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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bones tardes. Començarem la
sessió d’avui de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos relativa
a la relativa a la tramitació dels pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per l’any 2002. En
primer lloc demanaria si hi ha substitucions. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Francesc Fiol substitueix Manuel Jaén. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Maria Salom. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Marí Calbet. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Antoni Alorda. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució del Sr. Pere Palau. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Maria Antònia Munar, Miquel Nadal.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí a Sofia Hernanz.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon a Tirs Pons.

EL SR. MARÍ I SERRA:

No, perdó, Sofia Hernanz no. Antoni Diéguez. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Consellera de Benestar Social,
Sra. Fernanda Caro i Blanco, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de Pressuposts Generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

Passarem idò ja a la compareixença de l’Hble. Consellera de
Benestar Social, Fernanda Caro i Blanco, per tal d’explicar els
pressupostos de la seva conselleria. La consellera ve
acompanyada dels següents alts càrrecs: Sr. Agustí
Aguirrebengoa, secretari general tècnic; Sra. Josefina Santiago,
directora gerent de l’Ibas; Sr. Antoni Sancho Cervantes,

director general de Planificació i Ordenació Social; Sra. Joana
Maria Petrus, directora general d’Esports; i el Sr. Homar Galdón,
director del poliesportiu Príncipes de España. Per informar
sobre el tema dels pressupostos, que ens ocupa, té la paraula
l’Hble. Consellera de Benestar Social, Sra. Fernanda Caro i
Blanco. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
l’ordre del president de les Illes Balears de 16 de març del 2000,
s’estableix l’estructura del Govern de les Illes Balears, de la qual
forma part la Conselleria de Benestar Social, i de manera
conseqüent, per ordre del president de 16 de març també del
2000, s’estableix l’estructura orgànica d’aquesta conselleria de
Benestar Social, que sota la direcció de qui els parla
s’estructura en els centres directius següents: la Secretaria
General Tècnica, la Direcció General de Joventut, la Direcció
General d’Esports, la Direcció General de Cooperació, la
Direcció General de Planificació i Ordenació Social, la Direcció
General de Menors i Família, l’Oficina de defensa dels drets del
menor, i les entitats autònomes següents: l’Institut Balear de la
Dona, i l’Institut Balear d’Afers Socials. 

Per tant, la presentació dels pressupostos que faré, faran
referència a tres seccions diferenciades: la secció 23, que fa
referència a les direccions generals i a la Secretaria General
Tècnica, abans esmentada; la secció 73, que fa referència a
l’Institut Balear de la Dona; i la secció 75, que fa referència a
l’Ibas. 

Per l’any 2002 la Conselleria de Benestar Social
experimentarà un increment d’un 8% respecte dels
pressupostos de l’any anterior. Aquest fet, que suposarà
disposar de més de 13.242 milions de pessetes, 79 milions
d’euros, per continuar realitzant tasques de polítiques integrals
dirigides sobretot als colAlectius amb més necessitats de les
nostres illes, però també a altres col Alectius que estan
compresos la seva atenció a les diferents direccions generals
esmentades.

L’evolució del pressupost de benestar social durant
aquesta legislatura ha estat pensam que considerable. Es va
començar en el 99 amb un pressupost de 8.452 milions de
pessetes, i per l’any 2002... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Consellera. Per favor, senyors diputats,
m’agradaria que es guardàs una mica de silenci, perquè si no,
tot això despista el discurs, i no podem seguir amb atenció les
explicacions de la Sra. Consellera. Moltes gràcies. 

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

Gràcies, Sr. President. Realment és difícil fer un discurs quan
hi ha tantes intervencions i tant de renou. Tornaré a reprendre...
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Per tant, com deia, l’increment durant aquesta legislatura del
pressupost de la Conselleria de Benestar Social ha estat
considerable més de 5.000 milions des del 99 fins al 2002, i ha
passat dels 8.452 milions de l’any 2002 als 13.241 que de manera
inicial es preveuen per l’any que ve.

És clar que vivim en uns temps poc adequats per al benestar
social. La crisi de l’estat del benestar, que va començar a partir
de finals dels anys 80, just quan a l’Estat espanyol es
començaven a desenvolupar aquestes polítiques, està ara
agreujada per una recessió econòmica mundial, que sens dubte
atacarà més fort els colAlectius més vulnerables. A això s’ha
d’afegir la implantació de polítiques cada vegada menys
proteccionistes, des d’un govern de l’Estat clarament
conservador. Des de l’esquerra hem de reconèixer que corren
mals temps per a aconseguir el que per a nosaltres és una
reivindicació ferma: que les polítiques de serveis socials es
constitueixin com el quart pilar de les polítiques socials o les
polítiques de benestar social, juntament amb la sanitat,
l’educació i l’habitatge. No hem d’oblidar -potser a la rèplica
tindrem ocasió d’entrar-hi- que la dreta està treballant
activament per desmantellar alguns d’aquests pilars ja
consolidats, com són l’educació i la sanitat. Per tant, el que
hauria de ser aquest quart pilar dels serveis socials, pensam
que està realment en una mala situació, no ja per consolidar-se,
sinó per començar a ser un dels eixos claus de les polítiques
socials. Farà falta, per tant, graduar la utopia i treballar per
activar uns moviments socials i ciutadans que actuïn tal i com
han actuat en altres moments històrics, com a motor del canvi
social.

Però a pesar de tot això, des de fa dos anys aquest govern
s’ha proposat tirar endavant polítiques serioses i progressistes
en matèria de benestar social, i ha defensat contra els
permanents atacs dels conservadors la necessitat d’articular
aquestes polítiques en el conjunt del Govern, i donar-li a la
Conselleria de Benestar Social la responsabilitat de dirigir i
d’implementar polítiques sectorials dirigides als colAlectius més
vulnerables. Incidint un poquet més, i breument, en el context
sociopolític i econòmic mundial, hem de partir de la següent
consideració: el benestar social se sustenta en quatre eixos
bàsics: la pau, la bonança econòmica, la solidaritat i la
confiança.

Respecte de la pau, aquesta avui està qüestionada. Els
estadistes parlen de guerra. L’ONU no és respect ada en les
seves resolucions. Hem de pensar en les seves resolucions
sobre l’Orient Mitjà, el Sàhara... El terrorisme ha passat a ser un
tema capital, i es planteja una lluita de front, i per aconseguir-ho
no s’escatimen mitjans materials.

En referència a l’economia, es parla d’una recessió global,
la fi de la bonança econòmica; l’atur s’incrementa, els
transports es ressenten de la crisi bèl Alica mundial; països
sencers, continents sencers estan en una situació límit; cal
pensar en Amèrica Central.

La solidaritat es ressent amb la guerra, perquè es creen més
refugiats, i al mateix temps l’ajuda decreix. La inversió és cada

dia major per a la indústria armamentística, i menor per al
desenvolupament dels països pobres.

I en relació a la confiança, en temps de crisi la seguretat en
un mateix decreix, i la societat es fica en un individualisme que
frega la paranoia colAlectiva. Els mitjans d’informació a totes
hores ens informen de catàstrofes, i a més a més els grans
problemes desapareixen de l’opinió colAlectiva, i es parla molt
més de coses que només importen als poderosos que manegen
els fils del món. Cada vegada ens tancam més, i la desconfiança
triomfa.

Idò bé, per què fer aquesta referència al context mundial?
Perquè és precisament en aquest context  de dificultat quan es
fan més necessàries consolidar polítiques de benestar social
que suposin anar incorporant canvis estructurals, tant en la
teoria com en la pràctica política. I aquesta és la línia que
defensa la Conselleria de Benestar Social, i és el que es
presenta i pens que s’evidencia en aquests pressupostos.

Passam ja a descriure quins són els objectius de la
Conselleria de Benestar Social respecte dels pressupostos i
respecte de l’any 2002, dir que aquests estan condicionats per
dos factors fonamentals: un, el primer d’ells, és continuar amb
la consolidació d’una estructura orgànica pròpia, de la
Conselleria de Benestar Social, que permeti la seva consolidació
administrativa i pressupostària; i en segon lloc l’execució i el
seguiment del projecte de llei de transferències als consells
insulars. 

Concretament els objectius vinculats al primer eix, al primer
factor que mencionava, que és la consolidació de les polítiques
socials que desenvolupa la Conselleria, hauríem de fer menció
de 12 objectius, que aglutinen el conjunt de les actuacions: per
una part continuar amb el desenvolupament del Pla jove sobre
tres eixos bàsics: foment de les vies de participació dels joves,
xarxa de garanties bàsiques, habitatge, formació i treball, i
serveis d’integració per als joves desfavorits socialment, és a
dir tres dels eixos fonamentals del Pla jove.

En segon lloc, l’elaboració d’un pla estratègic de
cooperació, i també l’elaboració d’una llei de cooperació per al
desenvolupament, que reguli i consolidi d’una manera estable
la cooperació de la política de la comunitat autònoma. Per tant,
consolidar l’objectiu del 0,7 i més, del total dels pressupostos
de la comunitat, i posar les bases per anar caminant cap a la
consecució de l’1%.

Com a tercer objectiu, la promoció de l’esport en el conjunt
de les Illes, a través i principalment fomentant la tecnificació
esportiva. 

En quart lloc, l’aplicació de mesures judicials d’acord amb
la Llei 5/2000. Aquesta llei, de mesures penals dels menors
infractors, obliga les administracions públiques a disposar dels
recursos adients per complir-les, amb la finalitat de donar
resposta als drets del menor respecte de les mesures legals.

En cinquè lloc, la defensa integral dels drets del menor.



964 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 46 / 21 de novembre del 2001 

 

Com a punt sisè les polítiques de família, que estaran
dirigides a l’elaboració d’un pla integral de família.

El setè punt és el desenvolupament de polítiques dirigides
a lluitar contra l’exclusió social i la pobresa, mitjançant el
desenvolupament d’una xarxa bàsica d’atenció social primària,
mitjançant l’increment i la consolidació de prestacions
econòmiques; i en tercer lloc l’elaboració i execució d’un pla
d’exclusió social.

Com a vuitè punt, el desenvolupament d’un pla estratègic
de persones majors, creant inversions en centres de dia, creació
de places i aprofundiment en polítiques d’atenció dirigides a les
persones majors, sobretot aquelles que estan en situació de
dependència.

Com a novè punt, presentar i aplicar el Pla de discapacitats,
que ordena i que crea serveis per a aquest colAlectiu, que té un
dret bàsic reconegut en la llei d’acció social.

Un altre punt és consolidar l’Institut Balear de la Dona com
un òrgan de defensa i representació de les dones dins
l’Administració pública.

Un altre punt és l’impuls de polít iques socials transversals,
desenvolupant per tant polítiques d’habitatge social, o
colAlaborant també en el desenvolupament de polítiques
d’habitatge social, polítiques sociosanitàries, polítiques
socioeducatives, i polítiques de caràcter sociolaboral.

I en darrer terme, com a objectiu general, no hem d’oblidar
la creació i l’impuls de l’activitat de l’observatori de benestar
social, adscrit a la Direcció General de Planificació i Ordenació,
que ha de ser un punt de referència bàsic per a les institucions
i els professionals que actuen en les diferents àrees que
gestionen les polítiques socials, els diferents sectors de
població als quals s’atén. 

Anant als objectius per programes, passaré a descriure el
global de cadascun d’ells, i les actuacions més prioritàries. 

De la secció 23, començam per la Secretaria General Tècnica.
Aquesta tindrà per l’any 2002 510 milions de pessetes. Hi ha un
increment significatiu respecte de l’any anterior, i això té una
explicació: es tracta del fet que a partir del 2002 tots els llocs
base que depenien de les diferents direccions generals,
dependran de la Secretaria General Tècnica, per tant és un
increment que podríem dir de caràcter administratiu, i que quant
a projectes i programes d’actuació sí que hi ha un projecte que
es pot mencionar com un projecte clau d’aquesta secretaria
general tècnica, que és posar en marxa un pla de qualitat per
millorar els serveis de cara al públic. Això, que és un projecte en
què s’està treballant des de fa temps, veurà la llum durant l’any
2002, amb l’objectiu que l’atenció al públic millori la seva
qualitat, i per tant el ciutadà se senti millor atès per part del
Govern.

Una altre capítol de la secció 23 és el que correspon a la
Direcció General de Joventut. El pressupost per al 2002 és de
628 milions. Es podria dir que aquesta direcció general es

consolida respecte de l’any passat. Hi ha un petit decrement
d’aquesta partida, que té també una explicació relacionada amb
l’increment de la Secretaria General Tècnica, i es refereix a la
qüestió que els llocs base es gestionen des de la Secretaria
General Tècnica. El que és important d’aquesta direcció general
és que aquest pressupost permetrà la implementació dels
objectius específics que el Pla jove tenia destinats a aquesta
direcció general, com és els programes de promoció de la salut,
el foment de l’associacionisme i la participació, la participació
en programes europeus, el programa Art Jove, el carnet jove, el
foment del voluntariat, i el suport al Consell de la Joventut.
Però a la vegada es posaran en marxa programes nous, com és
el programa de mediació juvenil, un programa de prevenció de
les drogodependències dels joves que estan en situació risc,
l’increment considerable, de més de 74 milions, en la xarxa
d’instalAlacions a les Illes Balears, la qual cosa permetrà
continuar consolidant una xarxa al conjunt de les Illes. I un altre
servei que es posarà en marxa durant el 2002 és el servei de
mediació i aval per assolir habitatges en situació de lloguer per
part dels joves.

No puc deixar de parlar de la Direcció General de Joventut
i del Pla jove sense fer referència al conjunt de partides que per
les diferents direccions generals del Govern s’han compromès
a posar en marxa, per tal de donar compliment a aquest pla jove.
Per l’any 2002, incloent aquests més de 600 milions de la
Direcció General de Joventut, hi ha un total de 3.239 milions a
les diferents direccions generals del Govern per donar
compliment a aquest pla jove, aquest pla que, com saben, és un
pla transversal, és un pla que no s’executarà únicament des
d’aquesta direcció general, perquè es tracta d’un pla de govern,
i com a tal ha de considerar diferents actuacions i partides
econòmiques a les altres àrees, però són partides consignades,
són partides reals, i que en conjunt per l’any 2002, repetesc,
sumen 3.239 milions.

Passant a la Direcció General d’Esports, dir que el total que
gestionarà aquesta direcció general per l’any 2002 és de 1.174
milions, amb dos programes diferenciats: el programa de
promoció i foment de l’esport i el programa de tecnificació i
formació esportiva. A la vegada, les instalAlacions esportives
Prínceps d’Espanya i Escola de Vela de Cala Nova
desenvolupen accions referides a aquests dos programes de
promoció i de tecnificació. Com a línies estratègiques claus
d’aquesta direcció general per l’any 2002, caldria ressaltar-ne
dues: una, la que està referida precisament a la tecnificació i a
la formació esportiva, mitjançant l’increment del suport a
l’Escola Balear de l’Esport; una vegada més hi ha un increment
p er a aquesta escola, de manera que permeti potenciar la
tecnificació esportiva a les Illes Balears, afavorir la titulació de
tècnics esportius a les Illes, fomentar el coneixement i la
investigació documental al món de l’esport; a la vegada
gest ionar la residència Reina Sofia, i també cooperar amb altres
institucions en el foment de l’esport.

Una segona línia és la que es refereix a la promoció i foment
de l’esport, i enguany farà un pas significatiu en la millora de
les línies de subvenció de la Direcció General d’Esports. Les
línies que actualment té en marxa la Direcció General d’Esports
són tres: a federacions esportives -parlam de tres grans eixos-,
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a esportistes i tècnics, i a clubs esportius, a clubs que estan en
fases ja molt avançades de les seves categories. En les tres
línies de subvenció, la Direcció General d’Esports tindrà un
increment important per l’any 2002. En concret l’evolució de les
subvencions passa de 217 milions l’any 2001 a 259 milions l’any
2002. És considerable l’evolució de les ajudes a les federacions,
hi ha un salt qualitatiu i quantitatiu important respecte de l’any
anterior, i supera per tant el que es feia en els quatre anys
anteriors, per tant durant aquesta legislatura. Quant a l’evolució
de les subvencions a les federacions esportives, es passa de
124 milions durant l’any 2001 a 161 durant l’any 2002, la qual
cosa suposa un increment importantíssim. Aquesta evolució de
les subvencions a federacions esportives es relaciona amb
ajudes a diferents programes; el programa de desplaçaments
interinsulars és un dels que tindrà un increment més important,
en concret de 40 a 60 milions de pessetes; l’evolució d’ajudes
a campionats balears també tindrà un increment d’un poc més
de 15 milions fins a 25 milions; i els desplaçaments a la
península també tindran un increment, passaran dels 60 milions
fins arribar gairebé als 80. Quant a les ajudes a clubs en lligues
nacionals, s’incrementarà considerablement a partir de la
posada en marxa de la fundació Illesport, i en pressupostos es
mantenen els 50 milions que avui es dediquen, però amb la
perspectiva des d’una visió conjunta del Govern fer una línia
de subvenció a aquestes categories que sigui sòlida i que
permeti anar incorporant-se a altres equips.

Respecte de la Direcció General de Cooperació, cal dir que
es manté al 0,77 de l’any passat, i que això suposa, atès
l’increment dels pressupostos del Govern, un increment de 143
milions, passant per tant de 1.217 a 1.360 milions. Com que es
mantindrà una línia molt similar a la que s’ha mantingut
enguany, i que es va presentar en aquest parlament a una
compareixença, durant l’any 2002 el que és ajudes directes a
cooperació, tant a la convocatòria com cooperació directa,
convocatòria del Sàhara, emergències i ajuda humanitària i
beques a cooperants, i aportació als fons insulars, dedicarà el
84,5% del total, que representa 1.145 milions. Respecte de
projectes i actuacions de sensibilització i formació, es dedicarà
un 10,7% del total, que representa 145 milions; i per gestió es
dedicarà un 4,8%, que representa uns 65 milions. Això suma un
total de 1.361 milions, que després es poden desglossar per
actuacions concretes.

Quant a la Direcció General de Planificació i Ordenació que,
com saben, és producte de la reestructuració de la Direcció
General de Serveis Socials, i que va suposar passar la gestió
dels programes que es gestionaven des d’aquesta direcció
general a l’organisme que té aquesta capacitat, que és l’Institut
Balear d’Afers Socials, es pot observar un gran descens del
pressupost. Per tant, es passa de 2.370 milions a 359 milions,
perquè aquesta direcció general queda efectivament com una
direcció general per la planificació i l’ordenació social, i queda
transferida tota la gestió que, o bé es transfereix als consells
insulars, o bé assumeix l’Ibas. Per tant, es tracta d’un 84%
menys respecte de l’any passat, però d’una vegada per totes
amb això el que aconseguirem és evitar la duplicitat amb la qual
ens trobàvem, atès que teníem dos òrgans a la vegada de
planificació i gestió de polítiques de serveis socials. L’objectiu
d’aquesta direcció general, que (...) durant l’any 2002,

completarà el traspàs de la gestió de les guarderies infantils a
la Conselleria d’Educació, la qual cosa suposarà també el
traspàs de 214 milions, que estan referits a centres
assistencials, a la Conselleria d’Educació. L’objectiu, com deia,
és acabar d’elaborar els plans sectorials que encara queden per
elaborar, que són el pla d’exclusió social, el pla de família, el pla
de violència i el pla d’igualtat entre les dones; i fer el seguiment
dels diferents plans sectorials ja aprovats, coordinar i elaborar
la normativa i la reglamentació en matèria de benestar social, és
a dir no únicament aquella referida als serveis socials, sinó al
conjunt dels sectors que gestiona el conjunt de la conselleria;
fer el seguiment de l’aplicació de la llei de transferències;
elaborar el pla de formació per a professionals dels serveis
socials, impulsar l’observatori de benestar social, i continuar
amb la gestió per l’illa de Mallorca de l’autorització, inspecció
i registre dels serveis socials.

Respecte de la Direcció General de Menors, dir que amb
aquests pressupostos es dóna un impuls definitiu per
l’aplicació de la llei penal juvenil. Hi ha un increment d’un 32%,
passam de 635 milions a 844, i en definitiva està dirigida gairebé
tota a continuar amb l’aplicació d’aquesta llei penal,
incrementant els diferents serveis i ampliant el nivell de
cobertura dels que ja estan en marxa.

Per altra part, i per donar també compliment a programes de
suport d’aplicació de la llei penal juvenil, hi ha una partida de
100 milions, és a dir un increment d’un 50% als programes de
prevenció i abordatge del conflicte juvenil. Es dóna continuïtat
i es consolida el programa d’inserció laboral de joves en
situació de risc, i després, per tal de donar-li continuïtat i obrir
una línia a la política d’unitats de convivència, s’acabarà
l’elaboració del pla de família, i el reglament per desenvolupar
la llei de parelles de fet.

Per sumar la política de menors comptam amb l’Oficina de
defensa dels drets del menor. Es pot observar una davallada
dels pressupostos, que tenen una explicació clara, tal i com
altres direccions generals, encara part del capítol 1 es gestionen
des de la Secretaria General Tècnica, però el que es refereix als
programes d’actuació es consoliden, es dona continuïtat a tots
ells. Per tant, d’alguna manera també aquesta figura d’un
organisme de l’Administració que vetlli pels drets dels menors
a les nostres illes, es consolida com un organisme necessari i
un organisme amb vida pròpia.

Acabam ja amb els programes referits a la secció 23, a la
Conselleria de Benestar Social, per entrar ja en els dos
organismes autònoms: l’Institut Balear de la Dona i l’Institut
Balear d’Afers Socials.

Hem de dir que la voluntat de la Conselleria de Benestar
Social de potenciar l’Institut Balear de la Dona i per tant les
polítiques d’igualtat, és una voluntat clara, de manera que
durant l’any 2002 tendrem un increment considerable, per
suposat, molt superior al que tenen la resta de direccions
generals i àmbits d’aquesta conselleria, hi ha un increment d’un
64%, passam de 184 milions a 303 milions de pessetes.
Òbviament, com a totes les altres àrees, un pressupost
insuficient per fer front a totes les necessitats, però sí és obvi
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un pressupost que no només perquè respon a programes,
actuacions reals i concretes, sinó perquè per la seva progressió
des que va néixer un institut tan jove com és l’Institut de la
Dona, demostra que les polítiques d’igualtat entre homes i
dones es consoliden, que van en bona línia i que, en definitiva,
sumant a això tot el que han de ser polítiques transversals de
les diferents conselleries, que han d’incidir de manera activa en
les polítiques d’igualtat, com és Treball, Sanitat i Educació,
s’aconseguirà que el compliment del futur Pla d’igualtat entre
homes i dones sigui una realitat.

Els 303 milions de l’Institut Balear de la Dona permetran
donar continuïtat als programes que enguany s’han posat en
marxa: la xarxa de centres d’acollida per a dones maltractades;
la xarxa de centres d’informació per a les dones a totes les illes;
els diferents programes de lluita contra la violència de gènere;
campanyes, programa d’assistència psicològica a dones
maltractades, programa d’intervenció amb els maltractadors. I
permetrà també continuar donant suport a tota la xarxa
d’entitats que treballen en el món de la igualtat entre homes i
dones.

L’Institut Balear d’Afers Socials és l’organisme que tendrà
un increment més apreciable, passarà de 5.381 milions a 8.034;
i això s’entén des de dues perspectives: primer, pel fet que
l’Ibas assumeix la gestió d’aquells serveis que gestionava la
Direcció General de Serveis Socials. Per tant, podem dir que, per
primera vegada, a la nostra comunitat autònoma tenim un
Institut Balear d’Afers Socials que té una entitat pròpia i que té
la competència de gestionar el conjunt dels serveis socials de
les illes, coordinant també amb els consells insulars, que durant
el 2002 han assumit les competències. Per tant, els permetrà que
ni des de l’administració ni des dels ciutadans es percebin unes
duplicitats que sens dubte dificultaven la possibilitat de gestió.

Però l’altra qüestió que explica l’increment d’aquest institut
és, precisament, la posada en marxa dels diferents plans
sectorials ja aprovats. Un d’ells és el Pla estratègic per a
persones majors, que comptarà amb aquests pressuposts, amb
un total de 477 milions per desenvolupar aquelles línies
estratègiques, aquells eixos que són un compromís del Pla de
persones majors; un d’ells és la concertació de noves places
per a assistits; l’increment dels nous serveis comunitaris, SAT
i teleassistència; la colAlaboració econòmica per al manteniment
i creació de nous centres d’estades diürnes; i un programa nou,
el programa d’acolliment familiar per a persones majors.

Pel que fa al manteniment de centres propis per a persones
majors, comptarem amb 2.600 milions. Per al Servei d’Ajuda a
Domicili, mitjançant conveni amb els ajuntaments, amb 415
milions; el Pla de prestacions bàsiques, aquella xarxa que
permet començar a considerar els serveis socials com un
sistema que sigui un pilar fonamental, com deia al
començament, de les polítiques socials, consolida el que ja es
va incrementar l’any passat, per tant comptam amb 502 milions
per transferir als ajuntaments. Per a la compensació econòmica
per als habitants de les illes de Menorca i Eivissa, segons el
que estableix la Llei de transferències als consells insulars
comptam amb 355 milions. També es consolida l’increment de
la renda mínima d’inserció, que suposa un total de 225 milions

i es preveu la implementació del Pla de persones amb
discapacitats, que encara no està aprovat, però que ja està
previst en els pressuposts del 2002.

En conjunt, o per programes, per a manteniment de centres
i places, mitjançant, prioritàriament el concert de places i el
consorci APROC, comptam amb 1.160 milions; per a la creació
de places noves per a persones discapacitades amb 105
milions; per a la construcció del centre per a grans discapacitats
físics Joan Crespí, 100 milions; per a la creació del centre de
valoració a Menorca, ja que a l’any 2001 es va fer a Eivissa,
comptam amb 40 milions.

I ja per acabar amb les línies estratègiques de l’Ibas, tenim,
per a l’execució del Pla d’immigrants, d’aquests objectius que
estan referits i són competència de la Conselleria de Benestar
Social, 91 milions.

Feta aquesta exposició i ja per acabar, com a conclusió,
podríem dir que sens dubte la Conselleria de Benestar Social és
una realitat que es consolida; que l’any 2002 serà un any clau
per a l’execució dels plans estratègics que ja estan en marxa, per
al Pla jove, per al Pla d’immigrants, per al Pla de persones
majors i per posar en marxa aquells plans estratègics estan
encara per elaborar, però que està ja molt propera la seva
publicació. L’any 2002 serà un any per consolidar mesures de
protecció social a través de prestacions econòmiques, com és
la renda mínima, com és l’increment a les pensions més baixes;
serà l’any per a l’ordenació dels drets socials, mitjançant el
treball de la Direcció General de Planificació i Ordenació; serà
l’any per fer un impuls definitiu de la Llei 5/2000. L’any 2002
serà l’any de la tecnificació esportiva i del suport a les
federacions esportives; serà també l’any per fer realitat les
polítiques d’igualtat entre homes i dones i pensam que serà
també l’any que la població de les Illes Balears se senti
definitivament implicada i partícip amb les polítiques del 07 i
més.

I tot això, senyores i senyors diputats, per suposat, depèn
de la nostra voluntat política, de la voluntat política d’aquest
govern i d’aquesta conselleria, però depèn també del seu
suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Si cap grup no demana una
suspensió ... Sí, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sr. President, demanaria una suspensió molt breu, de cinc
minuts. L’exposició amb pessetes ha generat una certa
confusió, sobretot pels diputats que tenim els pressuposts amb
euros, que ens resulta dificultós seguir els comptes que fa la
consellera. Jo demanaria, molt breument, una suspensió de cinc
minuts, no demanaria més, per poder aclarir una sèrie de xifres
que s’han donat aquí i per poder recomençar la sessió, amb cinc
minuts ens basta, Sr. President.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 46 / 21 de novembre del 2001 967

 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Fiol, farem cinc minuts de suspensió. El tema de
les xifres amb euros i pessetes, pel que hem vist en aquestes
sessions anteriors ha generat la mateixa controvèrsia, encara els
consellers ho utilitzen així perquè supòs que ho tenen xifrat en
els seus objectius, encara que en els pressuposts ja ve així. De
totes maneres, farem cinc minuts de suspensió.

(Suspensió de la sessió per un temps de cinc minuts)

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam idò la sessió. Procedim ara al torn de
preguntes i observacions per part dels diferents grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, volem intervenir
des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista i volem
començar per agrair l’extensa explicació que ha fet la consellera
de Benestar Social davant aquesta Comissió d’Hisenda i
Pressuposts. Parlar a aquestes hores durant tants de minuts
sobre pressuposts no deu ser de les tasques més agradoses
que correspon fer a una consellera, però amb les explicacions
que ens ha donat nosaltres sí que volem dir que compartim, en
principi, l’anàlisi que ha fet inicial quan es referia a la situació
mundial i a la situació de les Illes Balears, i reclamava que aquí
a les Illes Balears calia fer unes polítiques socials cada cop més
fortes, més agosarades, que contribueixin a consolidar la
cohesió social dins aquesta comunitat autònoma. Ho compartim
plenament, tant és així que creim que aquest ha de ser un dels
tarannàs característics d’aquest primer govern progressista i
nacionalista que tenen les Illes Balears.

En segon lloc, compartim també els dotze objectius que ens
ha marcat com a finalitat d’aquests pressuposts per a l’any
2002, on hem pogut veure un increment considerable, cosa que
ens alegra veure que aquest primer govern progressista i
nacionalista destina més recursos econòmics a una tasca com
és la de benestar social.

En tercer lloc, també compartim aquesta distribució de
recursos que s’ha fet, mitjançant aquests pressuposts, tot i que
ens han estat presentat amb pessetes, l’equivalent en euros ho
tenim damunt el llibre que se’ns ha passat; i entenem que
aquesta distribució que s’ha fet pot contribuir a fer que la
política social que dugui a terme el Govern de les Illes Balears
en aquesta comunitat autònoma sigui la més adequada per a
l’any 2002.

També compartim aquesta diguem-li reestructuració dels
serveis que s’han redistribuït en funció, creim nosaltres, d’una
major i millor atenció a les necessitats socials. I finalment volem
valorar que totes les seccions, les seccions de les quals se’ns
ha presentat els pressuposts, la 23, la 73 i la 75, per a nosaltres,
per al nostre Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista,

són tres seccions molt valuoses en tant que poden fer palès
precisament allò que representa aquest govern. Entenem que
des de Benestar Social és des d’allà on es poden fer aquelles
polítiques socials que més es diguin amb les necessitats reals
de la població, sobretot de la gent més marginada de les nostres
illes, de la creixent immigració que arriba a aquestes illes i de la
lluita per la igualtat entre dones i homes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Agrair a la consellera de Benestar
Social, Sra. Caro, i al seu equip, la presència avui aquí. Des del
Grup Socialista compartim el que podríem anomenar el manifest
polític que ha fet a la introducció d’aquesta presentació de
pressuposts. Creim que és importantíssim a un moment en què
s’inicia una recessió econòmica en el nostre país i a d’altres
països del nostre entorn, demostrar el suport per part del
Govern i la seva conselleria a les polítiques de benestar social,
amb un augment que ens ha dit d’un 8% del pressupost.
Pensam que això demostra el tarannà cert d’aquest govern de
progrés, que ja ho va demostrar fent una Conselleria de
Benestar Social, quan abans, hem de recordar que estava dins
una altra Conselleria de Presidència, i pensam que són
oportunes aquestes polítiques adreçades cap als menors que
ens ha explicat; les polítiques cap a la dona, que s’estan
demostrant importants i útils des de l’any passat en què es va
crear l’Institut de la Dona; les polítiques cap a la família, noves
des d’aquest any que ve, que confiam que no siguin només
polítiques cap a la família, entre cometes, tradicional, com fa
l’Estat espanyol, marginant un nombre importantíssim de
famílies que no són de les que podríem considerar habituals,
malgrat que avui en dia ja tenim dubtes que siguin aquestes les
habituals. També les polítiques adreçades als joves i cap a les
persones majors, que prest haurem de dir que més que
polítiques cap als majors, són polítiques cap al major nombre de
ciutadans de les nostres illes, perquè prest, si no ho són ja, són
un contingent importantíssim.

Volem, des del nostre grup, també, i ens ha cridat l’atenció
una cosa que volem posar de manifest, perquè creim que és
importantíssima, que és el compromís seriós d’aquesta
conselleria i del Govern amb les transferències de benestar
social que es demostren amb una dada que potser ha passat
desapercebuda, però no per a nosaltres, quan ha dit que la
compensació econòmica als consells insulars és de 355 milions.
Bé, són 355 milions perquè el Govern, teòricament, aquest any
haurien de ser 125 milions a Eivissa i 60 per a Menorca; el fet és
que com les transferències havien de ser el 2001 pensam que el
Govern ha tengut un gran encert a fer això, però és de justícia
dir-ho, perquè si no probablement passa desapercebut.

Una altra indicació de la política de transferència és el centre
d’avaluació que ens ha dit que es farà a Menorca. Nosaltres no
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volem fer cap pregunta, potser ens agradaria que ens
especificàs una mica la renda mínima d’inserció en el moment
que el suport transitori comunitari es transfereix, ve a la
transferència aquesta nova renda mínima d’inserció com serà
gestionada, si serà gestionada des del Govern, des dels
consells o com?

Bé, res més, agrair la seva presència i encoratjar-la a
continuar amb aquest tarannà que sens dubte repercutirà en el
benestar dels ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Per contestar, si vol fer-ho, als
grups intervinents, té la paraula la Sra. Consellera.

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

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En la
contestació als dos grups que han intervengut seré breu,
precisament per compensar l’extensió de la primera exposició.
Dir que tots els responsables de la nostra conselleria estem
satisfets de compartir criteris i de compart ir polítiques, perquè,
sens dubte, seria difícil posar en marxa aquests objectius que
ens plantejam sense un suport de les diferents institucions i,
com no, des del suport d’una institució com és el Parlament i
els grups parlamentaris de la majoria.

Per tant, no faré massa intervencions, més que les dues
qüestions que s’han comentat. Respecte a les polítiques de
família dir que, efectivament, que a pesar de l’extensió de
l’exposició inicial sempre queden moltes coses per acabar
d’explicar; hi ha massa matisos i massa actuacions que queden
sense explicar i que són significatives, però dir que,
efectivament el futur Pla de la família no farà referència
únicament als nuclis familiars tradicionals, sinó que en
definitiva a nosaltres ens agrada més parlar d’unitats de
convivència. Jo crec que una de les actuacions d’aquesta
direcció general, que va ser una de les primeres molt agosarada
i que, a més, té una incidència en el debat social
importantíssima, és precisament l’elaboració i l’aprovació de la
Llei de parelles de fet que va, sens dubte, millorar la situació
d’unitats de convivència no tradicionals.

Respecte del tema que em plantejava el Sr. Gascón de la
compensació econòmica als consells insulars, és cert que jo he
dit una quantitat global, però que correspon a la compensació
per habitant de l’any 2001 i 2002 perquè el compromís de la llei
és arribar a una equiparació amb quatre anys i el retard que ha
sofert la llei no podia deixar els consells de Menorca i d’Eivissa,
i per tant als seus ciutadans, en una situació de greuge
comparatiu, que ja s’ha mantengut per massa anys. De totes
maneres, també és una informació que no s’ha donat, però sí
que des de la conselleria i des de les diferents àrees, l’Ibas,
l’Institut Balear, la Direcció General d’Esports, Cooperació,
Joventut i Menors, tenim ja determinades per a l’any 2002
aquelles partides que no estan referides a la Llei de
transferències, que no van ni per a creació de nous centres ni
per compensació per habitant, però que són el resultat d’una

política de la conselleria i del Govern en el seu conjunt, que vol
tenir en compte també la resta d’illes.

I per tant sí que puc donar dues xifres, globalment: la
inversió inicial total a Menorca, per programes, que no estan
compresos dins aquests dos grups que he dit abans, serà per
al 2002, de 360 milions per a Menorca i de 434 per a Eivissa i
Formentera, amb diferents programes, com he dit, que tenen
relació amb les diferents direccions generals.

I respecte, ja per acabar, a la renda mínima d’inserció,
explicar que amb la publicació del Decret de renda mínima
d’inserció no es canvia el mecanisme competencial pel qual es
gestiona aquesta renda mínima, es canvien les característiques
d’aquesta prestació, se supera l’ajuda assistencial, que era el
suport transitori comunitari, per, mitjançant la publicació del
decret i a més d’aquesta manera està informat pel Consell
Consultiu, la renda mínima d’inserció s’estableix com a un dret
subjectiu de les persones que l’han de percebre. Per tant,
aquesta és una millora qualitativa importantíssima, és una
millora estructural, sens dubte, però en aquesta millora, en
canviar de suport transitori comunitari a renda mínima
d’inserció, a la vegada hi ha un increment significatiu de les
prestacions; s’incrementa amb 125 milions més, el que permet,
a la vegada, i tal com determina el decret, ampliar el temps en el
qual es podrà rebre aquesta ajuda i ampliar els colAlectius als
sectors de població. Per tant, quant a la gestió continuarà
essent la mateixa, seran els ajuntaments els que tramitaran la
petició de renda mínima, seran els consells insulars els que
denegaran o atorgaran aquesta ajuda i serà el Govern qui tendrà
un paper fonamental en la reglamentació d’aquesta ajuda i en
el finançament.

Per la meva part i quant als dos grups que han intervengut,
he acabat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Si no volen fer ús del torn
de rèplica i de contrarèplica, passaríem ara a donar la paraula,
per fer les seves preguntes i observacions, al Partit Popular. Per
tant, té la paraula el Sr. Francesc Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Naturalment i en primer lloc
agrair a la consellera la seva presència avui aquí i també als
membres de la conselleria, directors generals, secretari general
tècnic, responsables que s’han pres la molèstia d’acompanyar
la consellera i poder donar-nos compte del pressupost de les
seccions 75, 73 i 23. En primer lloc vull dir, Sr. President, i
abusant de la seva amabilitat, la meva intervenció, que serà
curta, demanaria que pogués dividir-se amb tres parts, volen
intervenir dos diputats més del grup, el Sr. Pastor i el Sr.
Gornés; i sense sobrepassar-nos del període de temps que ens
correspon, dividiríem aquesta intervenció amb tres parts perquè
hi ha qüestions, hi ha moltes qüestions que a mi se m’escapen,
però bé, qualcunes que molt especialment se m’escapen i que
ells coneixen molt millor que jo i que segurament podran
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interrrogar la consellera i els membres que l’acompanyen també
d’una forma més clara que jo.

Per tant, circumscriuré la meva intervenció a qüestions de
caràcter general i a qualcunes qüestions que sí que m’han
cridat l’atenció i que vull relatar, i llavors cediré la paraula, si el
President m’autoritza al company Gornés i també al company
Pastor.

En primer lloc, i també molt breument, una consideració de
caràcter general, perquè, naturalment, ha donat peu que
s’entràs a una consideració de caràcter general i no es pot
passar per alt que la dreta vol desmantellar l’educació, la sanitat
i que el Govern fa polítiques progressistes, tot i els atacs dels
conservadors. Jo crec que aquesta dicotomia que sempre es
presenta, sobretot per part, dins el pacte de progrés
generalment, però molt especialment, per part dels membres
d’Esquerra Unida, té poc a veure amb la realitat i convendria
dir-ho aquí perquè quedi al llibre de sessions.

Evidentment, les polítiques socials són molt importants dins
els governs conservadors, les polítiques sanitàries, em podria
estendre en aquesta qüestió però no ho faré, Sr. President, són
molt importants dins els governs conservadors, la política de
finançament de la sanitat és una política molt important dins el
Govern de Madrid i d’això crec que n’hi ha mostres molt clares,
però no és aquest l’objecte d’aquesta reunió; aquesta reunió és
naturalment per parlar de les qüestions de benestar socials de
la Conselleria de Serveis Socials i per tant només he volgut
sortir al pas del que ha començat dient la consellera que, amb
el seu plantejament superestructural ha volgut començar fent
una anàlisi de la situació mundial, que jo, bé, també he volgut
fer un petit apunt encara que fuig del que és el debat de
pressuposts i ens duria segurament molt enfora i ens ocuparia
molt més temps del que ens correspon. Estic segur que, a més,
tots agrairan que això no sigui així.

Ha explicat la consellera tota una sèrie de plantejaments i
fonamentalment tos els objectius que a mi em pareixen molt
importants de la seva conselleria per a l’any 2002. Respecte als
objectius, bé, no hi entraria, a mi em pareixen correctes; em
pareix correcte potenciar el Pla jove, la llei de cooperació, la
promoció de l’esport; l’aplicació de la Llei del menor, respecte
de la qual després faré una consideració; les polítiques de
família, el desenvolupament contra l’exclusió social; tot el tema
de creació de places de persones grans, després, si de cas
també en faríem un comentari a part. I naturalment també aplicar
el Pla de discapacitats, fomentar i impulsar l’Institut Balear de
la Dona i també les polítiques socials transversals i
l’observatori de benestar social, com els dotze eixos de la seva
gestió, que m’ha paregut que eren els que vostè plantejava com
a referents estructurals del que ha de ser la seva gestió.

De totes formes, vull començar dient que, bé, felicitar-la
també, perquè una conselleria que és qüestionada per molts i
des de molts de llocs físics, del propi Parlament, no només des
d’un, des de molts, bé, aconsegueix incrementar el seu
pressupost en un 8%, i això significa que vostè ha tengut no
només el coratge polític de presentar un pressupost de
creixement, sinó que ha tengut el suport del President o del

conseller d’Hisenda i supòs que del President per poder dur a
aquesta cambra aquest increment, de la secció 23 sobretot, que
puja un 8%, i respecte del qual vostè ens explica tot l’increment
que ha anat succeint durant aquest temps.

A nosaltres ens susciten de la lectura atenta de les seccions
diverses coses. En primer lloc, ja anunciï aquí, com no podria
ser d’altra manera en aquest tipus de debat, com he fet sempre
que he estat a l’oposició, una esmena a la totalitat de totes les
seccions de benestar social, que se substanciarà en el plenari
en el moment corresponent oportú, una esmena completa a tots
els pressuposts, perquè naturalment el nostre substrat
ideològic, la nostra manera de pensar manté altres criteris i
segurament distribuiríem el conjunt dels pressuposts d’una
altra manera. Per tant, ja anunciï aquí una esmena, a més de les
esmenes particulars que se substanciaran, una esmena a la
totalitat.

Però entram ja en una sèrie de qüestions que hem estat
plantejant i reflexionant, vull fer-li una sèrie de consideracions
i preguntes que esper que vostè en el torn que li correspon ens
pugui respondre. Tenim dubtes respecte a una qüestió que és
infraestructures de residències de tercera edat a Eivissa i a
Menorca. Nosaltres pensam que hi havia una promesa que, tot
i que es fessin les transferències d’acció social en un model
digne d’estar als llibres de política organitzativa i
constitucional, és a dir, amb un model que transfereix a dues
illes però no a una tercera, que queden ajornats els efectes de
la transferència a un futur molt llunyà, juny del 2003, quasi res,
veim que, o no veim, millor dit, o no sabem trobar, millor dit,
perquè vostè per ventura ens ho pot aclarir amb la seva
intervenció, on s’ubica la finançació d’aquests centres de
tercera edat a Menorca i a Eivissa. Si ens diu, basta que ens
digui el número de partida, no importa que ens ho digui amb
pessetes perquè ens embullarem més; si vostè em diu és el
número de partida tal, nosaltres ho veim i ho comprovam i està
bé.

També ens preocupa el desenvolupament de la Llei del
menor a les illes menors. Nosaltres creim que a Mallorca és un
tema que s’està més o menys solucionant, nosaltres sabem que
això ha suposat una càrrega per al Govern balear i això és un
tema que ha estat motiu de molt de debat i per tant no hi
entraré, però, i creim que a Mallorca està en vies de solució, li
diu una persona que trepitja els jutjats amb freqüència perquè
és la seva professió, i que de vegades fins i tot es veu amb
temes de menors, i nosaltres creim que s’està intentant resoldre
aquesta situació, encara que sigui damunt les esquenes de la
comunitat, resoldre la qüestió que és l’important. Però ens
suscita dubtes aquest pressupost respecte de les illes de
Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Em demana qualque company a quin apartat està la
finançació del Pla contra la violència domèstica i contra la dona,
que no trobam o no està definiti, i que ens agradaria que ens
digués a quina partida i amb quina quantitat?

No ens queda clar i a mi és un tema que no em queda clar,
perdonarà la consellera la meva ignorància, que és
enciclopèdica amb moltes coses però també amb aquesta, no
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ens queda clara la transferència als consells i la transferència a
l'Ibas, què hem d'entendre, que es transfereix una part als
consells d'Eivissa i de Menorca perquè dia 1 de gener tenen ells
la competència, i la part que s'hauria de transferir a Mallorca l'ha
passada vostè a l'Ibas?, és això el que hem d'entendre?, ens ho
pot explicar, detallar i numerar, si és tan amable?

Respecte de l'objectiu 8 de creació de places de tercera edat,
vostè ha insistit en aquest tema, perquè llavors, més endavant,
quan parlava a la secció 75 ha dit que hi havia 477 milions de
pessetes per concertar places de persones majors, li agrairia un
detall sobre aquesta idea global, com els pensa pactar, de quina
manera, pensa comptar amb el sector privat?, són places
públiques concertades amb el sector públic, amb els consells?,
m'agradaria que ens explicàs alguna opinió sobre aquestes
coses.

El tema de drogodependències ens preocupa enormement,
demà horabaixa hi ha, en aquesta mateixa sala, m'imagín, una
compareixença de la consellera de Sanitat que vendrà a explicar
per què durant un any no ha estat capaç de presentar la Llei de
drogues en aquest parlament, tot i que té la competència per fer
aquesta llei. Tots ens omplim la boca que volem més
autonomia, que volem més capacitat de gestió, però quan tenim
les competències, com en Llei de drogues, no en som capaços
de dur al Parlament una llei de drogues. Vostè és una
especialista, per cert, en aquesta qüestió, jo record molt bé que
vostè tenia una responsabilitat molt alta en tema de
drogodependències, expliqui'ns un poquet quina és la seva
op inió i de quina manera incideix la Conselleria de Benestar
Social respecte del tema de la Llei de drogues, que aquest sí
que és un tema d'una extraordinària transversalitat, no només
sanitat, benestar social, sinó que això afecta treball, pot afectar
moltes altres conselleries. M'agradaria conèixer, ja que és aquí
avui la seva opinió i de quina manera, tot i que és un dels
elements, dels dotze punts que vostè plantejava, quina és la
seva opinió respecte d'aquesta qüestió.

Com que he dit, Sr. President, que no em sobrepassaria,
cediria la paraula als companys de grup que també volien
plantejar qüestions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Jo també seré molt breu, Sra.
Consellera, perquè el que m'interessa més que fer una exposició,
és requerir-li informació sobre el detall d'algunes de les partides
i també sobre alguns dels objectius que es pretenen complir
amb aquests pressuposts.

Començant per la Direcció General de Joventut, voldria
saber les partides que corresponen als capítols 4 i 6, si ens pot
detallar o especificar quines són les quantitats que es preveuen
almenys per als programes més grans, per a les diferent
iniciatives que es pensen desenvolupar arran d'aquests
capítols. Veim protecció i foment de la integració i foment de la

participació social de la joventut, programa 323A, capítol 6, que
hi ha 354.000 euros i també al capítol 4, partida 48000 que hi ha
474.000 euros, voldríem saber exactament, si ens ho pot dir, el
detall dels diferents programes.

També el programa 323B, activitats i serveis per a la
joventut, el mateix per al capítol 4, partida 44338, 48000, 61100
i també si ens pot dir el detall del capítol 7, partida 74333, xarxa
d'instalAlacions per a la joventut de les Illes Balears, si ens pot
explicar les inversions territorialitzades que es tenen previstes,
quantitat i els projectes que es pensen desenvolupar.

També voldríem saber en el programa 323B, activitats i
serveis a la joventut, la partida 46000, transferències a
ajuntaments, hi ha 63.000 euros, voldríem saber a què
corresponen aquests doblers.

Respecte de la Direcció General d'Esports, també voldríem
una explicació detallada dels capítols 4, 6 i 7 dels programes
457A i 457B, si ens poden detallar aquestes inversions a què es
pensen destinar, i si ho tenen territorialitzat per illes, també ens
agradaria comptar amb aquesta informació.

També hem vist als objectius que es pensa reformar, tot i
que no sigui una qüestió de xifres, però pens que és interessant
que se'ns pugui avançar a aquesta comissió, la Llei de l'esport
balear i que es pensa també reformar el decret de clubs i
associacions esportives, ens agradaria saber, molt breument,
quina és la intenció al respecte.

La consellera també ha fet una breu menció, just una
pinzellada, a la Fundació Illesport, si no ho he entès malament,
almenys jo és la primera que sent l'existència d'aquesta
fundació, ens agradaria saber a quina partida correspon el
finançament d'aquesta fundació i quins objectius té.

I ja per acabar, perquè he dit que seria molt breu i esper
haver-ho estat, voldríem saber per quina raó els desplaçaments
de determinats esports, com puguin ser bàsquet i voleibol que
participen en lligues nacionals sembla ser que no podran ser
coberts com altres esports que sí compten amb unes ajudes
substancioses, tot i que hem vist que la partida, si no record
malament ha passat de 60 a 80 milions de pessetes. Voldríem
saber quina és la raó per la qual, malgrat puja la partida, aquests
esports no s'hi poden acollir. I també un petit detall, tal vegada
és que no ho hem vist o que realment no figura com a objectiu,
no hem vist absolutament cap partida ni cap referència respecte
a jocs i esports tradicionals, hi ha un acord del Parlament de
desenvolupar una sèrie de programes i ajudes, i realment no
hem vist ni als objectius, ni a les activitats, ni al detall de les
partides que es contempli aquesta qüestió. Voldríem saber si
realment és així o si es preveu alguna ajuda al respecte.

Per la meva part, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el diputat Sr.
Pastor.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, i també al seu equip que avui l'acompanya, malgrat
que notam alguna absència notable en el seu grup de directors
i membres del seu govern. Ens agradaria que ens aclarís una
sèrie de coses, intentarem no enrarir aquest clima que existeix
avui en aquest parlament de concòrdia i d'amabilitat,
evidentment no serem tan amables com el Sr. Buele, no farem
aquesta ofrena floral que, com de costum, sol fer als membres
del Govern, però sí que intentarem mantenir el to aquest amable
i cordial d'aquest horabaixa de Parlament.

Aquesta pregunta ja la vaig fer l'any passat, és si vostès en
el tema de cooperació continuaran mantenint un sol tipus de
projecte o si després de l'experiència que han tengut, que no
sabem quina ha estat, si vostès continuaran amb el ..., l'anterior
govern feia dos tipus de projectes, uns que eren
macroprojectes i uns microprojectes, si vostès es mantendran
en una sola convocatòria.

En tema de cooperació també m'agradaria saber a veure -jo
no ho he trobat al pressupost- si hi ha cap línia d'ajudes a
cooperant perquè poguessin fer qualque tipus de cooperació
sobretot en projectes que pogués subvencionar el Govern. Per
exemple, jo record que vàrem tenir una experiència en l'Hospital
d'Higüey, que vàrem donar una sèrie d'ajudes a estudiants, tant
de medicina com d'infermeria, perquè durant els mesos d'estiu
poguessin fer colAlaboracions i cooperació amb l'hospital, si hi
ha alguna línia d'ajudes semblant o en altres tipus de projectes.

M'agradaria que m'aclarís si, per exemple, com veim aquí hi
ha el compromís d'elaborar un pla de suport a la família o un pla
de la família dins el proper període parlamentari, dins aquest
pressupost. És una pregunta. 

I també veig que ha fet referència al que eren ajudes al
Consell de Joventut, jo en aquest punt m'agradaria fer-li una
observació i voldria que entengués que ho faig amb caràcter
positiu, jo crec que mai en la història, des de la creació, el
Consell de Joventut vivia una situació com l'actual, vostè crec
que l'ha seguida molt més que jo, jo l'he seguida des dels
membres de Noves Generacions que em van informant una
miqueta de quina és la situació real del Consell de Joventut i jo,
en el seu moment, repassant tots els programes electorals, l'únic
partit polític que feia una referència clara i ferma al Consell de
Joventut, era el seu, precisament és el seu, vostè ho recordarà.
Vostè, ara no me'n record exactament, però amb unes paraules
semblants deia, és dir, que de qualque manera volien donar més
vida i més protagonisme al Consell de Joventut, supòs que no
era amb aquestes paraules, però jo crec que l'efecte, i no crec
que hagi estat culpa de la seva política, no la culp a vostè,
poden ser altres circumstàncies, ha viscut uns moments molt
difícils i jo crec que, bé, lamentables pel que és el tema de
l'associacionisme junior, jo crec que hauríem d'intentar, no sé
com, però bé vostè té la possibilitat perquè en aquest moment
vostè té la responsabilitat de govern, d'intentar de qualque
manera, sense intervenir de manera directa, perquè supòs que
això tampoc no els agradaria, però intentar de qualque manera
cercar una solució perquè el Consell de Joventut torni a ser el

que va ser, aquell consell de joventut reivindicatiu, dinàmic i
que al mateix temps tenia moltes ganes. Jo crec que en aquest
moment no travessa el seu millor moment i ens agradaria saber
si vostè prendrà qualque mesura o pensa que pot prendre
alguna mesura en el tema.

Ens agradaria saber si hi ha algun tipus de novetat al que
era la secció Art Jove, hem vist com vostès de vegades, hem
anat incrementant, jo a la meva etapa també ho faig fer amb
alguna novetat, m'agradaria saber si vostès tenen alguna altra
novetat per a l'any que ve.

També al programa 46000, ajuda als ajuntaments en temes
de joventut, quin tipus d'ajudes són, si això són les ajudes que
es venien donant per al manteniment de les oficines
d'informació juvenil, si són un altre tipus d'ajudes i si és un altre
tipus d'ajudes, si hi ha un tipus d'ajudes específiques per al
manteniment de les oficines i punts d'informació juvenil.

I també si ens podria especificar quines inversions fan
comptes dur enguany a la xarxa d'instalAlacions, inversions
puntuals que es puguin fer, noves inversions i inversions, tant
de reforma com noves inversions.

Voldríem saber si hi ha alguna partida en les actuacions a
les seleccions esportives a Balears. Jo record que vàrem
aprovar una proposició no de llei que si no vaig equivocat la va
dur Unió Mallorquina, on tots els partits polítics del Parlament
varen votar a favor la creació de les seleccions esportives, i
sabent de la seva dificultat per dur endavant aquesta tasca,
sabem que hi ha hagut intents, fins i tot si no m'han informat
malament, al Dia de les Illes Balears, d'intentar posar en marxa
la selecció de futbol, la selecció esportiva de futbol, realment és
difícil, les dates dels jugadors i dels esportistes professionals
són difícils, però bé, jo crec que ja que tot el Parlament va estar
d'acord amb la creació d'aquestes seleccions esportives, jo crec
que hauríem d'intentar, com a mínim, posar-les en marxa, veim
que la catalana, habitualment, pel que fa al futbol, ja té
actuacions periòdiques i ens agradaria saber dins l'any que ve
si fan comptes fer alguna cosa o si tenen alguna partida
específica per a això, perquè això val bastants de doblers i tots
ho sabem.

Ens agradaria que ens donàs una explicació dins la Direcció
General d'Esports respecte de quines són aquestes ajudes que
vostès anuncien als ajuntaments, hi ha una partida també
específica d'ajudes als ajuntaments, ens agradaria saber per a
quin tipus d'actuacions.

Pel que fa referència a la gent gran, vostè ha dit que ja
havien aprovat un pla de persones majors, ens agradaria saber
si el duran a aquest parlament, si no, sabem que l'han aprovat
per Consell de Govern, ens agradaria saber si tendrà entrada i
quan al Parlament.

I també quin increment ha tengut en el tema d'immigració.
Deu fer sis o vuit mesos vàrem aprovar aquí el Pla de la
immigració, un pla en el qual jo crec que l'anterior govern havia
fet la seva feina i que vostè, i ho vàrem reconèixer així, va
millorar i va especificar un poquet més, però aquest pla, jo crec
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que si va tenir lloances per part de tots els grups polítics que
era un bon pla, va tenir una crítica unànime i en aquest
parlament mateix es va aprovar una proposta de resolució
demanant més doblers per a aquest pla, perquè si bé tots els
programes que duia marcats aquest pla estaven molt bé, la
dotació econòmica era insuficient, i no només ho va dir el Grup
Parlamentari Popular, sinó també la resta de grups i vàrem
aprovar una proposta de resolució. Ens agradaria saber quin
increment ha tengut arran d'aquesta proposta de resolució, quin
increment ha tengut aquest pla d'immigració, perquè bé, ja que
tots els grups polítics vàrem estar d'acord, què és el que han fet
vostès des del Govern perquè la dotació econòmica sigui millor
per a aquest pla, perquè jo crec que és un bon pla.

I també ens agradaria que ens explicàs, de manera ràpida,
perquè supòs que tampoc no és el moment, com es menjarà això
del tema de la transferència d'acció social, és a dir, gestionar les
transferències de l'acció social de Mallorca i no fer-ho des
d'Eivissa i des de Menorca. Jo crec que és una llàstima,
nosaltres presentarem una esmena en aquest tema, però jo crec
que és una llàstima perquè s'ha perdut una oportunitat d'arribar
a un consens per a aquesta transferència, però jo crec que,
m'imagín que vostè el que hagués desitjat és que una vegada
que feia les transferències, fer-les per igual a totes les illes.

Per part meva, res més. I m'agradaria, si pot ser, que em
contestàs totes aquestes preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Per contestar a totes les peticions i
preguntes que s'han fet, té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
com veu jo tampoc no m'ho sé tot, a mi també se m'escapen
moltes qüestions, i és per això que ve part de l'equip de la
conselleria, justificada, perquè realment la resta que no han
vengut és perquè tenien altres activitats, tot i així és realment
una dificultat, perquè qui més coneix la seva direcció general és
cadascun dels directors generals, per tant tot i així algunes
qüestions em quedaran sense contestar. Jo, sobretot, en el tema
de les partides intentaré contestar amb la documentació que jo
tenc, la que m'han passat els responsables que són aquí amb
nosaltres, però en tot cas per al torn de contrarèplica, si no
quedàs alguna cosa aclarida, jo, amb permís del president,
passaria la paraula al secretari general tècnic o als directors.

Primer de tot, disculpar l'explicació que he fet en pessetes,
ho sent, supòs que l'any que ve ja tendrem més introduït el
t ema de l'euro, però dir que sí que tenc les partides consignades
també en euros, per tant, per a qualsevol aclariment es pot
donar aquesta xifra, però he de reconèixer que em resultava molt
difícil fer, ara per ara, sobretot la comparació amb l'any passat.
Jo, Sr. Fiol, crec que ha fet bé de fer una petita alAlusió al debat
general, pens que un debat de pressuposts dins aquest àmbit,
dins l'àmbit d'una comissió no ha de ser un debat tecnocràtic,
ha de ser sobretot un debat polític i aquesta és la nostra

responsabilitat, tot i que s'ha de fer referència a qüestions
concretes i de partides.

Jo, de totes maneres, per contestar-li a les referències que
ha fet contestant el que havia plantejat, sí li vull dir que no és
una qüestió de contraposició ideològica entre el partit al qual
vostè pertany, el partit al qual pertany jo i la majoria dels
membres de la meva conselleria, jo li mencionaré molt breument
i per damunt realitats, desmantellar el sistema educatiu públic,
jo crec que té un referent claríssim, actual, que és la llei
d'universitats, desmantellar el sistema de sanitat té ara per ara
un referent claríssim que és en la forma en la qual es vol fer la
transferència de sanitat a les comunitats autònomes que no
l'hem assolida a través de l'increment d'un impost indirecte a
través de la benzina. Però per entrar més en el tema que ens
ocupa de les polítiques socials, clarament li he de dir que
precisament dilluns el director general de Planificació Social i jo
vàrem ser a la conferència sectorial del Ministeri de Treball i
Afers Socials i es visualitza clarament per a l'any 2002, una
desvinculació del Govern central respecte de les polítiques
sectorials quant al finançament, els famosos plans estatals
gairebé comencen a desaparèixer perquè l'argumentació que fa
el Govern central és precisament que la negociació que es fa
globalment de transferències a les comunitats autònomes ja
supleix aquest finançament, per tant són tres realitats
claríssimes.

Però bé, passaré a les qüestions que em plantejaven, moltes
qüestions, jo les hi agraesc, perquè d'alguna manera han sabut
i han entrat en qüestions claus de la nostra conselleria i, per
tant agraesc aquest interès que han mostrat per totes aquestes
qüestions. Respecte a les infraestructures per a les residències
de tercera edat a Eivissa i a Menorca, em demanava quines són
les partides. Segons la informació que em passa la directora de
l'Ibas, el centre de cost és el 75112, el programa és el 311B i la
partida és la 62200. Hi ha una partida de 100 milions i està
diferenciat per la concertació de places, és el centre de cost
75101, el programa 313D i la partida 26104. Les despeses
compromesos són de 549 milions per places concertades, i els
costos disponibles són 198 milions, per tant mantenir i a la
vegada ampliar, ampliar en discapacitats profunds, físics,
persones majors amb la concertació de places possiblement a
Inca i a l'actual hospital de Creu Roja.

Quant al desenvolupament de la Llei del menor a les illes
menors, com diu, a Menorca i a Eivissa, els projectes que tenim
..., han de pensar que el que són centres de caràcter residencial,
tant semiobert com tancat, ara per ara s'aglutinen aquí, a l'illa de
Mallorca, perquè no hi ha gairebé cap mesura judicial que
suposi un internament. Per suposat, el que seria un internament
en règim tancat, un centre com es Pinaret, la idea és mantenir un
únic centre a les quatre illes, però sí que en concret, a Menorca,
es treballa la possibilitat de fer un centre polivalent amb
protecció, tenim ja pràcticament en marxa la compra d'una casa,
una casa en el medi urbà, però amb un entorn rural, però
sobretot el que s'ha incrementat tant a Menorca com a Eivissa
són els programes en medi obert, per tant és en aquest sentit el
que és tota la partida de programes en medi obert s'ha ampliat
tant per a Menorca com per a Mallorca i per a Eivissa.
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Quant al Pla contra la violència, no s'han consignat partides
per al compliment global del pla perquè, en definitiva, el pla
encara no s'ha presentat, es presentarà, s'havia de presentar dia
25 d'aquest mes, coincidint amb el dia internacional de lluita
contra la violència, però precisament perquè en aquest
parlament hi ha la Comissió de Drets Humans que fa una feina
molt intensa sobre violència contra les dones, hem decidit, no
sé si amb bon criteri, però jo pens que sí, encara que es retardi
un poc, hem decidit esperar les conclusions d'aquesta comissió
per incorporar-les al pla. Però el que sí hi ha a la secció 73, de
l'Institut Balear de la Dona, són accions concretes que estan i
estaran contemplades en el Pla contra la violència, una és la
xarxa de places d'acollida i en la línia de mantenir i incrementar
les places d'Inca i mantenir les places de Menorca i d'Eivissa, i
obrir una nova línia d'incrementar altres municipis de l'illa de
Mallorca, per estendre tota aquesta xarxa. Hi ha també una
partida, està tot al capítol 4, no està consignat de manera
diferenciada, però sí que hi ha l'objectiu de mantenir les
campanyes de sensibilització, ahir vàrem presentar la primera,
de posar en marxa l'112, de donar continuïtat al servei de suport
psicològic a dones, que es va posar en marxa, bé, pràcticament
ara ha sortit ja la contracta i, per tant es continuarà donant l'any
que ve i posar en marxa un servei nou d'atenció a homes
maltractadors, atenció terapèutica. Per tant, no hi ha una
consignació al Pla contra la violència, però sí a accions
concretes.

Respecte del tema de les transferències, l'aclariment que em
demanava, de transferències a consells insulars o a l'Ibas.
Efectivament, aquelles competències que per llei de
transferència de serveis socials havien de transferir al Consell
Insular de Mallorca i que representen gestió, s'han transfer i t  a
l'Ibas, un exemple característic i típic és el menjador de
transeünts que havia de passar-se al Consell de Mallorca,
esperam, perquè així hauria de ser per passar després la
competència a l'Ajuntament de Palma. Ha quedat, atès que
l'aplicació de la llei de transferències per a Mallorca s'ha aturat
fins al 2003 o més, com el 0,7, ha quedat consignat a l'Institut
Balear d'Afers Socials. Hi ha també les partides que després
van als consells insulars que sí han assumit les competències,
que s'han integrat dins l'Ibas, però que immediatament, al
començament de l'any, es transferiran als consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, tant la compensació per
habitant com la construcció de residències, que es transferirà
a mesura que els respectius consells insulars posin en marxa la
creació d'aquestes residències.

Quant a places a tercera edat, jo crec que no m'he explicat
bé, perquè segurament m'he embullat jo i s'ha entès malament.
Quan he parlat dels 477 milions, no em referia a places
residencials per a persones majors, sinó al conjunt d'objectius
del Pla estratègic de persones majors, i en concret perquè de fet
el que és construcció de noves places, com que entra dins la
llei de transferències, no està contemplat en aquests 477
milions, sinó part a la partida que li he dit al començament, per
al nou programa d'acolliment familiar la colAlaboració econòmica
amb els ajuntaments i els consells per mantenir centres i creació
de centres d'estades diürnes, la concertació de noves places
per a assistits a Mallorca, donat que a Menorca i a Eivissa es
construiran noves residències i els serveis comunitaris de

servei i ajuda a domicili i de teleassistència, els 477 estan
repartits en conjunt. Després, a la cont rarèplica, si vol més
especificació respecte de la concertació de places ..., no, no, és
que ja li he donat, són aquests 549 milions més els 198, és a dir
que aquests 400 són nous.

Respecte de drogodependències, bé jo estic d'acord en la
qüestió que és un tema molt transversal, de fet hi havia un
projecte que no s'ha pogut fer realitat que era crear un
organisme conjunt del Govern que gestionàs, precisament,
aquesta transversalitat i que, per suposat, vostè també en sap
molt de les drogodependències i, per suposat, no només
inclogués actuacions de caràcter sanitari i social, sinó també
laboral i educatiu, són els quatre àmbits, juntament amb Interior
que haurien de formar part d'aquest organisme conjunt. No ha
estat possible, jo esper que en una altra legislatura hi hagi, no
només la sensibilitat, sinó la saviesa de posar en marxa això.
Però el que sí és cert és que s'ha creat una figura important que
és el coordinador de drogues, coordinador autonòmic, jo tenc
molta confiança en aquesta figura també per la persona que
ocupa aquest càrrec i que és cert que les actuacions que des de
la Conselleria de Benestar Social es fan en matèria de
drogodependències estan ara per ara, ho puc dir sense cap
problema, perquè és així, es fan en coordinació absoluta amb el
coordinador de drogues. Des de la Direcció General de Joventut
es treballa en els programes de promoció de la salut amb els
consells insulars, sobretot amb el Consell de Mallorca, perquè
Menorca té el seu propi, el Consell d'Eivissa posarà el seu propi
servei de promoció de la salut, des de Joventut també s'ha
posat en marxa ara un servei de prevenció per a joves ja
consumidors, des de Menors es treballa amb els joves
infractors, que hi ha una relació molt important amb el tema de
drogues, i des de l'Ibas, ara, abans des de la Direcció General de
Serveis Socials es treballa amb aquells colAlectius en situació de
gran exclusió social i que tenen relació amb les drogues, en
concret es finança un servei d’atenció als reclusos dins de la
presó. Jo crec que amb això les qüestions que vostè em
plantejava han quedat aclarides.

Passaré, per tant, a les preguntes que m’ha fet el Sr. Gornés.
He de dir efectivament que entranya molta més dificultat perquè
m’ha demanat moltes partides. Jo li deman que tengui en
compte aquesta dificultat, que en tot cas sí que demanaré que
els directors generals, i en cas de joventut al secretari general
tècnic després en torn de contrarèplica aclareixin en conjunt els
capítols 6 i 7 de la majoria dels programes. Jo, si no l’he entès
malament, es referia bàsicament a capítol 6 i 7. I respecte del 4,
5 i 7, amb permís del president, en torn de contrarèplica
contestarà la directora general d’esports.

Altres qüestions que plantejava: la llei de l’esport, l’altre dia
vàrem tenir una reunió que es va mantenir per primera vegada
amb totes les federacions esportives de les Illes. Va ser una
reunió interessantíssima, amb assistència pràcticament de totes,
i aquest era un tema que vàrem plantejar. Ara tenim un
esborrany de llei de l’esport, i abans de començar el tràmit
formal, el nostre compromís és passar-lo a les federacions
esportives. És un compromís de fa dues setmanes, estam en
aquesta qüestió. Hem donat un període després d’alAlegacions,
i jo crec que aviat arribarà també als partits polítics per tal que
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puguin fer les seves alAlegacions; però pràcticament ja és una
realitat, atès que ja hi ha un esborrany.

Respecte de la Fundació Illes Esport, després li demanaré
també a la directora que especifiqui la partida. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, perdoni un momentet. Està previst que
aquesta comissió acabi a les 6, perquè hi ha una altra comissió
després. Queda un torn de rèplica i contrarèplica que serà mal
de fer ajustar-lo. Per tant, els demanaria que resumissin la seva
intervenció. Jo sé que la intervenció del Partit Popular ha set
llarga i extensa, i per tant per donar-li compliment també és
difícil, però no podem passar-nos massa de l’horari. Gràcies. 

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

Gràcies, Sr. President, ho tindré en compte. La Fundació
Illes Esport el que pretén és aglutinar precisament el suport als
esportistes destacats, esportistes d’alt nivell. Però el que pretén
aquesta fundació és aglutinar el que és el finançament públic,
el finançament del Govern a través de la Direcció General
d’Esports i de la Conselleria de Presidència, amb la iniciativa
privada. Aquest és un projecte que fa bastants de mesos que
estam treballant, i que esperam precisament pel benefici de
l’esport d’alt nivell que tiri endavant. Hi ha una partida que es
transferirà a aquesta fundació.

I ja per contestar les preguntes del Sr. Pastor, dir-li que en
el tema de cooperació no es manté un sol tipus de projecte. A
cooperació tenim tota una sèrie molt diferenciada de
convocatòries. Hi ha un gran bloc, que està dirigit a la
cooperació directa, l’actuació dins els països empobrits, però
amb diferents línies i diferents convocatòries: la cooperació per
convocatòria, que és a la qual es presenten les organitzacions
no governamentals; una convocatòria específica per al Sàhara;
les ajudes d’emergència, que també tenen una convocatòria
específica; les beques per cooperants -i ja li contest a la
pregunta que em feia després-, hi ha una partida de 30 milions
i una convocatòria específica; les aportacions als fons, i la
cooperació directa, que d’alguna manera recondueix i canvia els
macroprojectes que feia l’anterior Govern. Hi haurà un pla de
família -intent anar ràpid-, un pla que s’elaborarà durant l’any
2000, ja tenim alguns estudis preliminars. I respecte del Consell
de Joventut, no tenc més que compartir la seva preocupació,
perquè realment és el pitjor moment històric del Consell de la
Joventut. Pensàvem que un canvi en la junta donaria nous
aires, però no ha estat així, ben al contrari, ha suposat un
retrocés. El que s’està fent ara des de la Direcció General és
intentar a partir del foment de l’associacionisme i l’enfortiment
de l’associacionisme, enfortir un consell de cooperació que és
clau, continuam pensant que és clau per al moviment associatiu
juvenil. 

Art jove consideram -ho he dit en aquest parlament- que era
un projecte bo, era un projecte interessant de l’anterior Govern,
i és per això que li hem donat continuïtat en aquest programa,
que hem canviat. Hem respectat aquelles característiques,

perquè pensàvem que eren bones, hi ha més modalitats, ara no
li podria dir quantes, però s’han ampliat en molt, les modalitats
s’han ampliat moltíssim, el grau de participació perquè s’ha fet
un procés importantíssim de descentralització, de
territorialització. Les ajudes a ajuntaments efectivament són per
a les oficines d’informació juvenil. Les noves inversions a la
Xib són moltes que ja s’han anat donant, però la més important
serà l’alberg que es farà a Menorca, també, ara no me’n record
del nom, però un altre equipament a Menorca, una casa de
colònies... No, Trebalúger ja s’ha fet, una altra. Ho sent, no
me’n record del nom. S’està reformant l’alberg d’Alcúdia, aquí
a Mallorca, etcètera.

Jo veig que el president de la Comissió està nerviós.
Acabaré, sent que quedaran algunes coses per contestar, però
he intentat ser el més ràpida i el més completa possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No sé si breument algun dels seus directors generals volia
fer ús de la paraula per oferir alguna explicació més. Si no,
esperaríem al darrer torn. Idò en torn de rèplica, i reiterant la
petició de brevetat, si és possible, el Sr. Fiol té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, i amb la seguretat que amb aquests
cinc minuts escassos podré dir el que vull dir, i a més podran
aclarir els directors generals el que falta per aclarir. Empraré un
minut exactament, o menys d’un minut. Però a més de l’extensa
explicació que ha fet la consellera, em queda un dubte que
m’agradaria aclarir, per ventura ella no pot aclarir, però qualcun
dels directors generals m’ho poden aclarir. O jo he pres
malament les notes, o aquí hi ha qualque tipus de confusió. Ella
m’ha explicat que les infraestructures de tercera edat estaven al
programa 311b, a la partida 62200, i segons els meus documents
aquesta partida es correspondria al centre per discapacitats
Joan Crespí. Jo no sé si és que jo estic equivocat, o és que tota
la inversió anirà al centre Joan Crespí. És aquest dubte l’únic
que vull plantejar en aquest torn a la consellera o al seu equip,
i dit això li cedesc la paraula perquè ho expliqui i perquè
intervengui. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, en nom del Grup Parlamentari
Popular. En torn de contrarèplica la consellera o algun dels
seus alts càrrecs que li vulgui cedir. 

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

Li don la paraula al secretari general tècnic. 

EL SR. PRESIDENT:

Si li volen passar el micro, té la paraula el secretari general
tècnic de la Conselleria, el Sr. Agustín Aguirrebengoa. 
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, per què em demana la paraula?

EL SR. PASTOR I CABRER:

És que tenia una pregunta per fer, que no se m’havia
contestat, i és una pregunta molt específica. Supòs que per les
presses que li ha donat a la consellera tal vegada se n’ha
oblidat, i crec que és interessant. 

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la pregunta breument...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per favor, m’agradaria que em donàs una explicació si hi ha
qualque partida per dur endavant el tema de les seleccions
esportives balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Llavors contestarà la Sra. Consellera. Té
la paraula el secretari general tècnic.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC DE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL (Agustín
Aguirrebengoa Esnaola):

En la sección 75, en el programa 313d, en protección y
acción social, en el capítulo 7 hay 279 millones, 1.679.788 euros.
Esto es para inversión en centros de tercera edad. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Directora General d’Esports, Joana Maria Petrus, té la
paraula.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL D’ESPORTS (Joana
Maria Petrus i Bey):

Sr. President, Sra. Consellera, seny ores i senyors diputats.
Intentaré ser breu. A la pregunta de quina partida estan
destinats els fons que transferim la Conselleria de Benestar
Social a la Fundació Illes Esport, és la partida 48000 del
programa b. Respecte si els pressuposts de la Direcció General
d’Esports contempla alguna partida específica per les
seleccions balears, la resposta és “no”, com a partida
específica. Això no vol dir que dins el programa general a de
promoció i foment de l’esport no es puguin fer activitats o
donar suport a iniciatives que condueixin a la celebració dins la
nostra comunitat de competicions no oficials -cal recordar-ho-
entre seleccions autonòmiques i seleccions estrangeres. Sí que
és cert que totes les federacions balears tenen formades
seleccions diguem-ne balears, i per tant possiblement algun dia

nacionals, però també és cert que aquestes seleccions no
participen més que en competicions fins ara oficials. Vull
recordar que només amb motiu de la diada de l’u de març
d’aquest any la selecció balear de petanca va competir de forma
paraoficial amb la selecció nacional francesa. Va ser l’únic
encontre possible. També vull recordar que les seleccions
nacionals -i crec que la moció que es va fer en el Parlament
anava en aquest sentit- es referia al conjunt dels esports
d’aquesta comunitat, i no només en el cas del futbol, tot i que
val a dir que efectivament si alguna ha estudiat la Direcció
General d’Esports ha estat el cost possible d’un encontre entre
la selecció balear de futbol amb alguna selecció estrangera.
Tirant pel baix, i amb dades que ens ha passat la Federació
Balear de Futbol, el cost aproximat dels 90 minuts de joc seria
en torn de 60 milions de pessetes, que és si fa no fa la mateixa
quantitat que té pressupostada la Direcció General d’Esports
per tot l’any pels desplaçaments interinsulars de tots els
esportistes. La veritat és que, a menys que se’m digui el
contrari, si tingués 60 milions més, els afegiria als
desplaçaments interinsulars, i no als 90 minuts de joc d’un únic
partit de futbol. Són maneres d’entendre com es reparteix millor
el benestar social dins un país, amb perdó d’aquesta opinió.
Però no hi ha cap partida específica.

Respecte com es distribueix el capítol 4, 6 i 7 de la Direcció
General d’Esports, capítol 4 i capítol 7 només en té el centre de
cost dit Direcció General d’Esports, i capítol 6 en té tant la
Direcció General d’Esports com els centres de Prínceps
d’Espanya i Cala Nova. A capítol 4 en conjunt són 424 milions,
distribuïts en dos programes, a i b, el programa destinat a la
tecnificació, que és el programa b, consta de 200 milions, 150
per l’Escola Balear de l’Esport, i 50 més per la Fundació Illes
Esport, i el programa a, de promoció i foment de l’esport, són
destinats íntegrament a les línies de subvenció que dóna la
Direcció General d’Esports, i són en conjunt 224 milions de
pessetes, entre els quals hi ha quasi 80 previstos per
desplaçaments a península, tal com ha dit la consellera, i la resta
es distribuiran entre les convocatòries tradicionals de
campionats de Balears, desplaçaments interinsulars i
desplaçaments d’equips de tercera divisió, i afegiríem com a
línies noves, atès l’increment pressupostari, una línia de
manteniment a federacions esportives, una línia possible
d’ajudes a la promoció d’activitats esportives en els centres
escolars a través de les associacions de pares i mares
d’alumnes, i una nova línia d’ajudes que se sumaria a la
d’esportistes destacats, que seria el conveni que dia 14 de
novembre va aprovar el Comitè Olímpic Espanyol en la seva
sessió executiva a Santander, que ens permetrà que Balears
compti a partir del gener amb un programa de promeses
olímpiques, compartit amb el Comitè Olímpic Espanyol. Això
serien les línies de subvenció previstes per l’any que ve a la
Direcció General d’Esports.

En capítol 6 Prínceps d’Espanya ha sofert una retallada
important respecte del pressupost del 2001 simplement perquè
s’ha acabat el pavelló de gimnàstica esportiva, i aquests diners
que s’han consolidat en el seu pressupost s’han destinat a
altres partides. La partida més important d’aquest capítol 6, que
en total suma al voltant de 300 milions, entre els tres centres de
cost, són el projecte d’inversió de la Direcció General
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d’Esports, amb el qual organitza el programa de l’esport per
l’edat escolar, totes les finals balears, i dóna suport i colAlabora
en la realització en aquesta comunitat dels esdeveniments
esportius.

En capítol 7, els 125 milions consignats a la partida de
transferència de capital a ajuntaments, estan previstos per
continuar l’execució del pla d’extensió de l’educació física a
centres docents no universitaris, que com recordaran els
senyors diputats, està pendent encara de finalització els
pavellons de Sant Joan de Labritja i Porreres, i també el de
Lloret, encara que té un problema amb la qualificació de sòl, i
no és segur que es pugui començar l’any vinent. I després està
previst continuar la segona fase d’execució del camp de futbol
de Formentera, i firmar un conveni amb el Consell Insular de
Menorca, i a proposta d’aquest mateix consell insular, per
realitzar un plurianual a tres anys pel qual la Direcció General
d’Esports contribuiria a la instalAlació de camps d’herba artificial
a quatre dels camps de futbol existents a l’illa de Menorca. Això
seria el destí previst per a aquest capítol 7 a l’any 2002.

Hi havia alguna altra pregunta?

Ah, bé, d’esports tradicionals, reben ajuda a través de la
federacions que ja tenen constituïdes, com és la Federació
Balear de Tir de Fona, la Federació Balear de Trot, i a iniciatives
que proposen entitats o bé organismes, com pot ser el mateix
Consell Insular de Menorca, que està seguint una línia editorial,
que si mal no record va iniciar el propi Sr. Gornés quan va ser
conseller del Consell Insular de Menorca, amb una edició de
llibres que intenten recuperar tots els jocs tradicionals que la
tradició popular atribueix a l’illa de Menorca. L’any passat es va
publicar “L’art de la bassetja”, i llavors s’ha fet també alguna
edició sobre clubs esportius, i per l’any que ve també tenen
previst continuar amb aquesta línia, recuperant alguns altres
jocs. 

Crec que no hi ha res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té la paraula per acabar ja la intervenció. 

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

Jo don per conclosa la meva intervenció. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, conclòs aquest debat no ens queda
més que agrair a la Sra. Consellera i als alts càrrecs que
l’acompanyen la seva compareixença, i a tots els diputats i
diputades la seva colAlaboració en el desenvolupament
d’aquesta sessió. Moltes gràcies i bones tardes.
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