es posaran en marxa
en coordinació amb les altres administracions i en estricte
compliment del que preveu la Llei de transferències en matèria
de serveis socials. Per tant, una vegada assolida aquesta fase
de planificació i encetada la fase de normativa, es passarà a una
fase ja d’implementació i de gestió que, tret d’alguns aspectes
més de caràcter interinsular, estarà transferit als consells
insulars i als ajuntaments. Però això és en estricte compliment
de la filosofia de la Llei de transferències i també del pacte de
govern, de manera que la gestió dels serveis arribi als ciutadans
des de l’Administració més propera, però també que, tal i com
preveu i determina la Llei de transferències, la planificació, la
normativa i la coordinació de l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, es manté en el Govern de les Illes Balears.

Respecte a la renda mínima d’inserció, suport transitori
comunitari, és cert dir que hi ha dues partides, que hem volgut
mantenir la partida que existia abans per la seva denominació de
suport  transitori comunitari, i obrir-ne una altra que ens sembla
més adequada per descriure el que són aquest tipus de
programa, que és el de renda mínima d’inserció. No crec que
faci falta recuperar debats que hi va haver jo crec que en el 95,
quan el Govern de les Illes Balears estava en mans del Partit
Popular, en el qual la resta de partits varen pressionar, per cert,
perquè es posàs en marxa  una renda mínima d’inserció que el

Partit Popular no volia posar en marxa i que després, a partir de
la pressió dels sindicats, es varen veure obligats a posar en
marxa, i per no transigir amb la idea que havien acceptat el que
la resta de partits demanaven i demanava la nostra societat, li
varen donar aquest nom rocambolesc, si se’m permet, de suport
transitori comunitari. Per tant serà un mateix concepte, el
repartiment es farà en el mateix percentatge que es fa ara als tres
consells  insulars, i el que sí canviarà significativament és el
decret que s’està reelaborant juntament amb els tres consells
insulars, el Decret de renda mínima, que permeti ampliar les
característiques dels beneficiaris i que, per tant, permeti arribar
a més gent amb més durada de prestació i amb quantia.

Respecte a un altre tema que m’ha plantejat com a
preocupant i que sens dubte és preocupant per a la nostra
conselleria, i molt especialment perquè és la seva competència
directa, de la Direcció General de Menors: l’aplicació de la Llei
penal juvenil; és cert que el nostre govern s’ha vist en la
necessitat de fer una important aposta per posar en marxa i fer
possible que el gener del 2001 sigui aplicable aquesta llei penal
juvenil. És cert també, jo crec que ja no és desconegut per
ningú, que això es fa en contra i sense l’ajuda del Govern
central. Continuarem encoratjats amb la idea de continuar
demanant per als nostres ciutadans el que és seu, i el que, de
qualsevol manera, el Govern central ha de implicar-se en donar,
però també li he de dir que som molt pessimistes, que hem
tengut, des que es va aprovar la llei i sobretot a partir de la
conformació del nou govern de l’Estat, que hem intentat les
diferents conselleries de les diferents comunitats autònomes,
i els diferents partits polítics parlamentaris, fer una pressió
important per aconseguir no només que el Govern central
financiï l’aplicació d’aquesta llei, sinó -i això és el més greu- que
compleixi els acords que segons la pròpia llei són competència
estricta seva: des de fer un reglament a dotar el Ministeri Fiscal
i Judicial de les dotacions, recursos necessaris perquè aquesta
llei es pugui aplicar, no ja del que sembla que a través d’una llei
han decidit transferir-nos sense dotar, que és la rehabilitació
dels  joves infractors, sinó el que és clara competència del
Ministeri de Justícia i del Ministeri Fiscal, que és la tramitació
dels expedients i l’atenció judicial.

Per tant, està clar que si el Govern central no ha estat capaç
de respondre al que la pròpia llei accepta com a competència
seva, més difícil encara tindrem per aconseguir que reaccioni i,
en virtut del que sembla que no entén com a obligació seva de
treballar en funció dels ciutadans de tot l’Estat espanyol, el
delega a les comunitats autònomes, tot i sabent que sense
possibilitat d’aplicar-la potser aquesta llei fracassarà i potser
això els permetrà d’anar cap a postures que estan més en
consonància a la seva ideologia, postures que no van dirigides
a la inserció dels joves infractors, sinó que estan dirigides a la
penalització, a la via policial, a la via judicial, i a la via
penitenciària estricta. Tenim de fet d’aquí a dues setmanes la
primera reunió de la conferència sectorial d’acció social que
s’ha convocat des que es va crear el nou Govern. Intentarem
des de les diferents conselleries que aquest tema una vegada
més sigui tractat, però la resposta per ara és negativa. Això
obligarà que aquest govern hagi de continuar fent un esforç
que no li correspon en tota la seva extensió, i no estaria
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malament que per una vegada en aquest sentit tots els partits
de la nostra comunitat autònoma, no només els que estam en el
Govern, treballassin en funció del conjunt dels ciutadans de les
Illes Balears.

Respecte del que em demana de la Direcció General
d’Esports, aquesta partida a què es fa referència és dins el
programa de promoció i suport a l’esport, no és exactament un
pla d’instal·lacions esportives, és el pla f, el pla de l’extensió de
l’educació física, és un pla concertat entre el Consejo Superior
de Deportes, ara la Conselleria d’Educació i la conselleria
competent en matèria d’esports, per posar en marxa una sèrie
d’equipaments esportius dins els centres escolars. Per tant, és
un pla que en certa mesura distint, encara que complementari,
al que hauria de ser i al que serà en un futur, atès que la nostra
Direcció General d’Esport ha començat a treballar, el Pla
d’instal·lacions esportives de les Illes Balears, aquest pla que
es començarà, ja s’han iniciat qüestions preliminars i es
començarà a redactar a partir del 2001, es redactarà, com no,
amb els consells insulars i també, atès que tenen diverses
competències relacionades amb esports i competències en
instal·lacions a través del Pla d’obres i serveis, com molt bé
vostè ha dit, i per tant serà un pla absolutament concertat amb
els consells insulars, i posteriorment amb els ajuntaments.

Respecte de l’Institut de la Dona, compartim que 185 milions
són insuficients per assolir un objectiu tan ampli i tan encara
llunyà, d’aconseguir la plena igualtat entre homes i dones, però
coincidim també que aquest és un pressupost que ens permetrà
posar en marxa projectes estratègics significatius, els que ja he
mencionat abans, i que a més ens diferencien molt de les
suposades polítiques d’igualtat que l’anterior Govern posava
en marxa. Això vol dir no projectes o plans amb grans
pressupostos, que a l’hora de la veritat no tenen una aplicació
directa, sinó que vol dir 185 milions dedicats a crear una casa
d’acollida a Mallorca, una altra a Eivissa per l’any 2001, un fons
de pensions per ajudes alimentàries a dones divorciades amb
càrregues familiars, una extensió del centre d’informació a les
tres illes, en principi a les tres illes, esperam al 2002 poder
arribar també a Formentera. I després començar durant el 2001
a treballar en les polítiques transversals, que vol dir ja implicar
la resta de conselleries en actuacions concretes per aconseguir
aquesta plena igualtat d’homes i dones. Com es farà? A través
de l’elaboració d’un pla d’igualtat de les dones, que seguirà la
mateixa  filosofia que han seguit els altres plans: participació
social, coordinació interinstitucional, i pressupost de les
actuacions que volem posar en marxa.

Respecte, crec que acab, a les aportacions que m’ha fet la
Sra. Armengol, sí dir que coincidesc amb vostè amb l’alegria ja
de poder el mes que ve fer la sessió constitutiva... no, perdó, a
finals del mes de novembre, del Consell de Cooperació. És cert
que un tema que implica d’una manera tan important el conjunt
del Govern li hem dedicat poques paraules, potser perquè
aquesta mateixa comissió, els membres que estan aquí ja varen
tenir ocasió de poder parlar sobre quines són les línies
d’aquesta direcció general, però sí presentar que per l’any 2001
la distribució pressupostària d’aquesta Direcció General de
Cooperació permetrà per una banda que el Consell de
Cooperació no només sigui un òrgan formal, sinó que sigui un

òrgan viu, que tingui activitat, perquè tindrà una petita partida
pressupostària que permeti funcionar.

Per altra part dir que, en la línia que ja he anunciat, la
convocatòria ONGs per cooperació pujarà significativament i
arribarà a un 25% del pressupost de la Direcció General de
Cooperació, que s’obre una línia de projectes bilaterals, donant
continuïtat a alguns macroprojectes, però iniciant uns altres,
que representa un 27%; i després dir que la nostra aportació als
fons insulars també s’amplia, passant de 200 milions que hi
havia l’any passat a 220 al conjunt dels tres fons insulars. Jo
crec que a aquestes qüestions he aconseguit contestar-li. En
tot cas després en el torn de contrarèplica.

Pens que em resultarà més difícil contestar, sens dubte, al
portaveu del Grup Parlamentari Popular, per començar perquè
jo pens que qui ha començat bastant malament ha estat vostè,
Sr. Pastor. Miri, per començar, jo pens que hem trencat el que
semblava que era una norma d’ençà que la Sra. Rosa Estaràs va
deixar de participar en aquestes comissions, que era tenir un to
no agressiu, sinó un to col·laborador. Per tant jo pens que en
aquest sentit, bé, vostè ha començat com ha començat, i ja que
m’ha dit que malament, jo li retornaré que també malament. Però
a mi no em preocupa, perquè pens que en definitiva,  i el
resultat és que m’ha fet una mala exposició, una exposició difícil
de contestar, per mal articulada, que respon a qüestions
puntuals, i no a una devolució del que jo he fet, a una
devolució de la nostra política i de la seva política social, tal
volta perquè, repetesc, com he dit a la meva intervenció, tal
volta no l’ha tenen ni l’han tengut mai, i m’ha fet una..., jo pens
que aquest to agressiu seu respon al fet que se sent molest
perquè efectivament a aquesta compareixença, tot i que no estic
tan contenta com vostè es pensa, i no estic tan contenta perquè
som molt conscient de totes les necessitats socials que ens
queden per assolir, però en aquesta compareixença s’ha
demostrat que aquesta conselleria avança, que aquest govern
avança cap a un nou model de política social, un model
radicalment distint del que vostès havien tengut, que en
definitiva era una manca de model, un model que responia a
qüestions puntuals, a qüestions conjunturals, i que anaven
més a resoldre problemàtiques de caràcter partidista que no a
intervenir i a canviar dinàmiques socials, que algunes s’han
instal·lat quasi com a definitives a la nostra comunitat
autònoma.

Vostè, jo pens que mescla conceptes, amb els quals
lògicament no estam d’acord. Quan ens fa el retret que no és un
govern auster. Jo crec que un govern auster no és el que
redueix recursos humans, si aquests recursos humans van en
benefici dels ciutadans, sinó que és aquell que no malbarata els
diners amb programes que no serveixen per a res. I jo li he fet
una relació claríssima de programes, d’actuacions, de projectes
que són significatives, que són clares i que van dirigides a
objectius molt concrets. Com que no repetiré la meva aportació,
jo el remet a tot el llistat de programes i d’actuacions que jo he
mencionat com a eixos claus, i que són significatius en aquesta
conselleria. Però després el convid, ja que vostè s’ha permès
xerrar en nom d’un altre grup parlamentari, permeti’m també que
li recomani que tengui una xerradeta amb el Sr. Buele o amb la
Sra. Armengol perquè li expliquin què és això de les
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transferències. Jo entenc que vostè no entén què són les
transferències, perquè lògicament des del seu partit ara a
l’Estat, el seu coneixement, la seva idea del que són les
transferències va en aquesta línia, delegar unes competències
que no són convenientment dotades, i que per tant en
definitiva al que van en aquest cas és a dificultar altres
administracions l’aplicació i l’assumpció d’aquestes
transferències, i si resulta que aquestes administracions estan
en mans d’un partit polític o de diversos partits polítics que no
són el seu, per tant, intentar crear la idea que la seva gestió no
és adequada.

Jo li recoman també, permeti’m’ho, que es llegeixi el projecte
de llei de transferències, perquè jo crec que tindrà claríssim que
això que amagam doblers als consells insulars, jo crec que mai
s’havia donat en una llei de transferències una explicació tan
clara de què és el que es transfereix a cadascun dels consells
insulars. Però a més, és que aquesta llei va més enllà, perquè no
únicament transferim el que existeix, sinó que a partir de
transferir unes determinades competències el Govern es
compromet amb els consells insulars a establir una via de
col·laboració mitjançant convenis i mitjançant la compensació
per habitant que durant quatre anys permetrà que els quatre
consells desenvolupin una xarxa de prestacions que sigui
equiparable als  tres consells insulars. Per tant amb això el que
fa el Govern de les Illes Balears és complir el que és el seu
objectiu irrenunciable, que és garantir que el conjunt dels
ciutadans i ciutadanes de tot el territori, per tant de les nostres
quatre illes, tenguin els mateixos serveis i les mateixes
característiques en la seva aplicació. 

Hi ha qüestions que ja li he contestat a la Sra. Armengol,
com dir que les qüestions que s’han de transferir, les partides,
estan consignades a aquests pressupostos, lògicament perquè
la llei de transferències no s’aplicarà probablement fins al primer
trimestre del 2001, i que per tant havien d’estar consignats a les
nostres  seccions pressupostàries. Tot i això, la voluntat i la
possibilitat de coordinar-nos amb els tres consells insulars, ha
permès que s’estigui treballant ara ja per fer en determinades
matèries delegacions de gestions que permetin que els consells
insulars, d’aquelles matèries transferides que no s’aplicaran
fins probablement el mes de març o abril del 2001, a partir del
gener del 2001 ja ho puguin gestionar com a competència
delegada, però d’alguna manera com si fossin seus.

Li faria un altre aclariment quant al Pla de prestacions
socials  bàsiques. És lògic que estigui content, perquè d’altra
manera no s’entendria, però li record que precisament en aquest
cas això que Madrid ens mata no és tan cert, li recordaré que
precisament el Pla de prestacions socials bàsiques el va posar
en marxa el Govern del Partit Socialista, la que no ens matava en
absolut, que va intentar aconseguir un pla que igualàs totes les
comunitats autònomes en les prestacions socials  bàsiques va
ser la ministra Matilde Fernández, que evidentment el Sr.
Pimentel ens matava menys, però em pens que va dimitir. I el
que sí li dic claríssimament, que el que ens mata és el Sr.
Aparicio, d’això  no tenc el menor dubte; si no, li recordaré el
que he comentat abans sobre la llei penal juvenil.

I ja acabaré quant a qüestions més concretes de l’Institut
Balear de la Dona, jo no sé si s’ha sentit al·ludit quan he
contestat els altres dos portaveus dels grups, però francament
els  seus 3.000 milions de Pla d’igualtat de les dones, on son?
Perquè el que té ara precisament l’Institut Balear de la Dona
com una de les necessitats és començar a definir què són les
polítiques transversals, perquè no varen rebre cap herència que
aclarís que a partir d’un pla fantasma, si em permet la paraula,
-i fantasma és allò que no existeix, que no és tangible, no és
ver?- no hem pogut heretar una política transversal que ens
permeti ara només posar quatre pinzellades, sinó ben al contrari,
hem hagut de començar a treballar en la plena igualtat d’homes
i dones des del començament. Els seus 3.000 milions de
polítiques transversals de la dona són no res, perquè no han
tengut incidència sobre la població d’aquestes illes. Si vol,
podríem fer una enquesta al carrer; però jo li dic que els nostres
188 milions, ho he dit i ho tornaré a repetir, ens permetrà posar
en marxa una sèrie d’actuacions que són noves, perquè amb els
seus 3.000 milions vostès no varen posar en marxa cap centre
d’acollida, no varen posar en marxa cap línia que actuàs en
contra de la violència contra les dones, no varen posar en marxa
cap actuació que permetés que la política d’igualtat d’homes i
dones  arribés al conjunt de les illes del nostre arxipèlag. Per
tant, 3.000 milions fantasmes, versus -si se’m permet la paraula-
180 milions que són respostes polítiques concretes, i li he
mencionat 30 milions, pocs milions, té raó, pocs, però més que
zero, per començar una política de compensació de pensions
alimentàries a dones que es troben en situació de greus
necessitats. Però això sí que és política transversal, doblar la
renda mínima d’inserció és treballar en política transversal,
perquè si no, el terme feminització de la pobresa no existiria. Per
tant, si incidim en pobresa desgraciadament estam incidint en
dona, i desgraciadament la dona més autònoma no és
únicament la que té més habilitats per a l’autonomia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per favor, vagi resumint.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Dos minuts i acabaré. La dona més autònoma no és la que
té més habilitats per a la seva autonomia, sinó, en la nostra
societat, la dona, el vell, el discapacitat més autònom és el que
té recursos econòmics per tenir una vida digna i cobrir les
seves necessitats bàsiques.

Jo, per qüestió de temps, acabaré. En tot cas, per la
contrarèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Antoni Pastor.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, no perdré el poc
temps que tenc intentant justificar el que va fer el Partit Popular.
Evidentment la que compareix i governa és vostè aquí, pareix
que un any i mig després encara no se n’ha adonat, i vostè
encara fa oposició de l’oposició.

No m’ha donat temps per tocar totes les àrees que duu
vostè, però d’una manera molt breu, perquè tenc molt poc
temps, tocaré distintes àrees.

Joventut. Jo crec que el pressupost és continuïsta,
evidentment hi ha un programa nou, però jo crec que aquest
programa, i sobretot les polítiques de joventut, es veuran una
vegada aprovat el Pla jove. Jo ja li vaig manifestar que si vostès
ens admeten una sèrie d’esmenes que nosaltres volem proposar
quan entri a debat parlamentari, que seran esmenes totalment
positives, i vostès quantifiquen el Pla, tendran el nostre suport.
I vostè ho sap. I a més, que ho dic ben seriosament: Nosaltres
estam d’acord amb un pla jove, quantificat i valorat, i el Pla jove
que han entrat ens pareix bé; miri quin tarannà té aquest diputat
que li parla. Evidentment pensam que podem fer aportacions
positives des de la nostra experiència, i esperam que vostès
tenguin aquest mateix tarannà, i jo crec que podríem aconseguir
que d’aquest parlament sortís un pla jove per unanimitat de tots
els partits polítics, i crec que seria el desig de tots.

En tema d’esports, una vegada aclarida a mitges la pregunta
que li ha fet la diputada Sra. Armengol, no l’hem aclarida,
perquè ens agradaria que ens digués quines seran aquestes
inversions, perquè jo m’imagín que vostès ja les tenen
previstes, ens agradaria que ens aclarís, nosaltres sabem que
també en aquest famós document del pacte hi ha les
transferències d’esport. Ens agradaria saber si seran dins l’any
2001, i sobretot que ens aclarís dues coses: Príncipes de España
i Calanova, es transferiran aquestes dues instal·lacions als
consells insulars, o en concret al Consell Insular de Mallorca?
I després una tercera pregunta en tema d’esports, ens agradaria
saber si vostès, tal com vàrem parlar tant amb la directora com
amb vostè, vostès durant l’any 2001 signaran convenis amb els
clubs d’elit, no discriminant cap tipus d’esport, sinó que tots
els clubs d’elit tenguin el suport de la seva conselleria?
Evidentment sabem que el bàsquet el va haver de firmar
Presidència, el president, que no va estar dins la seva
conselleria. A nosaltres ens agradaria saber quina política durà
vostè en el que és els clubs d’elit.

En els temes de cooperació ens agradaria saber un parell de
coses. Primer, nosaltres només hem trobat, tal vegada, ja li dic,
amb qualque dificultat, 100 milions de pessetes per al que és el
Fons de Solidaritat. Ens agradaria saber, si nosaltres no anam
malament, l’any passat hi havia 200 milions de pessetes, si és
cert que enguany s’ha baixat a 100 milions de pessetes, si no és
cert idò no importa que ens ho expliqui, però en cas que sigui
cert ens agradaria saber per què i, sobretot, com ho justifiquen.
I després ens agradaria saber quines partides es destinaran a
macroprojectes i quines partides es destinaran a microprojectes.

Jo la veritat és que m’ha sorprès una miqueta la seva
resposta, és que fins i tot ha hagut d’anomenar l’exconsellera
i l’exdiputada Rosa Estaràs. Jo he fet el meu discurs, jo som
aquí per demanar-li el que a mi em sembla que li he de demanar
i per argumentar-li el que li he d’argumentar. Jo no li he de fer
les preguntes només del que vostè em diu a la seva intervenció
sinó del que jo amb la meva feina he trobat damunt els
pressuposts per poder-ho tenir més clar. El que passa és que
vostè em pareix poc demòcrata. És a dir, jo, quan li faig un
discurs positiu, un discurs que estic a favor de vostè, faig una
bona exposició; quan no faig un discurs positiu i no estic
d’acord amb vostè faig una mala exposició. Sens dubte la
democràcia li vessa per les orelles.

A mi m’agradaria que entengués quina és la nostra visió
d’aquest pressupost. Li torn a repetir: joc de “trileros”. Vostès
l’any 99 tenien un pressupost que han estat incapaços de dos
anys després  igualar-lo. Aquesta és la política que fa Esquerra
Unida i la política que feia el Partit Popular. Vostès han estat
incapaços d’igualar el pressupost que tenia el Partit Popular
l’any 99. Vostès l’any 2000 fan desaparèixer doblers en una
partida important, com era nous centres; què és, que quan el
Partit Popular se’n va anar ho va deixar tot fet?, ja no hi ha
nous centres  a construir? Vostè va inaugurar fa molt poc temps
un centre a la Bonanova per a Alzheimer, el va inaugurar, el va
deixar fet el Partit Popular. Pensa que ja està tot fet? Jo supòs
que no. Vostè hauria d’haver posat una partida per a nous
centres a la comarca de Llevant, a la comarca de Palma, per a
aquest tipus de malaltia. Vostè no ho ha fet, això, és això el que
jo li dic: que vostè fa desaparèixer aquests 1.000 i busques de
milions de pessetes que eren per a la residència de Felanitx i per
a la residència de Llucmajor, però vostè no deixa  una visió de
futur del que serà la seva planificació, no ho fa. Els fa
desaparèixer i el consell insular, en aquest cas de Mallorca, que
tendrà les competències, no els podrà fer.

Centres residencials. Nosaltres teníem clar quina seria la
nostra política. Comarca d’Inca, bonus residència; ho dèiem,
estava en el pla. Què faran vostès? Ni tan sols ens diuen què
faran ni ens deixen els doblers perquè els consells insulars
puguin dur endavant aquestes transferències, no els deixen. A
Palma, més de 700 persones en llista d’espera; nosaltres ho
teníem clar, el que faríem: Hospital Joan March i Hospital
General reconvertits en sociosanitaris. Què faran vostès? Els
reconvertiran? Perfecte. On són els doblers? Com ho faran els
consells  insulars, que tendran les competències? Ens ho
diguin. Centre Joan Crespí; què faran amb el Centre Joan
Crespí?, com és que no el transfereixen als consells insulars?
Vostè va trobar 100 milions de pessetes per part de l’Estat. On
són aquests doblers als consells insulars? Jo, la Llei de
transferències, no l’he vista. Vostès han demanat retardar el
conveni;  els ho han acceptat? Vostè ja torna com la Sra. Salom,
sempre pega a Madrid i després vol que a Madrid li donin les
gràcies?, vol que li donin suport a tots els projectes que du
endavant? Per favor! És a dir que Madrid me mata, Madrid me
mata. Vostès gestionin les seves transferències i les seves
competències, i agraeixin les bones relacions que puguin tenir
a Madrid amb vostès, però vostès se les han de guanyar.
Madrid té unes obligacions i el Partit Popular sempre estarà al
costat dels ciutadans reclamant a Madrid, pot estar ben segura
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d’això, però és que vostè ja pareix la Sra. Salom, i és difícil
arribar-hi, però quasi quasi ja ho pareix, l’està agafant i no és
cap mèrit això, no és cap mèrit, Sra. Consellera.

En el tema de l’Institut de la Dona. Com vol fer vostè totes
aquestes  inversions si de capítol 6 té 4 milions de pessetes?
M’ho vol explicar? Jo li deman que m’ho expliqui; si vostè m’ho
explica jo li diré. (...) capítol 4, com vol fer inversions de capítol
4? Les inversions em pareix que es fan de capítol 6, a no ser que
vostès vulguin fer gestió concertada i vulguin donar els
doblers... Estan canviant, senyors d’Esquerra Unida: ja no ho
volen tot públic?, estant entrant dins la política del Partit
Popular i d’Unió Mallorquina? Escolti, que no som nosaltres,
que deim que Unió Mallorquina no estava contenta, ho va dir
el Sr. Pascual, el Sr. Pascual ho va dir en el Ple del Consell
Insular, que en molts de moments s’havia sentit  enganat; això
ho va dir el Sr. Pascual, no ho dic jo. Vol que li enviï l’acta del
Consell Insular?, es va sentir enganat, per vostès, eh?, no per
nosaltres, per vostès.

Sra. Consellera, bones relacions, les que vostè vulgui;
col·laboració, la que vostè vulgui, però evidentment vostè se
l’haurà de guanyar. Si entra aquí dient que vostès canvien el
model d’austeritat, cosa que no ha fet el Partit Popular, partit de
dretes, escolti, vostè no vol bona relació, primer perquè vostè
no és objectiva, perquè sap que això no és cert, i segon que és
discriminatori: el Partit Popular va fer la seva gestió però avui
venim aquí, Sra. Consellera, a escoltar els seus pressuposts, a
debatre els seus pressuposts i el que farà vostè amb les doblers
que ha amagat als consells insulars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, en torn de contrarèplica
té vostè cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Senyor..., Sr. Pastor, bé, per suposat
(...) perquè vostè continuï justificant el que va fer el Partit
Popular, perquè és que no hi ha dubte: el que va fer el Partit
Popular en matèria de política social és injustificable, no es pot
justificar, o sigui, per tant, no esper ni molt manco... 28 diputats
que no varen servir en cap cas per posar en marxa, ni per
encetar, ni per dibuixar res que semblàs política social, res que
no fos precisament repartidora i res que no fos fer servir les
seves àrees per a altres qüestions que algunes són als Jutjats.
Li recordaré un cas com és el cas Formentera, precisament, i una
àrea molt propera a vostè com era la Direcció General de
Joventut, l’operació Enyorança, etc. Per tant, tot això és tan
injustificable que no esper ni molt manco que ho justifiqui.

Jo no faig oposició. Està clar que aquesta conselleria el que
ha fet és precisament demostrar que som al Govern, que
governam, que tenim iniciatives, que les duim endavant i que
tenim moltes més iniciatives per a l’any 2000 i per al que queda

de legislatura. El que passa és que sí que li faré oposició verbal
en aquest parlament, perquè lògicament de cada vegada això
queda més patent: afortunadament, els  seus posicionaments i
els nostres, no els d’Esquerra Unida, sinó els seus
posicionaments i els posicionaments del pacte de govern, de
l’actual govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
estan ben llunyans.

Respecte a joventut, d’acord, el Pla Jove sens dubte serà un
aspecte significatiu i diferenciador de la nostra política de
joventut i de la seva política de joventut, i no es preocupi que
estarà quantificat. Estarà quantificat com ho ha estat el Pla
d’immigració, que ha estat el primer pla que hem presentat, i
estarà quantificat, i no ha estat així els plans que vostès varen
presentar. Per tant, jo estic contenta que precisament, a vostè,
aquest pacte de govern li hagi servit per entendre que els plans
que no es quantifiquen no són plans, perquè ni el de salut
mental, ni el Pla de drogodependències, ni el Pla de la sida, que
es varen aprovar l’anterior legislatura no feien cap referència a
res que tengués a veure amb pressupost; declaració
d’intencions, etc. Per tant no es preocupi que sí, que el Pla Jove
estarà quantificat. 

Però de totes maneres, encara que no tenim massa temps,
les polítiques de joventut, continuïstes?, ni molt manco. Miri,
una qüestió pressupostària: el Pla Jove tenia en el 99 sis milions
de pessetes; en el 2000 vàrem incrementar aquests sis milions
en 18 més per a subvencions a entitats, i per al 2001, sense
haver aprovat el Pla Jove, les polítiques dirigides a joves en
situació d’exclusió, àrea que no existia a l’anterior Direcció
General de Joventut, han passat a un total de 85 milions. Per
tant, per a mostra un botó.

I el talant o el tarannà, jo estic contenta que hagi canviat un
poc, perquè francament, la seva intervenció inicial no era molt
d'acord amb les actuacions que ha tengut fins al moment que,
sense estar d'acord, sense haver d'estar d'acord, el seu to no ha
estat tan agressiu com ha estat al començament. Jo, si em
permet, en un to més de cordialitat que d'una altra caire, li diria
que tal vegada és que no li cau bé reunir-se a l'intermedi amb la
Sra. Estaràs, que alguna cosa del seu tarannà se li queda.

Quant al tema d'esports intentaré aclarir que són projectes
que es desenvolupen entre el Consell Superior d'Esports i els
ajuntaments amb Algaida i Binissalem, i que participa la CAIB
amb Porreres, Sant Joan, Sant Joan de Labritja i Lloret. Aquests
són els plans que es varen posar en marxa l'any 90, que fa ja
deu anys i que no es varen començar a executar fins l'any 2000,
a finals del 99, principis del 2000 quan aquest govern va entrar.
Per tant, plans que vostès varen aprovar i que, ni tan sols varen
donar-li el sus perquè començassin a ser efectius.

Quant al tema dels clubs semiprofessionals que no d'elit, és
cert que la nostra proposta, no de la direcció general únicament,
sinó del conjunt del Govern, juntament amb Turisme i
Presidència, treballam per fer una actuació conjunta que permeti
que aquests equips semiprofessional, no solament el Bàsquet
Inca i el Menorca Bàsquet, sinó d'altres que estan ja arribant a
aquestes fites, puguin tenir un sistema de finançament que
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permeti continua o mantenir aquest nivell de competició a nivell
estatal.

Després dir-li una altra qüestió concreta, en el tema de
cooperació, jo crec que ha fet una lectura equivocada del
pressupost, no és cert que els fons insulars baixin la seva
aportació per part del Govern sinó al contrari, que s'incrementi,
es passa de 50 milions a cadascun dels consells de Menorca,
Eivissa, a 55 per al fons menorquí i 55 per al fons pitiús, i de 100
a 110 al fons mallorquí. 

Per altra part, la partida que destinarem a macroprojectes, em
sembla que l'he llegida abans, i ara no sé si trobaré el paper,
però significa aproximadament un 28% del nostre pressupost de
cooperació i crec que supera els 300 milions, en tot cas, em
compromet a donar-li aquesta, sí, ara ho he trobat, exactament
un 28%, no, no, un 23%, menys de 300 milions a la cooperació
directa o macroprojectes, per entendre'ns d'alguna manera. Un
28% a la cooperació via convocatòria d'ONGs.

Respecte de tot el que m'ha dit sobre l'Ibas, jo crec que és
que té dificultat per trobar les partides, segurament és això, per
tant, jo li repetiré alguns dels projectes significatius. Recordar-
li, en principi, una altra vegada, que es llegeixi el projecte de llei
de transferències, perquè precisament el centre de Joan Crespí
no es transfereix, és un centre que queda com a competència
del Govern de les Illes Balears, i que sí que té als pressuposts
una partida de 100 milions per posar en marxa la seva obra que,
com ja hem anunciat a la premsa, al projecte s'ha fet un concurs
per als projectes i una vegada adjudicat aquest projecte, a
principis del 2001, es començarà la seva construcció.

Projectes estratègics? Creació d'un nou centre base a
Eivissa, 45 milions; especialització d'un equip d'atenció precoç,
dins del centre base, 10 milions; obertura de la residència de
Felanitx, amb un total de 296 milions, parl de memòria, perquè
no tenc els papers davant, però crec que no m'equivoc, i serveis
comunitaris  per a salut mental i des d'una perspectiva que jo
crec que vostès no entenen, que és la col·laboració i la
coordinació entre diferents conselleries, això pretén que les
línies de la salut mental es posin en marxa conjuntament i des
de cadascuna de les conselleries es faci una aportació pel que
són competències més estrictament seves. En aquest sentit, la
nostra conselleria obre aquesta partida de 25 milions per
possibilitar aquells aspectes més de caràcter comunitari que
tenen a veure amb el Pla de salut mental.

Els centres de dia, tant per a discapacitats com per a
persones  majors assistides, estan compresos a la partida de Pla
gerontològic i de Pla de discapacitats, i, en conjunt, sumen, 70
milions.

Quant a l'Institut de la dona, nosaltres el que feim no és
passar d'una via d'inversions a una via de concertació amb
entitats, ni de delegació de la gestió a entitats privades, ni molt
manco. Precisament, és cert que la gran partida és al capítol 4,
però li record i vostè ho sap, no sé per què fa tanta d'incidència
en això, vostè sap que el capítol 4 són tant transferències a

entitats, a ONGs sense ànim de lucre, com a administracions,
consells insulars i ajuntaments. 

Com pensam posar en marxa els dos centres d'acollida?,
mitjançant concert amb els consells insulars i amb els
ajuntaments, tant en el cas de Mallorca com en el cas d'Eivissa
i Formentera.

Jo crec que amb això, li he contestat la seva pregunta.

I, ja per acabar, dir-li que vostè encara no ha entès, que
hauria de ser jo qui tengués més problemes per entendre-ho,
per suposat jo som d'Esquerra Unida, som part de la quota
d'Esquerra Unida que es va negociar en aquest pacte de
govern, i vaja no tenc cap problema a dir-ho i a dir que
continuaré sent d'Esquerra Unida, però que el que jo vaig ara és
formar part d'un pacte de govern, per tant, la meva obligació,
com la dels altres representants dels altres partits polítics en el
Govern, és aplicar i fer complir el que es va signar entre la resta
de partits, aplicar i fer complir el pacte de govern, al qual faig
sempre referència quan parla de les nostres actuacions. I, per
suposat, només en la mesura que el programa d'Esquerra Unida
coincideix amb el pacte de govern, aplicar el programa
d'Esquerra Unida. Però a això, vostè no ho entén, i encara que
fa referències provocatives a Esquerra Unida com a partit, jo li
torna a recordar, perquè jo ho tenc claríssim, que estic en
aquest govern per fer complir un pacte de govern que es va
signar entre les diferents organitzacions polítiques que el
formen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Conclòs el debat, només queda
agrair a la Sra. Consellera les seves explicacions, ...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, voldríem demanar empara a la Mesa, perquè
ens han quedat moltíssimes de qüestions que s'han evitat
contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, no li puc donar empara en aquest sentit, crec que
he estat magnànim amb els temps d'intervenció de tots els
participants, em procurat que vostès es diguessin el que
volguessin, sense intervenir, creia, i això sí que ho vull
remarcar, que som a una compareixença d'una consellera del
Govern a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per explicar els
pressuposts  de l'any 2001, i crec que el que menys s'ha fet ha
estat explicar els pressuposts del 2001, però aquesta
presidència no ha volgut intervenir.

Els agraesc a tots la seva col·laboració i, conclòs el debat,
s'aixeca la sessió.
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