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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, Sr. Consellera, alts càrrecs que
l’acompanyen, bona tarda. Començam la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, relativa a la tramitació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2003.

En primer lloc deman si es produeixen substitucions.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Francesc Fiol substitueix Antoni Llamas.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix el Sr. Jaén i Palacios.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix el Sr. Pere Palau.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix a Maria Salom. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Francina Armengol substitueix Josep Marí Ribas.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Fèlix Fernández. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Antoni Diéguez.

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 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera de
Benestar Social, Fernanda Caro i Blanco, per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria. La Sra. Consellera ve
acompanyada dels següents alts càrrecs: Josefina Santiago,
directora general de l’Institut Balear de Serveis Socials; Javier
Bares, director de l’Oficina de Defensa del Menor; Francisca
Mas, directora de l’Institut de la Dona; Joana Petrus, directora
general d’Esports; Antoni Sancho, director general de

Planificació Social; Llorenç Pons, director general de
Cooperació; Aina Rado, directora general de Menors; Joan
Caules, director general de Joventut; Joan Font, gerent de la
Xarxa d’InstalAlacions de Balears; José Eduardo Sánchez,
secretari general tècnic i Joan Rubio, cap del Gabinet.

Per informar sobre el tema té la paraula l’Hble. Consellera de
Benestar Social, Fernanda Caro i Blanco. Té vostè la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
pressupost de la Conselleria de Benestar Social i dels
organismes autònoms que la conformen per al 2003 donen
resposta a tres grans objectius. El primer consolidar la
Conselleria de Benestar Social com a tal, així com els projectes,
programes i els serveis que li són propis. El segon donar
continuïtat a les accions ja iniciades en exercicis pressupostaris
anteriors. I el tercer posar en marxa noves accions i programes
que projectin la Conselleria de Benestar Social cap al futur i la
converteixin en un dels pilars fonamentals, juntament amb
Salut, Educació, Habitatge i Ocupació de les polítiques socials
institucionals a les nostres Illes.

En el moment de presentar el darrer pressupost d’aquesta
legislatura, estam en condicions d’afirmar que la Conselleria de
Benestar Social és, ara per ara, un referent sòlid de la política
social a les Balears i molt especialment de la que va dirigida als
colAlectius i sectors de població més vulnerables i a procurar
una major qualitat de vida en el conjunt dels ciutadans i
ciutadanes. Així com incidir en la prevenció de determinades
situacions de dificultat que poden generar problemàtiques
greus a les persones. Però hem de dir també que en tot moment
hem orientat l’acció de la Conselleria de Benestar Social cap a
l’assumpció de les competències que en matèria genèrica de
benestar social ens atorguen les lleis i les normatives ja des del
propi Estatut d’Autonomia. I a nivell més específic, la Llei de
transferències en matèria de menors del 98, el decret de creació
de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, l’aplicació de
l’anomenada Llei penal juvenil 5/2000, la Llei balear de l’esport,
la Llei de transferències en matèria de serveis socials, així com
els diferents plans sectorials estatals i autonòmics i les
directrius europees han anat definint els diferents àmbits
d’actuació d’una conselleria, que com saben, es va concedir
des d’una visió ampla del benestar social. I per tant, no
s’instalAla únicament en l’aplicació de polítiques de serveis
socials. 

Com ja saben, perquè s’ha fet aquesta presentació per quart
any consecutiu, farem referència a tres seccions
pressupostàries, la secció 23 amb el següents centres gestors:
la Secretaria general Tècnica, la Direcció general de Planificació
i Ordenació Social, la Direcció general de Joventut, la Direcció
general de Menors i Família, l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menor, la Direcció general de Cooperació i la Direcció general
d’Esports. Aquesta secció, la secció 23 compta a la vegada,
amb diferents organismes adscrits a les diferents direccions
generals, com són la XIIB, la Xarxa d’InstalAlacions de les Illes
Balears, adscrit a la Direcció general de Joventut. La Fundació
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l’Estel, adscrit a la Direcció general de Menors i Família. El
consorci EBE, adscrit a la Direcció general d’Esports, l’Escola
Balear de l’Esport i es participa així mateix amb la Fundació
Illesport.  Per altra banda també parlarem de la secció 75 que
correspon a l’Institut Balear d’Afers Socials, del qual forma part
el consorci APROP, el consorci de Son Tugores. I de la secció
73 que correspon a l’Institut Balear de la Dona.

Primer de tot fer una explicació de la situació de la proposta
de pressuposts per al 2003. En tot moment mencionaré les
partides en euros, encara que, sobretot quan hagi de fer
comparacions, jo crec que tan per als senyors diputats com per
a mi mateixa serà més aclaridor parlar en pessetes. Bé el
pressupost de la Conselleria de Benestar Social en el seu
conjunt, és a dir, sense tenir en compte l’Institut Balear de la
Dona i l’Institut Balear d’Afers Socials, la proposta per al 2003
és de... perdonin un moment...

(Pausa momentània)

És de 5 mil 626 mil 697 milions de pessetes, en aquest cas
don les xifres en pessetes. En el cas de l’Institut Balear de la
Dona, també en pessetes, per a l’any 2003 la proposta és de 331
milions de pessetes. Disculpin és que pensava que tenia les
taules en euros i les tenc en pessetes. I respecte a l’Institut
Balear d’Afers Socials són 7.513 milions de pessetes. Al llarg de
la compareixença faré referències als euros i per tant, poder
aclarir aquesta primera intervenció, que reconec que és un poc
confusa.

Bé abans de passar a explicar cadascuna de les direccions
generals i encara que no entraré, almanco en el primer torn, en
el detall de cadascuna d’elles. Sí volíem expressar quina ha
estat l’evolució general dels pressuposts de la Conselleria de
Benestar Social i els projectes més significatius per al 2003. Hem
considerat important fer una menció a l’evolució dels
pressuposts des de l’any 2000 al 2003, precisament perquè en
el començament he fet menció a la consolidació d’una
conselleria que es va crear i per tant, a la consolidació d’una
sèrie de projectes i també de serveis i actuacions. S’ha de dir
que la Conselleria de Benestar Social, ara sí en el conjunt
d’actuacions, és a dir, secció 37 IBAS, Institut de la Dona i
Oficina de Defensa del Menor, va partir a l’any 2000 amb 10.243
milions de pessetes, és a dir, 61.565 euros. I ara en el 2003 la
nostra proposta de pressuposts serà de 13.350 milions de
pessetes, és a dir, 80.239 euros. En definitiva es pot veure que
des de l’any 2000 al 2003 i precisament per no embullar no faré
referència al 2001 i al 2002, però tenc les dades a la seva
disposició, si les volen consultar. Hem sofert una pujada d’un
30,3% en els quatre anys de legislatura. Per tant, no únicament
les seccions, algunes de les quals detallaré i la majoria de les
quals estan ara mateix implementades en el si de la nostra
societat, demostren la consolidació d’aquesta conselleria i
també un increment important que en conjunt és d’un 30%,
demostra que hi ha un projecte polític de futur, que es
consolida i que avança.

Per tal de parlar dels projectes més significatius a nivell
global iniciant l’explicació d’allò que és la secció
pressupostària 23, la Conselleria de Benestar Social es manté

amb un lleuger percentatge d’augment, però en definitiva es
mantenen sense grans canvis respecte el 2002, tot el que són
les direccions generals de Joventut, Esports, Planificació i
Ordenació Social, Menors i Família. I per tant, l’increment
important d’aquesta secció s’explica i està justificada
precisament per l’aplicació del 0,7% dels pressuposts en
matèria de cooperació. Tendrà temps Sra. Cabrer en el temps de
rèplica, jo també he de demostrar-li que efectivament el que
contenen aquests pressuposts és l’aplicació, tal i com és el
nostre compromís, no ja de pacte, sinó el nostre compromís
polític dels partits d’esquerres i de progrés, que es dediqui el
0,7% del total del pressupost, no únicament d’aquelles partides
considerades no finalistes, com es fa no únicament a altres
comunitats autònomes sinó fins i tot, l’Estat a través de
l’Agència Espanyola de Cooperació. Hem de tenir en compte,
encara que després entrarem en detalls, que el pressupost
global de la comunitat autònoma, pràcticament s’ha doblat a
partir de què per a l’any 2003 s’inclouen les transferències de
sanitat i l’antic INEM, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
Per tant, s’aplica el 0,7 al total del pressupost, la qual cosa fa
que s’incrementi notablement el pressupost de la secció 23.

No obstant aquesta línia de continuïtat en la resta de
direccions generals, el pressupost que proposam...

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, els deman que guardin silenci
p erquè els que estan escoltant no entenen el que diu i la
consellera té dificultats per fer-se ent endre. Pot seguir. Gràcies.

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

Gràcies, Sr. President. Bé tornant a allò que anava dient, dir
que la majoria de direccions generals de la secció 23 tenen una
línia continuadora, en el sentit de consolidar actuacions ja
iniciades els anys anteriors. Sí és cert que hi ha algunes
mesures de caràcter més nou que s’apliquen a cada una de les
direccions generals. Així hem de dir que com a novetat, dins els
serveis de la Secretaria general Tècnica es planteja la proposta
de desenvolupar un projecte d’inversió per tal de donar suport
als serveis d’informació i atenció al ciutadà, responent a un
projecte global del Govern, que és el Pla de qualitat. Per tant, en
aquest sentit es crea el que és l’Oficina d’Informació al Ciutadà
que no únicament té una seu i uns mitjans materials, sinó que
compta també amb uns mitjans tècnics absolutament necessaris
per aglutinar tota la informació, tenint en compte que és la
nostra conselleria una conselleria a la qual molts de ciutadans
i ciutadanes s’hi apropen per tal de demanar informacions sobre
diferents serveis i recursos.

En relació a l’Àrea de Joventut, a més del manteniment de
les actuals línies de subvenció de la direcció general, que
engloba Europa, integració, activitats de la joventut i punts
d’informació juvenil i voluntariat. Els pressuposts per al proper
exercici contemplen l’adequació de les diferents partides i
crèdits al nou mapa de competències entre la Direcció general
de la Joventut, que és l’organisme que ara per ara elabora,
planifica i du la direcció política de les polítiques de joventut i
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el consorci XIIB, la Xarxa d’InstalAlacions de les Illes Balears
que gestiona a partir de la seva reconversió, no únicament les
instalAlacions per a joves, sinó també serveis i activitats
juvenils i altres serveis dirigits a la prevenció i atenció als
joves. Per tant, l’Àrea de joves per al 2003 l’esforç s’ha de
centrar en la millora de les instalAlacions juvenils gestionades
pel Govern i a la incorporació, rehabilitació de les noves
instalAlacions públiques a les Illes. Puc donar en el torn de
rèplica detalls, si els senyors diputats ho volen, sobre quines
han estat les actuacions en instalAlacions juvenils i quina és la
previsió en el que queda de legislatura. En segon lloc la
consolidació de les polítiques de participació dins l’àmbit
juvenil que ha d’acabar en el primer Congrés de Joventut de les
Illes Balears i amb una important coordinació i feina conjunta
amb el Consell de la Joventut de les Illes, que ahir per cert va
inaugurar una nova seu que està a la seva disposició, fruit del
suport que dona la Direcció general de Joventut. I en tercer
lloc, com a eix significatiu, el Pla jove 2001-2004 amb el
seguiment i avaluació que també ha de servir per consolidar el
que són les polítiques juvenils a nivell transversal, fetes des
dels diferents àmbits del Govern.

Pel que fa a la promoció i al foment de l’esport i allò que és
la tecnificació i formació esportiva des de la Direcció general
d’Esports, s’incideix en tres qüestions fonamentals. Per una
banda, l’adequació dels mitjans tècnics, materials i personals
als serveis que presta i ha de prestar al consorci Escola Balear
de l’Esport, en allò que és la societat esportiva balear. Vull
recordar que l’increment pressupostar que s’ha fet durant els
diferents anys en aquesta escola balear ens ha permès passar
d’una escola de tecnificació a 14 escoles actualment. D’una
sola modalitat esportiva a 14 modalitats esportives. I passar de
18 alumnes a més de 300 alumnes en el conjunt de les Illes. En
segon lloc i referit a l’esport, tenim com a objectiu en el 2003 la
cobertura de les necessitats de manteniment dels serveis que
no únicament estan al servei del conjunt de la ciutadania, que
són l’Escola Nacional de Vela de Cala Nova i el Poliesp ortiu
Prínceps d’Espanya, sinó que també són importants els
recursos per tal de fer que l’Escola Balear de l’Esport i els
centres de tecnificació tenguin instalAlacions adequades per tal
de desenvolupar les seves escoles superiors o les seves
escoles de tecnificació. I en tercer lloc incidir en la promoció de
l’esport d’elit a través del programa Promeses Olímpiques i de
la Fundació Illesport.

Dins l’Àrea de Menors en conflicte, la Fundació s’Estel va
ser creada enguany per tal de gestionar el que són els centres
socioeducatius de menors i complien les mesures judicials
contemplades a la Llei penal juvenil, especialment les mesures
dirigides a allò que és el compliment en centres, ja sigui en
centres de caràcter tancat o en centres de caràcter semi obert.
S’ha passat per tant, de gestionar les mesures d’internament en
règim tancat i semi obert, mitjançant convenis amb entitats
colAlaboradores, a fer-ho a través d’una fundació pública
depenent de la Direcció general de Menors i Família, que
compta amb un patronat format per diferents membres del
conjunt del Govern que tenen a veure amb allò que és
l’educació i la rehabilitació dels joves que han de complir una
mesura judicial. Aquest canvi, en faig menció perquè té
inevitablement un reflex en els pressuposts, donat que hi ha

canvis en les partides pressupostàries en els capítols, perquè
les transferències que abans anaven per capítol 2 als centres
educatius, ara hi són, perquè el títol 4, allò que és la Fundació
s’Estel.

Per altra banda dins la mateixa Direcció general de Menors
i Família s’inclouen els crèdits necessaris per començar a
desenvolupar el Pla integral de la família, encara que durant
aquests anys s’han iniciat actuacions i sobretot s’ha donat un
impuls significatiu, una vegada creada la secció de família
adscrita a aquest departament. Com a novetat també a un altre
àmbit d’actuació, l’Àrea de Planificació i Ordenació Social, per
a l’any 2003 es planteja l’elaboració o la presentació definitiva
del Pla de lluita contra l’exclusió social i la posada en
funcionament de l’observatori social en la publicació
inicialment d’un butlletí de conjuntura que vol treballar i donar
dades sobre la situació social a les nostres Illes.

Per últim parlar una vegada més, com ja he comentat abans,
de l’aplicació del percentatge del 0,7 del pressupost de la
comunitat autònoma de les Illes Balears als projectes de
cooperació amb el tercer món. Si bé no es canvia en allò que és
el concepte, es manté el compromís del 0,7 i tal i com ja vaig
anunciar a la compareixença de l’any passat, avançam cap a
l’objectiu que òbviament no s’aconseguirà en aquesta
legislatura, però que es manté com un objectiu dels partits del
pacte per arribar a l’1% dels pressuposts, sí és una novetat la
quantia resultant, tenint en compte que s’aplicarà sobre un
pressupost que incorpora les noves transferències en matèria
de salut i ocupació. He de dir que tot i que crec intuir que els
diputats del Partit Popular han trobat en aquest tema el forat per
valorar negativament els pressuposts de la Conselleria de
Benestar Social, sí he de dir que qualsevol ha d’entendre que
és una mesura molt valenta, donat que s’han duplicat els
pressuposts i que implica un compromís molt clar amb el 0,7, a
la vegada que implica un compromís solidari amb la resta
d’àrees del conjunt del Govern. 

M’agradaria que aquesta qüestió els senyors diputats i
diput ades ho tenguessin en compte, perquè realment ens
permetrà pràcticament duplicar el projecte de cooperació i els
pressuposts de cooperació. Per tant, iniciar més accions en
matèria de cooperació, sinó iniciar accions diferents. Ens
permetrà allò que realment no pensàvem que podríem a fer a
p ocs mesos d’acabar la legislatura, que és a la vegada de fer
accions concretes en matèria de cooperació, incorporar allò que
és la transversalitat en cooperació. És a dir, que diferents àrees
del Govern s’hi impliquin i tenguin resposta problemàtica
relacionades amb la cooperació, a partir també d’aquest
pressupost. Mencionaré per no estendre-me, en tot cas el detall
el faré després si tenim temps i vostès ho volen en la rèplica, sí
mencionaré algunes accions per tal de què s’entengui aquesta
idea. Hi ha una nova línia en cooperació que serà la d’ajuda a
projectes de cooperació a la Mediterrània, això significa una
nova iniciativa en la línia d’impulsar la cooperació amb els
pobres empobrits de la Mediterrània, especialment amb el
Magrib, l’Orient Mitjà i els Balcans. Per suposat sabem que això
redundarà no únicament en benefici de l’àrea de cooperació, ni
molt manco en benefici de la Conselleria de Benestar Social,
sinó que forma part d’una política global i conjunta del Govern
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i del conjunt d’institucions d’aquestes Illes. Per tant, ens
sentim orgullosos d’aplicar un 0,7 del total del pressupost i a la
vegada poder iniciar polítiques que van més enllà del que és la
cooperació per al desenvolupament i per suposat, molt més
enllà d’allò que és la cooperació humanitària. Sabem que
precisament en el Mediterrani la situació geogràfica de veïnatge
amb aquests països fa que s’hagin d’incrementar les accions de
cooperació i intercanvi amb aquests pobles i ja des d’una
vessant no únicament de cooperació per al desenvolupament,
sinó realment d’integració i desenvolupament de les societats
civils. La dotació d’aquesta convocatòria serà de 990.000 euros,
és a dir, 164 milions de pessetes.

Un altre programa nou serà la creació d’un programa de
suport per a la cooperació mediterrània també. I incidint en
aquesta idea un altre programa nou és l’impuls a la cooperació
directe del Govern de les Illes a través de plans regió. I en
aquest sentit és on volem incidir clarament en treballar amb allò
que va relacionat amb el fenomen de la immigració amb el
fenomen de la cooperació. En aquest sentit ja s’ha iniciat una
experiència, però aquest increment pressupostari ens permetrà
ampliar-ho, s’ha iniciat una experiència en el Marroc per tal
d’establir vies de cooperació amb la societat civil, sobretot, i les
entitats dels països emissors de persones immigrades. Tenim
pendent en el 2003 treballar també a l’Àfrica Subsahariana i
sobretot en el Senegal i Centre Amèrica, aprofitant un recurs
que està a la nostra pròpia societat, ja organitzat i amb molt de
pes, com són determinades associacions d’immigrants. Com és
la d’immigrants, senegalesos i equatorians.

Bé hi ha més programes que són nous i que permetran
donar sortida a aquest increment del 0,7. Però ja passaré a parlar
de les novetats de la secció 75, que és l’Institut Balear d’Afers
Socials. En relació a l’Institut Balear d’Afers Socials, jo no sé si
aquest detall és d’interès, però per a nosaltres és significatiu i
és significatiu a l’hora d’entendre els pressuposts. És difícil fer
una avaluació general, donat que els pressuposts han tengut
moltes modificacions, per què? Perquè han sofert diguem dos
canvis organitzatius. Per una part quan la Direcció general de
Serveis Socials va desaparèixer i es va convertir en Direcció
general de Planificació i Ordenació va transferir a l’IBAS tot allò
que eren competències de gestió, això va fer que en el 2001 hi
hagués un increment important a l’IBAS perquè precisament
s’assumien competències de gestió i la Direcció general de
Planificació i Ordenació ha quedat, com veuran en els
pressuposts, com una direcció pràcticament política de direcció,
de normativa i que aglutina d’alguna manera tot el que és el
conjunt d’actuacions de la conselleria. Però a principis del 2002
es produeix un altre canvi que és l’assumpció de les
competències en matèria de serveis socials per part dels
consells insulars de Menorca i Eivissa i Formentera, la qual
cosa també té una incidència en el pressupost, però per això és
necessari i interessant estudiar la conselleria en el seu conjunt
i no separadament allò que és l’IBAS de la Conselleria de
Benestar Social, perquè hi ha transvasaments de partides que
no donen una idea de conjunt. 

Per a l’any 2003 allò que són els trets pressupostaris més
significatius de l’IBAS s’ha de dir, encara que després puc
detallar també per les partides i els programes, sobretot els

programes que és més aclaridor. Dir que una actuació estrella
de l’IBAS per al 2003 és allò que fa referència a un canvi de
model d’atenció a les necessitats socials de les persones
discapacitades. S’ha passat d’un sistema de subvencions a les
entitats i que per a nosaltres és una tècnica administrativa que
té els seus límits i que és inadequada per finançar necessitats
estructurals i a la vegada perennes com són les residències, els
habitatges tutelats, els centres d’estades diürnes i els centres
ocupacionals, hem passat a allò que és un sistema de
concertació. Hem dit moltes vegades que la nostra ilAlusió és fer
que el sistema de serveis socials sigui un dels pilars
fonamentals dels sistemes de protecció social, juntament amb
l’educació i la salut i anar cap a formes de gestió administrativa
semblants ens apropa a allò que són aquests sistemes. Per tant,
el model del sistema educatiu que manté allò que són els
centres de caràcter públic i a la vegada els centres de caràcter
concertat, però des dels principis de compromís públic,
responsabilitat pública, control públic i entrada pública en el
sistema és allò que hem aconseguit canviar en el darrer
trimestre d’enguany, però que es farà efectiu completament en
el 2003 i que ja està consignat en els pressuposts, per primera
vegada les partides destinades als serveis concertats per a
discapacitats que donen servei a més de 800 persones a les
nostres Illes, estaran ja en una partida de capítol 2 de la secció
75 de l’IBAS.

El sistema de concertació du implícit un reconeixement de
dret a qui reuneix unes determinades condicions i
circumstàncies i també hem de dir que per al 2003 suposa un
increment en la qualitat de l’atenció, perquè per una part es
dota de més personal segons quins centres i quins serveis,
però que també es fa més homogeni el que és l’atenció des de
les diferents entitats. De manera que també territorialment es
dóna una atenció més igualitària, és a dir, amb més equitat a les
persones i no pel fet que ho gestioni un centre o un altre, una
entitat o una altra, tendran una atenció diferent , perquè
precisament aquests criteris per primera vegada es defineixen
per part del sistema de concertació. A vegades hem inclòs en
aquest sistema de concertació, per això ens ha permès passar
i ara hem permetran que parli en pessetes, de 800 milions que es
dedicava a tot aquests serveis en el 2000 a 1.600 milions que es
dediquen en el 2003 i a la vegada s’han incrementat els sous
dels treballadors del servei, que realment són un sector que
encara estan molt lluny d’apropar-se a allò que són els
professionals dels altres serveis de protecció social, de salut i
d’educació.

Com a segon objectiu de L’IBAS es consolida
definitivament el pagament complementari a les pensions.
Aquesta vegada estan ja consignats als pressuposts,
precisament la posada en marxa de la targeta bàsica ens ha
permès considerar-ho un projecte també a nivell administratiu,
un projecte amb dificultats per ser duit al Tribunal
Constitucional i per tant, el fet que estigui com a una partida
definida no suposa cap dificultat a l’hora de tirar endavant
aquest projecte. Saben que els anys anteriors no es podia
consignar aquesta partida precisament per evitar justificar un
recurs d’inconstitucionalitat. Però vaja això no és gairebé massa
important, el que és important és que aquesta targeta bàsica es
consolida i per tant, es destinen 285 milions de pessetes per a
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aquest servei. Com a tercer objectiu de l’IBAS, objectius vull dir
significatius, es descentralitzen els serveis de valoració dels
discapacitats, els centres base que s’han obert a Eivissa i a
Menorca i que a la vegada seran punts d’atenció per al ciutadà
del propi (...), saben que hem anat complint un objectiu de
descentralització de l’IBAS també a Mallorca, a través de posar
a la Part Forana punts d’informació i que els ciutadans no
s’hagin de desplaçar a Palma. Però l’objectiu d’arribar a Eivissa
i a Menorca s’ha anat consolidant i es consolida definitivament
en el 2003.

Per primera vegada, com a quart objectiu, a la comunitat es
posa en funcionament un programa de suport econòmic als
familiars que tenen cura d'algú, persones majors de 65 anys
assistides, és el programa Ca vostra i que s’hi destinen 315
milions de pessetes, 1.893 euros. S’inicien també, si
definitivament les dificultats que tenim perquè l’Ajuntament de
Palma doni els pertinents permisos s’iniciaran el mes de gener
les obres del centres per a grans discapacitats físics, ubicat al
carrer Joan Crespí, mitjançant un projecte plurianual, òbviament
perquè no estarà acabat en el 2003. I es continua avançant en
la implantació de serveis d’estades diürnes a la comunitat,
mitjançant el finançament del Pla estratègic de persones majors.
Saben que hem aconseguit arribar a més de 170 places de
centres d’estada diürnes, partint de 0 places i que acabarem la
legislatura molt propers a les 300 places d’estades diürnes. I
com a fet significatiu també, s’ha de dir que es consolida, s’ha
de mencionar, encara que no sigui una novetat, es consolida
l’increment de la renda mínima d’inserció, donat precisament
que allò que es fa és aplicar el nou decret i convertir el que era
el suport transitori comunitari en una renta mínima, entesa com
un bres subjectiu i a la vegada també es consolida un
finançament important als municipis, a les unitats de treball
social, a través de l’increment que ja es va produir a l’any 2000
del Pla de prestacions socials bàsiques.

Acabaré amb la secció 73, que és la secció referida a
l’Institut Balear de la Dona. L’Institut Balear de la Dona, com
saben, és un organisme que es va crear en el mes de maig del
2000, que pretenia des del començament, primer consolidar una
entitat que treballés per a la igualtat de gènere, per a la igualtat
entre homes i dones en el conjunt d’activitats de la vida pública
i també de la vida privada. I per això era necessari primer anar
consolidant un organisme que posés en marxa actuacions de
caràcter específic. Precisament tal i com diu el tercer Pla
d’igualtat que s’aprovarà aviat, de fet demà en el consell rector
de l’Institut de la Dona, de fet per aplicar el binomi que
defensen i que posen en marxa els organismes europeus i els
països europeus, que per tal d’avançar en polítiques d’igualtat
entre homes i dones, s’ha de compaginar allò que són serveis
de caràcter específic amb polítiques transversals. Pensam que
estam en una bona línia de consolidació de l’Institut Balear com
a un organisme, un referent d’allò que són actuacions
específiques de la dona, però que és precisament a partir del
2003 i sobretot en el 2004, una vegada ja funcioni amb més
marge, si em permeten l’expressió, el tercer Pla d’igualtat
d’incorporar d’una manera molt més real polítiques transversals
que faci que des de les diferents àrees, no únicament del
Govern, sinó del conjunt d’institucions, s’entengui que s’ han
de posar polítiques de gènere dins totes les polítiques. 

Però jo per explicar coses importants de l’Institut Balear de
la Dona he de dir que s’ha fet una important incidència en allò
que és dotar les anomenades illes menors, és a dir, Menorca,
Eivissa i Formentera de recursos, dotacions i serveis per tal que
l’Institut Balear de la Dona no sigui únicament un referent a
l’illa de Mallorca, sinó al conjunt de les Balears. En aquest
sentit s’ha treballat en dues línies importants a través de
convenis amb els respectius consells insulars, tan en allò que
són estendre les oficines d’informació dels drets de la dona, a
partir d’assumir el que era el centre d’informació de drets de la
dona, que era competència de l’Estat. Hem volgut també que
aquest centre d’informació arribés a les altres illes. I també a
partir d’una altra línia que contempla aquest conveni amb els
consells insulars que és posar en marxa programes d’atenció a
dones maltractades i sobretot places d’acollida per a dones
maltractades.

Destacar com a novetat per a l’any que ve en allò que és
l’Institut Balear de la Dona. Per una part donar continuïtat a tot
allò que s’està fent des d’aquesta perspectiva que per una
banda prioritza el que són les dones en situació de més
dificultat, però que per altra banda també el que fa és intentar
incidir en totes les àrees i els àmbits de la vida, en general i per
tant, de la vida de la dona. I dir que com a novetat important per
a l’any 2003 tendrem el que és l’extensió de la xarxa de centres
d’acollida per a dones maltractades i extensió, per suposat vol
dir mantenir les places de Menorca, Eivissa i Formentera,
mantenir les places que hi ha a Inca, donar-li continuïtat al
conveni i més implicació al conveni que hi ha amb l’Ajuntament
de Palma. Però com a novetat obrir un nou centre d’acollida de
dones maltractades, aquesta vegada a Artà, per tal d’anar
diversificant l’atenció a nivell de territori. Es continuarà amb els
programes d’atenció psicològica a dones maltractades, es
continuarà també amb el projecte d’atenció a homes
maltractadors. 

Però jo diria que el projecte estrella i a més que dóna ja
mostres d’una bona coordinació, no d’una actuació transversal,
però sí d’una coordinació necessària per tal de rendibilitzar els
recursos, és la passa que donarem en el 2003 de crear tota una
xarxa de serveis d’informació, d’oficines d’informació a la dona
en el conjunt de municipis de Mallorca. Per suposat també a les
altres Illes, però precisament el territori de Mallorca necessita
de més incidència en aquest sentit. Per tant, hem aprofitat,
aprofitarem els recursos propis de la Conselleria de Benestar
Social, que és la xarxa de centres d’informació juvenil que són
els 74, si no m’equivoc, punts d’informació juvenil en el
conjunt de les Illes i juntament amb la cooperació municipal
posarem en marxa una convocatòria que permeti que municipis
o mancomunitats tenguin un servei específic per informar a els
dones.

Aquests són a nivell general i com a programes les
qüestions fonamentals i resumides òbviament de la Conselleria
de Benestar Social. Dir també que tenen a la seva disposició,
però jo no em vull estendre més en aquesta primera intervenció,
però tenc a la vostra disposició dades sobre l’evolució que han
fet els diferents capítols. Els puc oferir també una dada que és
important, jo crec que és important mencionar-la encara que es
fa una presentació dels pressuposts inicials. Des de la
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conselleria hem fet una evolució durant els diferents anys dels
pressuposts inicials als definitius. Jo crec que això és important
perquè ens permet tenir una idea molt més clara, no únicament
com comença un any, sinó com acaba i per tant, donen la
mostra de si un Govern, una administració és capaç d’anar
incorporant partides pressupostàries, té la capacitat d’anar en
funció de les disponibilitats, lògicament, però té la capacitat
d’anar adaptant-se a noves situacions de necessitat i a la
realitat social que en definitiva és tan mòbil i tan canviant. Per
tant, aquesta dada que és senzilla però que està a la seva
disposició per tal d’entendre un poc més quin és moviment que
durant l’any tenen els pressuposts de la Conselleria de
Benestar Social. 

I després, per suposat, estam a la seva disposició jo mateixa
i els alts càrrecs que m’acompanyen per clarificar i detallar els
diferents programes i partides de cada una de les direccions
generals i dels instituts. Per la meva part res més. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Finalitzada la intervenció de la
consellera passarem al torn de preguntes i/o observacions. Per
què em demana la paraula? 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Seria possible suspendre la sessió durant 5 minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Sí és possible. 5 minuts de suspensió.

Recomença la sessió i passam al torn de preguntes i/o
observacions. Deman, portaveus que vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el
Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista volem aprofitar
aquesta circumstància per saludar la consellera Fernanda Caro
Blanco, agrair-li la seva presència en aquesta comissió
parlamentària, com també la presència dels 6 més 4 alts càrrecs
que també s’han fet presents i que acompanyen la consellera i
que ben segur l’han ajudada en l’elaboració d’aquest projecte
de pressupost per a l’any 2003 de la Conselleria de Benestar
Social.

Gràcies a les explicacions que ens ha fet la consellera i el fet
que tenim el projecte de llei publicat i ben detallat i que l’hem
pogut estudiar i analitzar. L’hem de felicitar perquè per a aquest
any 2003 hi ha 80,5 milions d’euros destinats a aquesta àrea per
poder dur a terme aquelles polítiques socials per part del primer
Govern progressista i nacionalist a d’aquestes Illes. I això
supera els 13.000 milions de pessetes amb els quals s’ha de
poder fer alguna cosa que beneficiï els sectors més desfavorits
d’aquestes Illes. Compartim amb la consellera de Benestar

Social els tres objectius generals que ens ha indicat, amb els
quals es pretén consolidar la conselleria com a tal. Continuar les
polítiques socials que es varen iniciar l’any 99 i emprendre
noves accions i programes que efectivament converteixin
aquesta àrea en un dels pilars fonamentals d’aquest primer
Govern progressista i nacionalista.

Nosaltres voldríem dir dues paraules respecte d’aquestes
tres seccions del pressupost. Quant a la secció 75, l’Institut
Balear d’Afers Socials creim que amb aquests 44.863.845,60
euros es pot dur a terme una política que realment ajudi a
passar en aquest sistema de concertació, al que feia referència
la consellera, la prestació dels serveis. I un altre dels aspectes
que veim molt positiu és que s’aconsegueixi una major
descentralització i una millor atenció a totes quatres Illes, des
de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca. De manera que les
persones que precisen d’aquest servei puguin ser molt més ben
ateses.

Quant a la secció 73, Institut Balear de la Dona amb
1.992.228,10 euros creim que es poden afavorir aquestes
polítiques que afavoreixin la igualtat de gènere a les nostres
Illes i nosaltres consideram que estam posant-les en el nivell
que actualment s’està implantat a Europa, cosa que hem pogut
constatar participant directament ahir i abans d’ahir en unes
jornades europees que es varen celebrar a Barcelona per
l’Institut Europeu d’Administració Pública i que fan veure que
val la pena emprendre polítiques molt més valentes i decidides
perquè la igualtat de gènere sigui alguna cosa més que una
expressió verbal posada en la nostra boca i que sigui una
realitat a les nostres Illes.

Quant a la secció 23, la Conselleria de Benestar Social amb
33.696.097,35 euros. Pensam que val la pena en insistir en allò
que deia la consellera i és donar aquesta visió més ampla que
una simple prestació de serveis socials i creim que amb aquest
pressupost i les explicacions que ens ha donat la consellera tot
això es pot fer efectiu d’una manera millor a com s’ha vengut
fent fins ara. I sobretot d’una manera millor de com es feia
abans de l’any 99.

No podem deixar, Sr. President, d’intervenir en aquesta
presentació del pressupost sense fer allò que hem fet cada any,
una referència explícita a allò que representa per a aquesta
consellera la destinació del 0,7% dels pressuposts als països
que anomenam del tercer món, els països empobrits. Hem de
començar a parlamentar, lamentam per tant, que no s’hagi
arribar en quatre anys a l’1% que ens havíem marcat l’any 99
com un dels objectius del Govern progressista i nacionalista en
la seva destinació de recursos propis als països més empobrits.
Allò que sí volem manifestar és que desitjam és que el 100%
d’aquesta destinació arribi directament a la gent d’aquells
països que la reclamen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Gascón té la paraula. 
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EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Agrair a la Sra. Caro i alts càrrecs que
l’acompanyen avui la seva compareixença avui en aquesta
comissió de pressuposts. Nosaltres des del Grup Socialista
pensam que en aquesta legislatura s’ha produït un salt
qualitatiu en benestar social en aquesta comunitat autònoma.
En primer lloc perquè hi ha una Conselleria de Benestar Social,
la qual cosa és important, fins ara no havia existit. I en segon
lloc perquè les polítiques de benestar social comencen a donar
els seus fruits a la nostra comunitat. L’augment d’un 30%, com
ha dit la Sra. Caro, del pressupost en 4 anys, nosaltres pensam
que és importantíssim i que demostra la sensibilitat d’aquest
Govern cara a les polítiques de benestar social, augment del
30% i no tenim (...) pel camí s’ha produït una transferència cap
els consells insulars de Menorca i Eivissa almenys, i que això
faria encara que fos més alt probablement el pressupost. Vull dir
que no és un 30%, irreal perquè és molt més del 30%.

Ho veim en programes com és al renda mínima d’inserció,
com són les prestacions socials bàsiques. Abans
tradicionalment el Govern balear mai havia posat un duro per a
les prestacions socials bàsiques, mai, i això ho volem recordar
i ho direm sempre. Les polítiques de la dona que en els consells
insulars han passat a Menorca de 3 a 27 milions en 4 anys, estic
parlant de pessetes per evitar problemes, evidentment que és
importantíssim. Nosaltres pensam que la política que s’està
duent a terme des l’Institut d’Afers Socials són polítiques per
a la gent gran, entesa com a gent gran que necessita ajuda, no
entesa com a gent gran, com a potencials votants, sinó com a
gent que necessita ajuda. S’han fet polítiques de cara a la
immigració amb la creació de les oficines d’informació. 

Nosaltres pensam i volem destacar, no volem demanar res,
només volem destacar tres coses de l’IBAS que creim que són
molt importants que es concedeixin en aquest pressupost, com
és el que ha dit vostè que els discapacitats deixaran de ser
subvencions, açò encara que sembli poc important pensam que
és importantíssim i des dels consells insulars consideram que
això és important. Que es passi a pagar per mòduls o que es
passi a pagar per assistència i sigui per la feina que un fa i no
per una subvenció pensam que és molt important de cara a..., ja
no és una subvenció a una associació, sinó que és per una
feina feta perquè hem de pensar que aquestes associacions fan
una feina que hauria de fer l’Administració pública i no ho fa.
Però pensam que sí és cert que el pagament per mòduls és molt
més just que no la subvenció.

La descentralització de centres base també ha estat una
reivindicació des del primer any per part de la Conselleria de
Benestar Social, encara ens queda pendent la de Menorca, però
ja tenim el local llogat i sabem que aquest any estarà en marxa
i així consta en els pressuposts i ens felicitem. Per últim desitjar
que es comenci el centre dels grans discapacitats físics, açò sí
que és una mancança que tenim en aquesta comunitat. A
Menorca per exemple tenim tres persones a l’Institut Guttman
permanentment allà i és lamentable que en aquesta comunitat
no hi hagi hagut fins ara intencions de crear un centre
d’aquestes característiques.

Nosaltres pensam i l’únic que diríem és que demanam a la
conselleria que es mantengui aquest esforç d’equiparació entre
illes, l’esforç d’equiparació que va ser important quant a la
segona transferència de benestar social que es va fer, perquè
volem recordar que ja n’hi va haver una que no va ser ni molt
manco una transferència de benestar social. Però en aquest
moment sí hi ha hagut una transferència i s’ha de mantenir
l’esforç d’equiparació, no pot el Govern, malgrat que el Govern
està aquí a Mallorca i sabem que no és la intenció de la
consellera, però nosaltres volem recordar i no podem ser de
menys que si es creen places de determinades coses aquí a
Mallorca hem de fer un esforç perquè Menorca i Eivissa no es
poden (...) és evident que no es pot fer allà un centre de
discapacitats física a Menorca o Eivissa, però hi ha d’haver una
igualtat d’oportunitats. Sabem que la intenció de la consellera
és aquesta i per això l’encoratjam a continuar.

I per últim, ja ho ha dit el Sr. Buele, quant al 0,7% nosaltres
pensam que és molt adient el 0,7%, tant de bo totes les
administracions de les Illes Balears, fins i tot els consells
insulars cedissin el 0,7% de solidaritat. A més pensam que són
importants les polítiques de solidaritat cap als països de la
Mediterrània, com ha dit vostè, entesa com els països balcànics
i alguns països magrebins i res més. Només encoratjar-la a
continuar amb aquesta línia i agrair-li la seva compareixença
d’avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera té la paraula per
contestar als portaveus que han intervengut abans. 

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, als senyors diputats que han
intervengut, no únicament per la seva intervenció i per haver
escoltat atentament la meva presentació dels pressuposts, sinó
també per l’encoratjament que m’han donat a mi i a tot el meu
equip per tirar endavant polítiques que de fet, com vostès
saben, començàvem pràcticament de zero a la nostra comunitat.

No podria ser d’una altra manera que els partits que formen
part de la majoria estiguessin d’acord en allò que han de ser els
principis fonamentals de la nostra política. Per tant, tot i que
sabem precisament per un principi de responsabilitat pública i
per un principi de compromís amb la realitat social, sabem que
encara ens queda molt per avançar en polítiques socials. Sí
podem estar tranquils i orgullosos que en aquesta primera
legislatura estam aconseguint posar les bases per tal que la
continuïtat permeti de veritat desenvolupar unes polítiques de
benestar social que responguin als principis de lluita per la
igualtat, d’equitat, d’equitat territorial també i de mantenir
aquest compromís de les administracions, oblidant aquells
temps encara propers, en els quals l’Administració delegava en
les entitats privades el que és i ha de ser una responsabilitat de
les institucions i els governants.

Per tant, assumim òbviament que amb aquests pressuposts
no aconseguim donar resposta a totes les necessitats del
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conjunt de la població i menys encara de la població vulnerable
de les nostres Illes. Però sí agrair que hagin sabut veure que
hem donat passes per consolidar aquesta actuació i en
definitiva per fer canvis, no únicament quantitatius, sinó
qualitatius en el sentit d’incorporar o implementar un nou
model. Lògicament nosaltres treballam i en això coincidim
també, per als colAlectius més vulnerables, si volem aconseguir
la igualtat entre les persones òbviament hem de començar per
treballar en aquest sentit. I és en aquest sentit precisament, com
deia el Sr. Gascón, que hem prioritzat clarament en allò que és
la feina cap a les persones majors, les persones majors
dependents per tal que tenguin les mateixes oportunitats no
només ells sinó les seves famílies de qualitat de vida que la
resta de ciutadans.

Sí dir que el nostre compromís de concertació i
descentralització continuarà, es farà encara més efectiu una
vegada que es facin efectives de manera total les transferències
en matèria de serveis socials, que el Consell de Mallorca
esperam en una propera legislatura posi en marxa aquesta
assumpció de competències i que a la vegada tots els
organismes de coordinació entre les diferents institucions
siguin organismes reals i creïbles per a totes les
administracions, de manera que sumem en comptes de restar o
en comptes de competir en les nostres actuacions. Jo crec que
ha estat un exemple claríssim i ho he de dir encara que
signifiqui marcar una diferència, però donat que ha parlat el Sr.
Gascón, que a més és conseller de Benestar Social de Menorca,
jo crec que ha estat un exemple claríssim la bona coordinació
que hi ha hagut en aquest sentit i com és possible, no ja passar
sinó precisament a causa de les transferències en una matèria
arriba a una colAlaboració a una coordinació estreta amb el
Consell d’Eivissa i Formentera també ha estat una experiència
molt similar i jo crec que una vegada les competències
s’assumeixin per part del Consell de Mallorca, podrem
començar a estendre de veritat un sistema de protecció social
i de benestar social, coordinat, però a la vegada el més apropat
possible als ciutadans.

Respecte el tema del 0,7, òbviament es podria fer i sense
dubte es farà, una lectura fàcil i com tot el que és fàcil
demagògic i a l’inrevés, com tot el que és demagògic és fàcil, de
dir que hem incomplert l’objectiu d’arribar a l’1%, això és obvi.
De fet ja era obvi l’any passat quan vàrem anunciar que
estàvem apropant-nos a aquest objectiu, però que seria difícil
arribar en aquesta legislatura. Jo crec que precisament unes
institucions que són capaces d’anar-se adaptant a la realitat i
també de rectificar en funció no únicament d’un objectiu que
s’han proposat, sinó d’un conjunt d’objectius i per tant d’un
conjunt de necessitats de la comunitat, jo crec que és una
institució realment responsable amb el conjunt dels ciutadans
i amb el conjunt de les polítiques. Això no vol dir però que
s’obviïn el que són els principis fonamentals, si bé jo crec que
es pot justificar, precisament, perquè el salt quantitatiu ha estat
importantíssim respecte de l’aplicació del 0,7 i se justifica no
arribar a l’1%, no es podria justificar, com no ho poden
justificar altres administracions, com és per exemple el Govern
de l’Estat, que ni tan sols s’arribi al 0,7, que és el compromís
que han adquirit i s’adquireix a través de tots els organismes
internacionals. I no diré ja quan els pressuposts d’ajuda per a

la cooperació arriba, com és el cas de l’Estat, ni tan sols al 0,3%
del conjunt del pressupost.

Per tant, jo pens que ens podem sentir molt orgullosos, jo
pens que seria realment una mostra de cultura democràtica que
també el partit de l’oposició entengués i se sentís orgullós
d’aquest 0,7, perquè ja per això forma part el Partit Popular del
Consell de Cooperació, per això té també possibilitats de decidir
i d’intervenir sobre les polítiques que en matèria de cooperació
es donen. I jo esperaria, no sé si és massa esperar, no una
lectura tan fàcil i tan demagògica, sinó, ben al contrari, un
compromís i un orgull, com a entitat d’aquestes illes, que
realment som, ara per ara, la comunitat autònoma que estam en
percentatge per davant de la resta de comunitats, i per suposat
per davant de l’Estat. Però la nostra lluita per tal que el 0,7 sigui
realment el que volem que sigui, com deia el Sr. Buele, no s’ha
de quedar únicament amb la presentació dels pressuposts, ni
per suposat en una societat que nosaltres pensam que ha de
ser activa, dialogant i participativa, s’ha de quedar dins l’àmbit
de gestió d’aquests pressuposts, la Direcció General de
Cooperació de la Conselleria de Benestar Social, si no ha estat
per això, precisament, com deia abans, que hem creat un
consell, que és el Consell de Cooperació, que ha de permetre,
i de fet ho fa per a qui vol posar en marxa aquesta opció, ha de
p ermetre que cadascuna de les partides que s’aproven,
cadascun dels projectes que es posen en marxa es duguin a
aquest consell i siguin participats i aprovats pel conjunt
d’entitats que el conformen.

Per la meva part, res més. Una vegada més, agrair la
confiança que donen a la Conselleria de Benestar Social i que
donen al conjunt de directors i directores i d’alts càrrecs,
perquè jo crec que han sabut veure, no únicament en aquests
darrers pressuposts d’aquesta legislatura, sinó en el conjunt
d’accions d’aquesta legislatura, un esforç importantíssim per
fer el que, de fet, era la nostra obligació, no únicament posar en
marxa serveis i prestacions, sinó fer un canvi de model
significatiu i qualitatiu respecte del que són les polítiques de
benestar social.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sí, Sr. Buele, en torn de rèplica té la
paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, encara que sigui breument. Per agrair
la resposta que ha donat la consellera, per manifestar que el
nostre Grup del PSM-Entesa Nacionalista no dubtam en cap
moment, amb el suport que donam a aquest projecte de
pressuposts que ens ha estat presentat per a l’any 2003. I per
insistir en el tema del 0,7%, una miqueta, diguem, atenent a la
resposta que ens ha donat la consellera, que la trobam òbvia,
naturalment, però no per òbvia ens ha de fer frenar; entenem
nosaltres que el Govern de les Illes Balears ha d’evitar, en la
mesura del possible, que a mesura que es vagi augmentant la
quantitat global dels pressuposts vagi decreixent, si més no
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proporcionalment, les aportacions directes que puguem fer als
països empobrits, cosa en la qual altres governs cauen. I això
és el que voldríem anar a evitar, que no se’ns pugui treure una
comparació en la qual se’ns digui quatre anys enrera
proporcionalment era més que quatre anys endavant.

D’altra banda, entenem que és un canal molt útil per
contribuir a fer que hi hagi una participació ciutadana molt més
intensa i molt més directa en el que seria la distribució de
recursos propis d’aquesta comunitat autònoma. No oblidem,
creim nosaltres, no hem d’oblidar que normalment aquestes
ajudes es canalitzen a través d’entitats o d’associacions
integrades per ciutadanes i ciutadans d’aquestes illes, que són
les que fan els recursos d’aquesta comunitat autònoma a altres
indrets. És una manera, nosaltres creim que indirecta, però ja és
qualque cosa, de contribuir a fer que es participi des de la
ciutadania en la distribució, diguem-ho així, del pressupost de
la comunitat autònoma.

És per això que insistim a donar suport a aquest projecte de
pressupost s, però també insistim en la necessitat d’evitar caure
en aquest perill al qual feia alAlusió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. I començaré, com no pot ser
d’altra manera agraint a la consellera la seva presència avui aquí
i també als alts càrrecs que l’acompanyen. Ens venen a explicar
el pressupost a les seccions corresponents a la seva conselleria
per a l’any 2003, per tant, en primer lloc el meu agraïment a la
seva presència i també a les seves explicacions. I anunciar, com
no pot ser d’altra manera, i seguint les bones tradicions
parlamentàries, sobretot la gent que ja duim qualque temps en
aquesta casa, doncs les coneixem bé, per anunciar, en primer
lloc, una esmena a la totalitat de totes les seccions que avui
s’han presentat i també nombroses esmenes particulars a
diversos aspectes que avui m’abstindré de comentar perquè no
és ni el lloc ni el moment, ni el poc temps que tenim ho permet.

M’agradaria en qualque ocasió poder parlar, amb més
amplitud, d’una conselleria que té moltes competències, que
un, quan llegeix totes les dades pressupostaris, doncs veu tots
els temes d’esports, tots els temes de menors, tots els temes
d’ajudes, tots els temes de subvencions, tots els temes dels
més necessitats, dels discapacitats, hi ha moltíssima temàtica i
és difícil abordar, amb una intervenció tan curta, una visió de
conjunt. Per tant, ens limit arem, com feim sempre en aquest cas,
a ressaltar algun dels aspectes que ens interessa destacar i
alguna de les qüestions que per ventura podrien tenir certa
resposta o certa intervenció per part de la consellera. Insistesc,
reservant-nos un debat més ampli amb una esmena a la totalitat
de totes les seccions i també les esmenes parcials que seran
presentades dins el termini oportú.

En primer lloc, passant ja a analitzar la intervenció de la
consellera, un, quan té el mal costum de llegir les intervencions
dels anys anteriors, no pot menys que comparar, perquè ho fa
un poc per això també, per comparar la intervenció de la
consellera l’any passat amb aquest mateix motiu i en aquesta
mateixa sala, va tenir un to que enguany no ha tengut i que ens
hem quedat un poc amb les ganes de sentir-la, la seva visió
internacional de la política del conjunt de la situació dels
desfavorits i de les maldats del capitalisme i del règim USA, que
enguany trobam que ens han faltat aquí i que són norma ja
tradicional de la consellera i que no comprenem massa bé
perquè enguany no han estat exposades, havent-hi, a més, la
imminència d’una possible, Déu no ho faci, jo no desig altra
cosa que la pau, com vostè es pot suposar, una possible guerra
a Iraq, i no coneixem la seva opinió i ens interessa; perquè l’any
passat sí que ens va donar mitja hora d’intervenció respecte
d’aquesta qüestió.

I també deia la consellera l’any passat, i pas ja a temes més
concrets dels que s’han plantejat avui, també deia que, parlant
dels dotze objectius que plantejava com a objectius que
s’havien de complir per a l’any 2002, amb aquest pressupost
que presentava i que ara es liquida i s’acaba, un dels objectius,
naturalment, era consolidar l’objectiu del 0,7 i més del total del
pressupost de la comunitat, i posar les bases per anar caminant
cap a la consecució de l’1%. Bé, aquest és un tema que s’ha
suscitat aquests dies en els mitjans de comunicació i que serà
motiu, jo li assegur, de polèmica, perquè aquest tema seguirà
viu dins aquest Parlament, perquè, a més, malament rai si no
podem posar-nos d’acord ni en temes tan exactes com tocarien
ser les qüestions matemàtiques i percentuals. És a dir, jo crec
que ha de ser possible, aquest Parlament ha de ser capaç de
determinar quin és el 0,7% del pressupost, perquè si no som
capaços d’això per ventura convé que pleguem i ens anem tots
a ca nostra. I el 0,7 del pressupost és una quantitat determinada
i és una quantitat determinada que, tradicionalment,
tradicionalment sempre ve a dues partides concretes, que són:
la 134A i la 134P, i aquestes dues partides sumen una quantitat
que és el 0,65% del pressupost. Això, de moment, és així i jo la
ret que me digui que no és així.

Evidentment, podem entrar a una dinàmica de rompre el joc
que s’ha anat mantenint fins ara en aquest Parlament, que és
dir: no, escolti, és que no només ha de mirar aquestes dues
partides, és que farem un estudi, o un dictamen, o no sé què,
que està a una partida de despeses immaterials de no sé on, que
l’hem d’afegir. No, no. Vostè, si suma les partides que li he
designat, que són les que tradicionalment corresponen a aquest
concepte, veurà que, per error, o no per error, perquè una
defensa tan acurada per part de tots els membres del pacte ja
me fa sospitar que no és per error, ja me fa sospitar que si el
conseller d’Hisenda ha dit fins aquí i prou, fins aquí i prou de
0,7, i ja els contarem qualque rondalla dins el Parlament i a
veure si se la creuen. Això és la meva opinió; opinió amb la que
ja venia a aquesta Cambra, però de la que surt reforçat quan
sent les intervencions dels grups que li donen suport, no es
preocupi que vostè això ho fa molt bé.

Un moment, això és una qüestió numèrica; es pot calcular,
podem fer el compte, i si vol feim els comptes ara mateix, el que
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passa és que vostè el tema dels comptes i el tema dels números
tampoc és diguem que la seva principal virtut, de les moltes que
l’adornen, però no és la principal virtut de les moltes que
l’adornen, perquè ens ha tornat embullar amb els euros i amb
els milions de pessetes d’una manera certament considerable.
Jo no li faré els comptes que duc aquí, no li faré els comptes
que duc aquí perquè els podem discutir llavors i els podem
discutir quan es discuteixi l’esmena a la totalitat dels
pressuposts, però escolti, podem discutir moltes coses, però les
matemàtiques és una ciència exacta, s’ha dit sempre, per tant
veurem si s’acompleix això.

Clar, nosaltres hem vengut aquí a escoltar el gir social del
Govern Antich; nosaltres hem vengut aquí motivats perquè el
president Antich havia anunciat un gran gir social i en el debat
de l’estat de la comunitat va dir que veuríem com realment
aquest darrer any, després de tres anys de no fer res, el quart
any seria l’any del gir social. Molt bé, el gir social no s’ha
produït, almenys en els pressuposts de la seva conselleria. I li
he de dir que el gir social d’alguna de les coses que es varen dir
en el debat del president, perdó, en el debat de la comunitat i en
el discurs del president, nosaltres no les hem trobat en el
pressupost, o vostè no les ha ni mencionat , i per ventura hi són
i li agrairia que, si ens en pot parlar, ens digui qualque cosa. Me
referiria en concret a un tema que el president va presentar com
a tema estrella dins el conjunt del gir social, la creació d’un fons
per resoldre les situacions d’insolvència amb pensions de gent
que està en situació de separació i hi ha un imp agament, i
mentre es tramita judicialment i s’aconsegueix l’excepció
d’aquestes quantitats, doncs hi hauria un fons de suport i tal.
És possible que hi sigui, però jo no ho he vist, i li deman que
ens expliqui si això existeix, si està dins aquests comptes o no
hi està.

Del Pla d’immigració vostè també n’ha passat un poquet de
puntetes i n’ha fet uns comentaris molt superficials, i a
nosaltres ens pareix que tots els temes d’immigració són, si més
no, una mancança dins el conjunt d’acció de Govern. Jo crec
que en el darrer debat de l’estat de la comunitat, l’aleshores
portaveu del Grup Popular, González Ortea, va fer un discurs
d’un fort contingut social i va poder subratllar i posar de
manifest algun dels incompliments importants del famós Pla
d’immigració; algun d’ells és que ja la proposta fins i tot era
difícil duta a la pràctica, tot i que havien tengut el suport del
Grup Popular per a la seva aprovació en el moment oportú.
D’això se n’ha parlat poc i m’agradaria que se’n parlàs més.

No s’ha dit res del tema residencial, del tema de la tercera
edat i és un tema que preocupa, li dic certament, preocupa
l’opinió pública d’una manera important. Tenim una llista
d’espera molt important, deixin de dir-nos que el Partit Popular
l’únic que feia eren clubs socials i no es preocupava del tema
residencial; pot ser que sigui així, però el problema avui és
aquest i la responsabilitat de vostès és resoldre o intentar
resoldre aquest problema o contribuir a resoldre aquest
problema. Hi ha una gran mancança a Eivissa i a Menorca,
vostè podrà dir, bé, s’ha transferit i els consells corresponents
han de fer la seva acció i esperem que la facin.

A nivell autonòmic vostès segueixen mantenint la
competència sobre Mallorca, i hi ha una demanda a Mallorca
molt considerable i molt dramàtica que estic segur que vostè
coneix més bé que jo, perquè segurament toquen a la seva porta
a explicar-li situacions molt difícils i que hem d’intentar, entre
tots, posar els fonaments perquè aquestes situacions es
resolguin. Vostè ja sap respecte d’aquesta qüestió la nostra
opinió, i jo no perdré el temps ara a repetir-li, perquè ha estat
motiu de molts debats parlamentaris i seria abusiu, molt abusiu
ara entrar dins aquest tema, però li apunt i li anunciï com a un
dels temes que m’interessa que vostè ens digui qualque cosa.

Ha dit que el tema estrella de l’IBAS seria, actuació estrella,
canvi de model respecte del tema dels discapacitats, que es
passava de la subvenció a la concertació. I més enllà que
aquesta pugui ser només una qüestió nominalista, com moltes
vegades ho és, perquè el mal dels nostres temps és el
nominalisme, al meu mode de veure, però això sí que ens duria
enfora, li deman que ens expliqui, d’una forma un poquet més
profunda, quines diferències ens trobarem reals, reals, escolti,
reals, perquè si al final es tracta de donar els mateixos doblers
a les mateixes institucions per als mateixos objectius, doncs
estam un poc amb una situació similar a la que hi havia que, per
cert, per ventura no era tan dolenta. Però jo li deman que ens
parli un poc d’aquesta qüestió.

Ens parla de l’edifici Joan Crespí, que és una vella
reivindicació i una necessitat ferma dels ciutadans lesionats
que necessiten una atenció molt especial i que realment també
formen part d’un colAlectiu desatès històricament i que hem
d’intentar que tengui l’atenció que mereix i amb les millors
condicions. Ens trobam que la liquidació dels pressuposts de
l’any passat, doncs s’ha fet des de l’informe geotècnic, i també
m’agradaria que m’ho explicàs, adquisició d’una piscina
hidroteràpia al centre Joan Crespí, per valor de 34 milions de
pessetes. També m’agradaria que m’explicàs com és possible
que no haguem fet l’edifici i ja hem comprat la piscina per a les
persones que necessiten aquest tractament; m’agradaria
entendre-ho perquè és una cosa que d’entrada, doncs xoca a la
vista del lector dels pressuposts, li crida l’atenció, diu, però bé,
si no hem fet l’edifici i ja han comprat la piscina. No sé, a més,
és un tema que no es presta naturalment a cap tipus de broma,
però sí que ens agradaria que ens explicàs per què això està així
i realment on és aquesta piscina i què es fa amb ella.

I vull acabar, per no abusar de la confiança del President,
que m’ha donat un parell de minuts més dels que me mereixia,
però, i acab, Sr. President, amb l’Institut Balear de la Dona,
respecte del qual anunciï també una sèrie d’esmenes que seran
presentades en el moment processal oportú, però per dir que
s’ha parlat de dos temes: tercer Pla d’igualtat de la dona, me
sembla, i m’agradaria que ens explicàs amb quina dotació
econòmica pressupostària es fa aquest tercer pla, primera
qüestió. Segona qüestió: s’ha parlat de la xarxa d’oficines
d’informació a la dona a Mallorca, com a un programa estrella;
també s’ha dit, en aquest cas són dues estrelles que vostè ha
plantejat avui durant aquest debat. Acte seguit, jo he entès que
utilitzant la xarxa d’informació, d’oficines d’informació a la
dona, utilitzant, perdó, els punts d’informació juvenil, que ja
existeixen amb la conversió municipal. Realment de què parlam?
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M’agradaria que ens ho explicàs, perquè si estam parlant
d’utilitzar una xarxa que ja ve funcionant i ja ve existint, parlam
d’una cosa relativament menor; i elevar-ho a la categoria
estelAlar me pareixeria certament exagerat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té vostè la paraula per
un temps de deu minuts per contestar.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, intentaré contestar-
li les preguntes que m’ha fet. Jo enguany he obviat tot el que
vostè diu discurs ideològic, que jo considerava necessari anys
anteriors, però lògicament, després de tres anys de sentir-ho,
he pensat que vostè, tot i que no el comparteix, estava segura
que ja havia incorporat quins eren els principis fonamentals, no
únicament del pacte, que és cert que algunes m’excedesc i no
únicament m’agrada parlar dels principis del pacte, sinó de
l’esquerra transformadora a la qual m’agrada representar. Però
bé, vostè sap que no tenc cap problema, me demani una
compareixença sobre els principis de l’esquerra transformadora
i jo incidiré en això, encara que continuï sense estar d’acord. Jo
no li demanaré a vostè cap aportació sobre els principis de la
dreta, perquè tenim, desgraciadament, des del Govern de
l’Estat, ocasió de conèixer no únicament la teoria sinó la
pràctica del que és la dreta més reaccionària. No s’ho prengui
malament, cadascú està on està.

Anem a veure, el tema del 0,7. Efectivament, jo estic
contenta que vostè s’hagi mirat la compareixença de l’any
anterior, jo també, ja m’havia adonat que havia obviat temes de
principis generals, etcètera, temes més ideològics, encara que
pens que també aquí s’han incorporat, i també era conscient
que en aquella intervenció i a vostè li agraesc perquè ha estat
fidel, no ha tergiversat les meves paraules, va dir que el nostre
objectiu era arribar al 0,7, consolidar el 0,7 i posar les bases per
arribar a l’1%. I jo reconec que en aquesta legislatura no arribam
a l’1%, però sí puc reconèixer que el fet d’haver fet l’actuació
valenta que sobre un pressupost que es duplica, incorporar
també el 0,7, jo crec que és sens dubte posar les bases.

Perquè, jo no li puc contar rondalles, Sr. Fiol, perquè per jo
contar-les-hi me les hauria d’haver contat el conseller
d’Hisenda, i ni me les ha contat ni les compartim aquestes
rondalles, aquestes suposades rondalles. Per tant, jo no sé, és
obvi, té vostè raó, jo som de lletres, encara que vostè tampoc
ha manejat massa xifres com per avaluar-li la seva solvència
matemàtica, però li he de dir que si la matemàtica és com és, i ara
trobaré el paper, el total del pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears són, en número rodons, són 1.000,
uuuhh!

(Rialles)

1.700 milions d’euros, bé, prop de 1.500 milions d’euros, ...

(Remor de veus)

Bé, i el 0,7, això, del que sigui, són 11,9...

(S’escolten veus que diuen: “no, no, això sí que no”

Me sap greu.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, no facin un diàleg, que cadascú
digui el que ha de dir i l’altre ja tendrà temps de replicar i
contrareplicar.

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

Sí, gràcies, Sr. President, i en tot cas, com que ja han
anunciat que faran una esmena a la totalitat, es podrà aclarir
encara més, i una esmena a la totalitat dels pressuposts del
Govern, es podrà aclarir aquesta qüestió. Però, un 0,7% són
11,9 milions d’euros; i no li puc dir que estigui consignada a
unes o altres partides, però està clarament consignat en el que
és el pressupost global de la Direcció General de Cooperació,
que són 11.849.000 euros, gairebé 12 milions d’euros. En tot
cas, jo no puc donar més informació que aquesta, no està a
diferents partides, està a una direcció general, a un centre de
cost, no està camuflat, està clarament explicat en aquesta
Direcció General de Cooperació. En tot cas, jo els convit que
facem més números, no només en aquesta compareixença, sinó
també, per suposat, en el plenari i a les diferents esmenes que
vostès faran. Però aquesta és la realitat.

Quant al tema del gir social, jo estic contenta, realment hem
aconseguit moltes coses des d’aquest Govern i des d’aquesta
conselleria si hem aconseguit que els temes socials creïn,
almanco, expectació als membres del Partit Popular. Perquè, en
aquest sentit, jo crec que això demostra un nou tarannà
respecte del que ha estat durant molts d’anys; per tant, si la
possibilitat d’incorporar nous programes i noves accions en el
que s’ha anomenat el gir social, els crea expectació, jo crec que
això és realment encoratjador per a aquest Govern i per al
conjunt dels ciutadans. Però, òbviament, jo no relataré partida
per partida, per dues qüestions, primer perquè és massa llarg i
és cert, vostè té raó, ni per jo explicar-ho ni per vostè replicar,
p arlar de la Conselleria de Benestar Social, se’n recorda aquella
conselleria que no havia d’existir a la meva primera
compareixença, realment necessitam més temps que moltes
conselleries, perquè hi ha moltíssimes coses a explicar, no
únicament dels principis fonamentals, sinó de les accions reals.
I per això jo dic que parlar de cadascuna de les partides és
difícil, és avorrit i he decidit parlar més de programes, que és un
discurs més polític, no tant tecnocràtic, que és el que pens que
s’ha de fer en aquesta compareixença.

I aquí hem parlat, en el que és l’àmbit de l’IBAS, que és on
més clarament, i després de l’Institut de la Dona, que també
detallaré, he parlat de diferents programes; i jo ara també, per tal
de contestar-li el tema de les residències, li explicaré quines són
les accions que des de l’IBAS es fan en els diferents
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programes. L’IBAS té diferents programes, el 311B, que està
dedicat a la direcció i gerència; el centre base i el centre Joan
Crespí, del qual també després parlaré. Hi ha 312D, que està
dedicat al que són la concertació de serveis residencials per a
persones majors i discapacitats, els centres d’estades diürnes
per a persones majors i discapacitats, la construcció i després
del manteniment; els tallers ocupacionals i els habitatges
tutelats per a persones amb discapacitats, i el que són els
programes sectorials autonòmics, els programes estatals. A
través de la partida de transferències a consells insulars hi ha
també el que és la renda mínima d’inserció i el Pla de
prestacions bàsiques.

Ha vist que parlam de concertació de serveis residencials
per a persones majors i discapacitats, perquè, si bé és cert que
enguany no s’ha construït cap nova residència a l’illa de
Mallorca, sí que hem apostat per una forma distinta de proveir
d’aquests serveis residencials, que és la vida de la concertació.
I en aquest sentit, hi ha partides pressupostàries i hi ha
projectes, les places que s’han de concertar amb Creu Roja són
places residencials per a l’illa de Mallorca, les places que es
construiran i es concertaran a Sóller també; la residència de
Puigpunyent, que estava gestionada per una entitat religiosa i
que és propietat del Govern, es concertaran també places per a
residències temporals. Per tant, jo podria fer-li el detall si vostè
me demana una compareixença sobre aquest tema, de totes les
actuacions, però òbviament el que hem fet des de l’IBAS i en
matèria de política de persones majors, i així ho varen aprovar
i explicar en el Pla de persones majors, és diversificar l’oferta
cap a les persones majors; diversificar l’oferta però en el sentit
de donar resposta a necessitats de persones majors
dependents. I això vol dir residències allà on no n’hi havia, a
Menorca i a Eivissa; estan òbviament transferides, però, com
deia el Sr. Gascón, els pressuposts d’aquesta conselleria no
compten el que ja es transfereix a Menorca i a Eivissa, i és per
això que en algun punt decreix el que és l’IBAS a partir del
2002. I a Mallorca, a part de mantenir òbviament les que ja estan
en funcionament, Bonanova i la que es va posar en marxa de
Felanitx, s’estan concertant places residencials.

Quina diferència hi ha? Igual que en el tema que vostè me
demanava de subvenció i de concert, no és un tema de
denominació és un tema claríssim de concepte i de model. En
un sistema de concertació hi ha un compromís públic, hi ha un
control públic, hi ha una homogeneïtat, i ara pas a explicar-li les
diferències entre unes i altres. Hi ha una homogeneïtat en els
serveis que s’ofereixen, el que feia abans el Govern amb les
entitats que gestionen serveis de discapacitats era donar una
subvenció genèrica a l’UNAC, que l’UNAC repartia entre les
diferents entitats integrants d’aquesta entitat, per gestionar
diferents serveis. El sistema de concerts el que fa és concertar
places diferenciades segons la tipologia de servei residencial,
de tot l’any o sense caps de setmana, de centres de dia,
d’habitatge tutelat i de centre a discapacitat. Cada servei té un
preu diferenciat, perquè té òbviament un cost diferenciat; no és
el mateix, no costa el mateix un servei residencial, vostè ho
entén bé, que ve de l’àmbit sanitari, que un servei de dia o que
un servei ambulatori o que un servei de caràcter ocupacional,
no necessita els mateixos professionals. I per tant, el que es fa
és determinar, des de l’administració pública el preu/plaça de

cadascun dels serveis. I es convenia no amb una entitat
genèrica que després fa servir els seus propis criteris per
repartir, i se’m permeti aquesta paraula, sinó que es convenia
amb cadascuna de les entitats, que són les que realment
gestionen els serveis.

Aquesta és una diferència de concepte i de model. Quina
altra diferència? Una diferència és la qüestió que hi ha una llista
única. Això forma part del compromís i de la responsabilitat
pública, els ciutadans i ciutadanes no han d’anar a tocar portes
de diferents entitats, han d’anar a tocar una porta, que és la
porta de l’IBAS o la porta dels respectius consells insulars,
quan aquestes places concertades estiguin transferides, i a
partir d’aquí, segons la seva puntuació, segons l’ordre
d’arribada, es dóna la possibilitat d’accedir a un o altre servei.

Una altra diferència fonamental és que es garanteix, una
vegada que una persona ha entrat en aquest circuït, es
garanteix el que és la passa al servei següent. És a dir, si una
persona entra a un centre de dia i el seu deteriorament fa
necessari que passi a un habitatge tutelat o a una residència no
haurà de tornar a la llista d’espera per tal que pugui accedir a
aquest altre servei. Aquesta és una diferència important perquè
lleva a la família... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Consellera. Li he de demanar que vaig acabant.

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

Sí, vaig acabant. Gràcies, Sr. President. 

I en el tema d’immigració sí és cert que jo no he especificat,
no hi ha partides en el pressupost per al Pla d’immigració. Clar,
a mi em sap greu que no els hagi arribat, perquè s’ha fet arribar
al conjunt d’entitats, d’administracions i de partits polítics la
valoració que es va fer de la primera implantació del Pla
d’immigració, i jo crec que allà es detallen claríssimament les
actuacions i es detalla claríssimament l’increment del
pressupost de fet que d’aquella partida de 300 i busques
milions de pessetes que s’hi havien de dedicar en el 2002, hem
superat en 400 i busques. Perdoni aquesta imprecisió, però
realment aquell document és prou aclaridor i prou detallat com
perquè es pugui saber quines actuacions s’han fet en el Pla
d’immigració i quines es faran en el futur. Jo també estic
disposada, com no podria ser d’una altra manera, a comparèixer
en plenari o en comissió per tal de detallar aquestes actuacions.

Però en definitiva és a partir de totes aquestes actuacions
que jo he explicat, i ja acabaré, ara sí, Sr. President, em
demanava també sobre el tema del Pla..., perdoni, exactament,
sobre el tema de la dona del fons de garanties de pensions. Està
consignat en el pressupost de l’IBAS, perdó, de l’Institut de la
Dona, i precisament, encara que ara no el trob, esper trobar-lo
després per a la contrarèplica, precisament demà es fa per
segona vegada en un mes precisament per estudiar aquest
tercer pla i per estudiar el pressupost de l’Institut de la Dona
per al 2003 el Consell rector de l’Institut de la Dona, del qual
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formen part, com saben, tots els partits parlamentaris, tots els
grups parlamentaris i també, per suposat, el Partit Popular. Per
tant tenen coneixement del fet que aquest projecte es tirarà
endavant no exactament -té vostè raó- com un fons de
garanties, perquè un fons de garanties es fa mitjançant una llei
i la majoria pressupostària no ens permès aprovar una llei però
sí mitjançant un sistema de subvencions, que és el que més ens
apropa i que en definitiva, per a la persona que ha de rebre
aquesta ajuda, li solucionarà de la mateixa manera el problema.

Jo esper que en una propera legislatura, amb una majoria
més adient, es pugui aprovar aquesta llei que ja està, de fet,
elaborada i pressupostada, i amb un expedient fet. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Fiol, en torn de rèplica té vostè
la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, seré breu, certament, perquè el temps
és escàs, i ja li anuncii que naturalment haurà d’explicar alguns
aspectes del Pla d’immigració a una compareixença especial;
també respecte a qüestions de l’IBAS a una compareixença
especial que plantejarem mitjançant una interpel Alació o
qualsevol altre mitjà, i en el futur podrem parlar d’aquestes
qüestions, com també tenc interès en què facem un dia un repàs
parlamentari, en comissió o en plenari, als temes del menor, als
temes del món esportiu, que sempre queda un poquet al marge
i que és molt important dins la nostra comunitat.

Em concentraré només en una qüestió que és una qüestió,
clar, fonamental, quasi quasi fonamental dins aquest parlament,
a més. Aquí discutim quin és el 0,7% d’una quantitat, de 1.796
milions d’euros, i jo li faig un plantejament solemne i únic, i és
la meva única intervenció, ara, jo li faig un repte. Vostè té, fins
i tot entre els seus colAlaboradors, destacadíssims membres de
la Universitat: que el centre de càlcul de la Universitat ens digui
quin és el 0,7 d’aquesta quantitat, que ens ho diguin ells,
perquè a més jo crec en la seva honestedat en aquest tema, jo
crec, consellera... 

(Veus de fons)

Jo crec, consellera, que a vostè l’enganen, li ho dic amb tota
sinceritat, perquè vostè em diu unes coses que no es
condicionen a la realitat. Aquesta quantitat són 12,5 milions
d’euros, no 11,8; això és així i no és de cap altra manera. I li dic
més, com que crec que a vostè realment l’han enganada o que
no li han contat tota la veritat d’aquesta qüestió, jo la convid
perquè el Grup d’Esquerra Unida signi una esmena amb el Grup
Popular perquè s’arribi, per favor, perquè s’arribi a aquesta
quantitat; és que si no estam enganant l’op inió pública i estam
enganant aquest parlament. És que aquesta és una qüestió
absolutament essencial i jo la convid perquè crec que l’han
enganada, a vostè, perquè si no no m’hagués llegit les xifres
que m’ha llegit. A vostè, l’han enganada, a vostè no li diuen el
0,7, li diuen el 0,65, i la convid, consellera, perquè el Grup
d’Esquerra Unida signi amb el Grup Popular una esmena

dirigida a corregir aquest error. Nosaltres la presentarem, de
totes maneres, però la convid que vostès la signin amb
nosaltres i que aquesta situació es remogui i es modifiqui,
perquè ens trobam no només davant una falsificació de la
realitat, que és absolutament intolerable en termes democràtics
i que estic segur que vostè no la pot donar per bona, perquè la
conec i sé de la seva honestedat, i estic segur que la seva
resposta anirà en aquest sentit.

Per tant jo crec que vostès, per un tema comptable o
operatiu, no val la pena entrar-hi, Sr. President, hi ha hagut un
error, hi ha hagut una equivocació, i jo la convid a modificar
aquest error de la nostra mà. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera, pel torn de contrarèplica,
si el vol emprar, té la paraula. 

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

Sí, gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Miri, Sr. Fiol, jo
crec realment que si una cosa hem aconseguit és fer realitat, i jo
crec que amb la seva intervenció ara ja queda claríssim, fer
realitat i per sempre que hem consolidat el compromís de totes
les forces d’aquesta comunitat autònomes en aplicar el 0,7% del
pressupost, i ho hem aconseguit perquè amb la vehemència
amb què defensa aquesta qüestió jo no puc més que estar
contenta que òbviament, en el cas, jo crec que no probable, que
el Partit Popular ostenti el poder en la següent legislatura, si hi
ha una cosa que no canviaran després d’aquesta manifestació
seva de totes les que volen canviar, serà aquest compromís de
tots els governs, de qualsevol govern de les Illes Balears
respecte al 0,7.

Per tant benvingut sigui aquest ball de xifres si val per
consolidar el compromís de totes les forces polítiques cap al
0,7, fins i tot el Partit Popular. No sé què pensaran des de
Madrid, que realment tenen dificultats per incorporar fins i tot
un 0,3%. 

Però bé, per la meva part res més. Vull agrair-los a tots
vostès la seva presència, la seva paciència amb les meves
dificultats numèriques i, per suposat, deixi’m, Sr. President, que
agraeixi a tot el meu equip no únicament la seva presència aquí,
sinó la feina que ha fet per tal que em sigui possible presentar
aquests pressupostos.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Conclòs el debat d’aquesta
compareixença només queda agrair la presència de l’Hble.
Consellera i dels alts càrrecs que l’acompanyen.

I acabat l’ordre del dia s’aixeca la sessió.
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