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EL SR. PRESIDENT: Bones tardes. Senyores i senyors diputats, reprenem la
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sessió amb el debat número 23, que és un debat de globalitat,
resta de les esmenes del debat anterior, que era el número 22
evidentment. Les esmenes vigents són al subprograma 126501,
desenvolupament de les tecnologies de la informació i
comunicació, esmenes 4020, 4023, 4089, 4090, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99 i 4100 i 4101. Al subprograma 126502,
desenvolupament de les tecnologies de la comunicació a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, esmenes 4017, 18,
4021 i 4025. Al subprograma 126503, aplicacions corporatives
horitzontals, l’esmena 4027. Al subprograma 126504,
aplicacions verticals, esmena 4028. Al programa 5212, foment
de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació,
esmenes 4030, 4032 i 4033. I al programa 7311, planificació i
desenvolupament energètic, esmenes 4045, 46, 4048, 4050,
4052, 53, 4055, 4057, 4059, 4060, 4063, 64, 4066, 4068, 69, 70,
4073, 4074, 4076, 4077, 4079 i de la 4043 fins a la 4185,
ambdues incloses.

Record a tots els senyors i senyores diputats que l’ús dels
mòbils dins aquesta Sala, la Mesa va acordar, per unanimitat, que
quedàs suprimit. Sí, però encara que sigui Nadal la Mesa no ha
pres cap acord de què perquè sigui Nadal ens haguem de botar la
normativa vigent.

Per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes, que totes elles
són del Grup Popular, té cinc minuts el portaveu del grup, Sr.
Ferran Piña.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Sr. President, senyories. El parlament final de la primera part
de la intervenció de la consellera responsable d’aquesta secció,
m’imagin que qualsevol persona amb dos dits de seny i un
mínim d’exigència intel•lectual el subscriuria sense necessitat de
més argumentació; però, precisament per això, és absolutament
coherent que tot aquest conjunt d’esmenes parcials, d’esmenes
particulars, per arrodonir i justificar la capacitat d’acció
d’aquesta conselleria, resultin aprovades per aquesta cambra.

Y así es, puesto que la argumentación que ha sido utilizada para
negar el voto a la enmienda a la totalidad 4041, esta mañana, nos
acaba de reafirmar en la justificación conceptual de la práctica
totalidad de las enmiendas que están presentadas y que en este
momento tengo la oportunidad de defender a la sección 22 de los
presupuestos de la Comunidad. Por otra parte, visto el discurrir del
debate y algunas informaciones que obran en mi poder y que
además imagino que son de dominio público, me he permitido
agrupar este conjunto de enmiendas en este turno de defensa en tres
grupos: el primero de adición, el segundo de afectación y el tercero
de sospecha optimista o previsión positiva.

Las primeras, para situar la acción administrativa de disponer,
en el ámbito de competencias de quienes tienen la obligación de
decidir. Las segundas para adscribir la provisión financiera a fines
que son importantes, me atrevo a decir que prioritarios, y contribuir
a mejor controlar la tentación de discrecionalidad. Y por otra parte,
que esa difusa sensación que flota en la cámara de apetencia de
mínimo control, se supere en la medida de lo posible a la
finalización de este debate. Y las terceras, cuyo turno de defensa
estoy profundamente tentado a dejar al cuidado de quien hable en
nombre de los grupos que soportan al Gobierno, perdón, de los
grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno; puesto que,
cuantificada la esperanza matemática de esta cuestión, muy
probablemente es la mejor opción procesal.

Permítanme sus señorías unas precisiones: les esmenes del
primer grup 4045, 46, 48, etc., perquè les ha citat el Sr.
President, fins a la 79, es refereixen a quanties que el projecte de
pressuposts situen a la secció 21, centro de coste 21601. Puede ser

materia de discusión, de acuerdo con el debate mantenido esta
mañana, la argumentación en recusación a nuestra enmienda
4140, la residenciación del contenido de las acciones que estas
dotaciones presupuestarias deben soportar, pero al final, la
conclusión es que nos reafirman el criterio de que el
presupuesto debe confirmar, de forma clara y firme, la
existencia de esta conselleria, puesto que todo lo demás serían
puros verbalismos. Y por tanto, el control industrial debería
estar en ella residenciado.

Les esmenes 4143, 44 i fins a la 4185, així com la 4089
i 90, fins a la 4101, es fonamenten en els terminis i
afirmacions que el projecte de pressuposts presentat pel
Govern en aquesta cambra duen textualment. En efecto,
repito que los fondos deben estar en donde las
responsabilidades radican, y cuando menos es curioso que lo
referente a energías renovables se adscriban a la sección 15.
Entendemos que ello debe corregirse. Y el segundo paquete
que he citado, las páginas 882, 883 y siguientes del
presupuesto de los volúmenes que componen el proyecto de
presupuesto presentado a la cámara, figuran en el texto frases
textuales de desarrollo de infraestructuras avanzadas de
telecomunicaciones; modernización de infraestructuras de voz
y datos; innovación tecnológica; sistemas completos de
comercio electrónico. Dadas estas afirmaciones, cuanto menos
es curioso que todos los fondos se residencien en la sección 31,
que es tan de hacienda como cualquier otra que está en
hacienda. Sugiero que se transfieran esas dotaciones al
capítulo 22, a la sección 22, excusas, y el título del
departamento que es motivo de esta sección, estará más
razonablemente escogido.

Y por otra parte, tengan una gran prudencia y tacto en
focalizar o parecer en términos de imagen que se focaliza la
innovación tecnológica, la investigación y el desarrollo en la
excitación del celo fiscal, lo que, unido a cierta avidez
recaudatorio que parece informar la totalidad del presupuesto,
es probable que acabe creando un estado de ansiedad en la
ciudadanía; y la ansiedad es un enemigo claro de la calidad de
vida.

En el segundo grupo presentamos la 4018, 4020 y 4023
cuya fundamentación está claramente especificada en la letra
de la enmienda y ya he aludido a ellas. Y en el tercer grupo
figuran la 4017, 4021, 4025, 4027, 4028, 4030, 32 i 33. I
respecte a aquestes darreres estic al que he dit a la
introducció de la meva intervenció.

Sr. President, moltes gràcies.

Senyories, senyores i senyors diputats, moltíssimes
gràcies de la seva atenció. Molts d’anys! Bones festes! I tot
el millor!

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña. Torn de fixació de posicions
pels grups que vulguin intervenir. Sr. Tirs Pons, té la
paraula en fixació de posicions, per cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Que
després d’haver dinat, la intervenció de l’esmenant sigui fer
una referència a hisenda i damunt Nadal és preocupant,
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perquè pot produir certs recels a tots aquells que ens puguin
escoltar. Però els sistemes democràtics estan basats en aquesta
cosa, els factors de redistribució que han estat tants d’anys
discutits són admesos avui a qualsevol democràcia occidental, i
vulguem o vulguem és la zona del món allà on es viu millor, allà
on hi ha més progrés, i allà on tal vegada tenim més problemes
per realitzar aquest progrés.

Jo he de dir la veritat, que he llegit totes les esmenes, i és un
totxo important, vull dir que és un grup d’esmenes molt
nombroses i crec que estan dictades sota la síndrome del principi
de contradicció. Per una part, hi ha tot el grup primer, que el que
pretén és coherent amb el debat a la totalitat que s’ha produït
avui dematí, que desaparegui la Conselleria d’Energia i que es
transfereixin les competències a Indústria. Però després, al final,
resulta que hi ha un altre bloc d’esmenes que pretenen que totes
aquelles que són de Medi Ambient passin a una conselleria que
es pretén suprimir. Per tant, aquí no se sap molt bé, és un poc la
situació del gallec que se’l troba per l’escala i diu: vostè, puja o
davalla?, i diu: depèn, si em va bé pujo i si em va bé davall. Si la
conselleria va bé agafarem allò de Medi Ambient i li posarem, si
va malament ho llevarem tot i ho posarem a Indústria. Bé, a mi
em sembla que tots aquests desitjos són respectables.

Però, quines són aquelles esmenes que estan més d’acord, jo
crec que és un sentiment compartit per tots els que estam aquí i
els que no hi són també que és un gran repte de futur el tema de
les noves tecnologies, i que un govern d’una comunitat autònoma
té obligació, i és bo que així sigui, poder donar resposta en certa
manera avançada, donant una passa per endavant del què
succeeix al seu voltant, sempre és difícil que un govern vagi per
davant de les tendències i les preocupacions dels col•lectius
socials, però és bo que en aquesta de la tecnologia, i del consum
d’energia i de l’estalvi d’energia i de les comunicacions,
obligatòriament crec jo, creim en aquests bancs almanco i en
aquests estic convençut que també, després d’haver sentit la
intervenció del portaveu del Grup Popular, li hem de donar una
contestació.

I aquesta contestació té una debilitat, una debilitat que és
difícil, i sobretot si discutim l’existència d’hisenda serà més
difícil, de què hi ha més idees que diners. Hi ha més caps que
barrets, i algun cap ha de quedar sense barret; i açò és un poc el
que succeeix. Primer de tot, amb una idea que va ser explicada
ja per la consellera, es preveu que hi ha d’haver un pla per definir
a veure amb quins projectes s’han de gastar els diners. Quins són
aquests projectes que amb la quantitat de diners que s’hi poden
dedicar han de tenir un tractament d’excel•lència enfront d’altres
que tal vegada poden retardar-se més? Aleshores, en funció
d’açò és un poc la resposta que es dóna.

En funció del què es pretén fer, que és el Pla general d’I+D,
per fer una selecció de veure amb què és que els primers esforços
han d’anar dirigits; i aquesta selecció, òbviament, que sempre és
personal, sempre és parcial, mai no pot ser a gust de tothom, i en
funció d’açò s’han acceptat o es volen transaccionar les esmenes
que podem esmentar ara. Una que s’acceptaria a la globalitat,
perquè en certa manera hi ha un compromís, que és el de
compliment del Decret 39/97, de 15 milions de pessetes per a
Formentera per als sistemes de telecomunicació més
convenients, que s’acceptaria, és una afectació clara, tothom hi
està d’acord. I a partir d’aquí, hi hauria …

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, si no li sap greu i ho té a mà, podria dir els números
de les esmenes, perquè comprovarem.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, miri, les esmenes, he duit una còpia per poder-ho
deixar en les mans del personal de la cambra, per fer-ho més
fàcil. De totes maneres és l’esmena 4017, que faria la
referència a Formentera.

Després hi ha una sèrie d’afectacions que proposam que
hi hagi una rebaixa fins a 1 milió de pessetes, i sabem
perfectament que aquest milió de pessetes no basta per al
que es pretén fer, és en certa manera un compromís que dins
el programa futur que hi hagi d’I+D aquestes qüestions
siguin contemplades com a prioritàries. I en aquest sentit es
fa la transaccional, no amb un sentit de menyspreu, sinó el
contrari, amb un sentit de dir, les acceptem, però ens
permeti que mentre no estigui fet aquest pla hi hagi una
quantitat no tan simbòlica, però com a compromís formal
enfront de la cambra i enfront dels ciutadans d’aquestes
Illes, que es pretén fer feina en aquest sentit.

Les que fan referència a altres institucions, com poden
ser el Parlament, quant a informatització de preguntes
parlamentàries; o un altre més discutible, de suport a la
justícia, als tribunals, serien fruit probablement d’un pacte
més plural que no solament fossin diners d’aquesta
conselleria del Govern els que s’invertissin per resoldre un
problema que sabem tots que és urgent resoldre. Les
esmenes transaccionals serien la 4021, 4027, 4028, 4030,
4032 i si no estic equivocat 4033.

I en aquest sentit ens agradaria que s’acceptassin com a
voluntat palesa de què és una qüestió que no solament
pertoca als grups que donam suport al Govern, sinó a tots
els grups que estan dins aquesta cambra, no és un problema
només de majories i de minories, sinó de tota la ciutadania.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. S’accepten les transaccions de les
esmenes proposades, 4021, 4027, 4028, 4030, 4032 i 4033?

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de manifestar, en
nom del Grup Parlamentari Popular, la nostra opinió,
voldria demanar una referència, a la 4025. Una presa de
posició respecte a la 4025.

EL SR. PRESIDENT:

La 4025, segons tenc anotat, no té transacció, però si ho
troba oportú el portaveu socialista, ens podria dir -al nostre
entendre, que no ho sabem- si pensen fer alguna cosa amb
la 4025. També és de transacció?

EL SR. PONS I PONS:

Perquè no hi hagi errors, la 3924..., no, no és d'aquest...
La 4017 era de 15 milions de pessetes i es mantenen, que és
el problema de..., el problema no, per resoldre els sistemes
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de telecomunicació de Formentera. Després hi havia la 4021, que
aquest era simbòlic de 1.000 pessetes. Després hi havia la 4025,
d'un milió de pessetes la transacció; la 4027 un milió de pessetes;
la 4028 un milió de pessetes; la 4030 un milió de pessetes; la
4030 un milió de pessetes; la 4032 un milió de pessetes; la 4033
un milió de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Accepta la transacció el Grup Popular en aquests termes?

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Sí, Sr. President. Gràcies per l'aclariment, i amb un enorme
agraïment pel manteniment de la totalitat d'una de les
presentades, acceptam la transacció. Infinites gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies.

Amb aquesta intervenció conclouríem el debat 23 i passam al
debat 24, que és un debat de totalitat a la secció 23, Conselleria
de Benestar Social, i secció 75, entitat autònoma Institut Balear
d'Afers Socials. Hi ha dues esmenes, la 4132 a la secció 23, i la
4133 a la secció 75.

Pel Grup Popular la Sra. Rosa Estaràs té deu minuts per
defensar-les.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Presentam
aquesta esmena a la totalitat a la secció 23 i secció 75,
Conselleria sense cartera de benestar social, i l'organisme
autònom Institut Balear d'Afers Socials. Començarem per la
secció 23, en primer lloc el programa de cooperació al
desenvolupament. Estam d'acord amb el plantejament de donar
quelcom més que el 0,7 als països del tercer món, però sí
ressaltar la pròpia contradicció que pateix el pacte de progrés.
Dia 10 de març del 98 el Sr. Damià Pons, i ho poden veure al
Diari de sessions, deia en aquesta tribuna en nom del pacte de
progrés proposava el següent, a una moció resultant d'una
interpel•lació, i deia: "proposam que es canalitzi íntegrament tot
recurs que destini el Govern balear a les ajudes del tercer món a
través del Fons de solidaritat i cooperació de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera". El Sr. Damià Pons ens
acusava de sectaris, de partidistes, perquè el Govern de les Illes
Balears no dedicava íntegrament els doblers del tercer món al
Fons de solidaritat. Més tard també deia el Sr. Pons "vull que
siguem la primera comunitat autònoma d'Espanya que funcioni
a través del Fons de solidaritat íntegrament amb els doblers del
Govern balear. Propòs que tot el 0,7 del Govern balear es destini
al Fons de solidaritat". I encara més, als pressuposts del 98 el Sr.
Pons presentava tres esmenes, un 50% d'aquests fons al Fons de
Mallorca, un 25% al Fons de Menorca, i un 25% al Fons
d'Eivissa. 

Veig que en els pressuposts d'enguany hi ha un augment del
que seria l'ajuda al Fons de solidaritat, dels 1.000 i busques de
milions, hi ha 200 i busques de milions que van al Fons de
solidaritat, però ara que teníem l'oportunitat de fer allò que
predicaven com a oposició, ara no ho compleixen, i no donen el
100% d'aquestes quantitats al tercer món. No és més que una

contradicció de les moltes que té aquest pacte de progrés, i
sobretot moltes vegades centrades en la persona de Damià
Pons.

Un altre, i seguint un poc el fil conductor dels
programes, dir que en els programes de benestar social es
crea una secretaria general tècnica en aquesta conselleria
que encara no ha nascut, i ja duim cinc mesos de Govern, no
ha nascut, havia de néixer i era una urgència, per una sèrie
de qüestions internes del pacte de progrés es va retirar el
projecte de llei que havia de donar naixement a aquesta
conselleria. Aquesta conselleria encara no ha nascut, parlam
d'una conselleria non nata, i és important el tema, perquè és
el benestar social un dels temes estrella d'aquest pacte de
progrés, però duim cinc mesos de Govern, no sabem aquesta
conselleria quan naixerà, no sabem quin contengut tendrà,
què es transferirà als consells insulars, quin model de gestió
s'aplicarà, si s'aplicarà el model de gestió tipus Esquerra
Unida o s'aplicarà el model de gestió tipus Unió
Mallorquina, i això crea certa intranquil•litat en tots els
ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes. Si a més llegim a la
memòria dels pressuposts que es pretén un ambient de
treball favorable entre tot el personal, això encara dificulta
molt més. Com pot estar el personal de la seva conselleria,
Sra. Consellera sense cartera, pot ser que un dia amb
qualque cartera o motxilla, com pot estar tranquil el seu
personal si no sap de qui dependrà, no sap si dependrà de la
Sra. Munar, de la Sra. Sintes, de vostè, de la Sra. Santiago,
si naixerà la seva conselleria o no, del Sr. Grosske, si no sap
pràcticament ni qui firma, de qui dependrà aquest personal?,
doncs, seriosament, el personal de la seva conselleria ha
d'estar intranquil, perquè no té una seguretat en torn a quina
estabilitat de treball tendrà, i sobretot quines seran les
directrius cara als propers quatre anys.

Anant un poquet a fil conductor, com he dit, del
programa, veim que creen un Institut de la Dona. Veurà que
no hem plantejat cap esmena a la totalitat, estam d'acord
amb la seva creació, però lamentam que surti amb 60
milions de pressupost. El Sr. Grosske va anar a un berenar
amb les dones empresàries fa un grapat de mesos, va
anunciar que partiria amb 80 milions; quan s'han presentat
els pressuposts han estat 60. La veritat és que ho veim molt
mancat de pressupost, sobretot si tenim en compte que
instituts com Navarra parteixen amb 232 milions, Catalunya
amb 500 milions, Canàries amb 300 milions, i el cas de
Navarra o Catalunya són comunitats que podrien ser molt
semblants a la nostra. Sé que em dirà que encara no està
aprovat, però previsiblement s'aprovarà el mes de febrer,
perquè s'han presentat les esmenes parcials, i crec que 60
milions per un pacte d'esquerres que creu, com així ha
vengut dient, en una igualtat d'oportunitats de les dones,
doncs 60 milions és un pressupost molt magre, davant els
3.000 milions que plantejava el segon Pla d'igualtat
d'oportunitats que va aprovar el Govern del Partit Popular.

He notat al pressupost que hi ha hagut una fuita de
doblers de tot el que era susceptible de transferències cap
als consells insulars, hi ha hagut una fuita misteriosa
d'aquests doblers cap a programes que pareix que no són
susceptibles de transferències. I m'explicaré: ha augmentat
un poc el pressupost de família, ha augmentat un poc el
pressupost de joventut, ha augmentat molt considerablement
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el pressupost d'immigració i el pressupost d'exclusió social, hi ha
molts de doblers dedicats a tot el que és integració social, però
sense especificar molt concretament el què; però han desaparegut
els doblers d'allò que el pacte de progrés en els seus documents
secrets i no secrets deia que era susceptible de transferència. I bé,
si això ho ajuntam amb les declaracions que han anat fent,
bàsicament jo veig que vostè ha fet una estratègia pressupostària
perillosa, ha anat retirant doblers per veure si de qualque manera
"fotria" el Consell Insular, concretament de Mallorca.

Bé, i anem a repassar aquest pressupost, i demostraré un
poquet el que jo dic. En primer lloc hi ha una petició, els centres
assistencials, menjador de transeünts, la guarderia  Verge de la
Salut, de General Riera, de Palma; la guarderia Borja Moll de
Ciutadella; i la guarderia Magdalena Humbert de Maó,
sol•licitam que depenguin d'Educació, perquè és educació de 0
a 3 anys, i que al mateix temps siguin transferides als consells
insulars, perquè després es faci la transferència als ajuntaments.

En tema de menors ha anunciat vostè un pla integral de la
família. La seva directora general del Menor va fer un anunci que
va ser portada a tots els informatius nacionals, dient que a partir
d'ara les parelles homosexuals podrien adoptar infants. Vàrem
manifestar la nostra postura en torn a aquest tema, vàrem dir que
creim totalment positiu fer una llei de parelles de fet, a més de
positiu, absolutament necessari, però que no enteníem molt bé
com feia aquest anunci si (...) competències, i que a més a més
no sabia si tendria suport parlamentari. A una pregunta feta a la
Sra. Munar, al Ple del Consell Insular de Mallorca, va posar en
dubte, i en converses tengudes amb la coordinadora d'acció
social del Consell Insular de Mallorca, que poguessin donar
suport a aquesta iniciativa seva, la qual cosa crec que hagués
estat més positiu fomentar el debat dins la societat, però no fer
afirmacions rotundes com a responsable del Govern, com si tot
estigués enllestit i tenguessin el suport parlamentari. Crec que la
prudència és un grau, es pot obrir un debat dins la societat, però
no afirmar textualment i taxativament allò que després no es pot
complir.

També dir que en allò que seria promoció i ajuts socials hi ha
una contradicció a la memòria de Sanitat, que ahir vàrem tenir
ocasió de debatre amb la consellera, pareix que es parla
positivament del Pla autonòmic de drogues, a més es parla de fer
una avaluació de l'operativitat d'aquest pla; en canvi a la seva
memòria, Sra. Consellera sense cartera, es parla que s'ha de
remodelar aquest pla, i m'agradaria que s'aclarissen, si és bo, com
diu la Sra. Salom, o si és un bodrio, com diu la Sra. Caro. I si és
un bodrio, canviïn la memòria de sanitat; i si és bo, canviïn i
esmenin la memòria de la Sra. Caro.

També m'agradaria que m'aclarís, en aquesta memòria vostè
alaba el Pla integral de persones majors, fa un seguiment, però
en reiterades intervencions públiques vostè ha dit que és un pla
que s'havia de canviar. Llavors està fent un seguiment, i el dóna
per bo a la memòria, però en les seves intervencions públiques,
potser fruit d'una estratègia política, jo crec que poc positiva, està
dient que han de canviar aquest pla.

També parla que des de la seva conselleria s'elaboraran
estudis i ponències necessàries perquè serveixin per fomentar el
traspàs de competències als consells insulars. Aquest és un tema
d'una transcendència vital, ja a una compareixença a comissió i
en una publicació que vaig fer personalment a un diari, la vaig
advertir que el model d'Esquerra Unida no és ni prou, ni s'apropa
al model d'Unió Mallorquina. I per això és tan important aquest
traspàs, perquè els col•lectius socials, o sigui discapacitats, gent

major, marginació, persones en situació de necessitat,
etcètera, han de saber quin és el model que s'aplicarà, i és un
model radicalment distint el que propugna Esquerra Unida
des de la institució que en aquest moment governa, o el que
propugna Unió Mallorquina des de l'institució que presideix
i governa, al Consell Insular de Mallorca. I dic que para
muestra un botón, hem de veure el cas Cipres, el Consell
Insular de Mallorca ha plantejat una opció, Esquerra Unida
s'ha manifestat radicalment en contra, si bé el seu vot ha
estat d'abstenció, perquè està en contra d'aquest model de
gestió. Tenim més exemples, recentment el Casal de
marginats, on Esquerra Unida ha dit en relació a aquest
model d'Unió Mallorquina, que era decimonónico, arcaico,
i del segle passat; amb la qual cosa no em dona més que la
raó de la diferència de models de gestió i de la importància
que té per als ciutadans d'aquestes illes saber quin model
tendrem, un model de concertació social que propugna la
iniciativa social, i que considera l'usuari dels serveis socials
com a client; o un model que propugna tot allò públic i que
"menysprea" l'usuari com a client. Quin model tendrem?
Quin tipus d'acció social tendrem? Tendrem el que
propugna UM amb el Casal de marginats i Cipres, o
tendrem el que propugna Esquerra Unida en aquestes
mateixes matèries?

A més de tot això, és necessari saber què passarà amb
col•lectius com els discapacitats, què passarà amb el
conveni de manteniment, que no figura en aquest
pressupost, què passarà amb la Federació de Majors, que
se'ls ha retirat el conveni, parlam d'un col•lectiu de 175
associacions i 60.000 persones majors; l'han venguda a
veure, encara depenen de vostè, no tenen aquest conveni
amb vostè, perquè vostè l'ha resolt, perquè vostè té por a na
Munar, que na Munar la posi a l'ordre; però tampoc na
Munar els pot acollir, perquè no té la transferència, amb la
qual cosa fins que no es faci la transferència, i
previsiblement no serà fins a l'estiu, si escoltam la Sra.
Consellera verda, diu que ni fins octubre, en converses de
corrillo; doncs, Sra. Consellera sense cartera, què farà la
gent major si vostè no els paga, perquè té por a na Munar i
ha resolt el conveni, i na Munar no els paga perquè no té la
competència? Expliqui-m'ho, perquè deixam 60.000
persones sense fer gimnàstica, sense fer manualitats, sense
fer activitats de dinamització sociocultural, i amb tota
sinceritat, sé que vostè no li dóna potser la importància que
jo li don, però crec que la té, i a més d'una manera molt alta.

M'agradaria saber què passarà amb la Bonanova, he
llegit a través dels diaris que hi ha disputes entre vostè i la
Sra. Sintes, en què vostè la Bonanova la considera
interinsular, i la Sra. Sintes la considera insular. M'agradaria
saber què passarà amb la residència de Felanitx, de 100
places assistides i 10...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, vagi acabant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant. ...i 10 d'infermeria, si serà del Consell
Insular, o serà interinsular i serà del Govern. M'agradaria
saber com estan les obres del centre per a discapacitats i
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tercera edat de Joan Crespí, que pareix que estan paralitzades des
del dia que varen prendre possessió, i de qui serà la
responsabilitat; què passarà amb Llucmajor, què passarà amb el
servei d'ajuda a domicili, per què no el passen a l'Ajuntament de
Palma, que és el darrer ajuntament que queda; què passarà amb
el Pla oci 60, què passarà amb la gestió concertada, què passarà
amb les noces d'or que s'anaven fent cada dos anys, que no es
passa als consells insulars; què passarà amb els sis centres de dia,
etcètera. M'agradaria que m'ho aclarís. El mes d'octubre em deia
que m'ho diria el novembre; el novembre em deia que m'ho diria
el desembre. M'han contestat pràcticament tots els consellers
d'aquest govern, i finalment la resposta ha estat "ho sabrà quan
ho hagi de saber". Les meves informacions és que ni tan sols
vostès ho saben. Afegiria que no sé què passarà amb Príncipes de
España, no sé què passarà amb Cala Nova, no sé què en pensa
Menorca i Eivissa d'aquesta transferència; i amb la qual cosa
acabaria la meva intervenció dient una crítica, i aquesta crítica sí
que vull que sigui molt ferma, a l'IBAS, a l'Institut Balear
d'Assumptes Socials, hi havia una partida global de prop de
5.000

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant, president.

EL SR. PRESIDENT:

No. Vagi acabant, de veres.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Acab, president. ...hi havia més de 5.000 milions de pessetes.
Hi ha hagut un retall a l'IBAS de 1.500 milions de pessetes, hi ha
una partida, que és la 313102, de nous centres, que significava
per equipar Felanitx, Llucmajor, per equipar Joan Crespí, els
centres de discapacitats, les residències d'assistits, de persones
majors; nosaltres teníem aquí 1.160 milions, ha acabat amb 5.000
pessetes, perquè han desaparegut aquests doblers, si no és per
una maniobra estranyíssima d'un pacte de progrés que es promet
fidelitat, però que tot són banyes. Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. La Sra. Consellera sense cartera té la
paraula.

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

Sr. President, senyors i senyores diputats. Jo faré una prèvia:
Sra. Estaràs, no hi ha conselleria de benestar social, però des de
fa cinc mesos en aquesta comunitat, i per primera vegada en la
seva història, hi ha polítiques de benestar social. No pateixi.

I després una altra prèvia, si em permet, degut a la meva
inexperiència parlamentària, que vostè en té molta més que jo;
jo em pens que vostè no m'ha presentat una esmena a la totalitat.

Vostè m'ha explicat el mateix que m'explica a les
comissions d'assumptes socials, i vostè m'ha presentat
esmenes parcials, i en aquest sentit estic un poc decebuda,
perquè jo venia aquí a barallar-me sobre la necessitat que
vostè em faci una esmena a la totalitat. I després també ha
intentat, igualment com fa a altres contextos, cercar
contradiccions d'aquest pacte, que jo em sap greu, ja sé que
això la decebrà a vostè, però que jo no li contestaré, perquè
jo ni en aquest ni en altre context li donaré el gust de donar-
li respostes a aquestes preteses contradiccions del pacte de
progrés.

(Remor de veus)

Bé, el cas és que per primera vegada el Govern d'aquesta
comunitat autònoma ha decidit fer una passa significativa
per donar a les polítiques de benestar social, a les polítiques
socials l'espai polític i l'espai pressupostari que pensam que
es mereixen, és a dir el pes polític i el pes pressupostari que
es mereixen els ciutadans de les Illes Balears.

Però vostès, senyors i senyores del PP, vostès, senyors
i senyores conservadors, que volen conservar i preservar a
tota costa aquesta societat de les desigualtats, no estan
d'acord. Però això nosaltres ja ho sabíem, en això no hi ha
sorpresa, perquè al marge de les preteses lliçons retòriques
de la Sra. Estaràs, tenim la lliçó clara i inequívoca de la seva
pràctica política, la tenim, l'hem tengut durant 16 anys.
Vostès ens han deixat un sistema balear de protecció social
per construir. I això, per començar, ja justifica suficientment
la necessitat d'aquesta conselleria de benestar social. Vostès
ens han deixat, no als que estam a aquesta sala, sinó als
ciutadans de les Illes Balears, després dels 16 anys del seu
govern una herència molt difícil de gestionar i molt difícil
de remuntar. Ens han deixat un sistema de protecció social
feble, inexistent per a alguns sectors de població, com són
els immigrants i les dones, no crec que em pugui dir quins
serveis, quines prestacions han posat vostès en marxa ni per
als immigrants, ni per a les dones, ni per a altres sectors de
població precari, escassament articulats en la societat civil,
lògicament perquè vostès no hi creien, ni creuen, ni creuran
mai, en la societat civil; mancat de planificació, i el cas
pitjor, mancat de normativa; i, per descomptat, ens han
deixat un servei de protecció social basat únicament en una
aposta clientelar. I si no, potser jo ja li donaré alguns
exemples.

Però també ens han deixat una herència encara per a la
gent progressista més difícil d'entendre i més difícil de
deixar-nos aturats davant aquesta herència. Ens han deixat
més de 30.000 persones que viuen sota el llindar de la
pobresa. Això no ho dic jo, ho diu Càritas al seu informe, ho
diu Foessa. Ens han deixat, segons informes de CITE, del
Centre d'Informació dels Treballadors Estrangers, més de
10.000 immigrants sense papers, sense regulació i sense
prestacions socials. Ens han deixat, segons informes de
l'IBAS, amb 23.000 discapacitats amb un escàs nivell de
cobertura. Ens han deixat, també segons informes recents de
Sa Nostra, amb 16.000 joves que estan en situació de risc.
Ens han deixat amb 10.500 persones que viuen amb
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prestacions, amb PNC i amb assistencials que van entre 24.000
i 31 pessetes. A més vostès ens recorren, des del seu govern
central, una iniciativa que va a millorar aquesta situació
absolutament inacceptable, ens han deixat, i em perdoni, em
perdoni si se sent al•ludida no personalment, perquè estic segura
que vostè, com a dona també se sent preocupada per aquesta
situació, però com a polítiques no han sabut respondre, ens han
deixat aquest any ja sis dones mortes per maltractaments i vostès
no han posat, no han posat...

(Aldarull a la sala).

...no han posat cap mesura per solucionar això, Sra. Estaràs,
ens han deixat amb un col•lectiu de joves que són els
capdavanters de l'atur en aquesta comunitat. 

I ara vostès tindrien, podrien tenir la possibilitat de sumar-se
a la proposta dels partits progressistes, vostès podrien tenir la
possibilitat de sumar-se a les reivindicacions de les
organitzacions socials d'aquestes illes i acceptar que
efectivament aquesta comunitat autònoma necessita i mereix una
conselleria de Benestar Social, però no en són capaços, no en són
capaços perquè vostès no són sensibles, malgrat tota la seva
retòrica, vostès no són sensibles a les necessitats socials; fins i
tot vostès superen en conservadorisme els seus col•legues del
Partit Popular de les altres comunitats autònomes, perquè totes
les comunitats autònomes amb governs del Partit Popular tenen
conselleria de Benestar Social, això ho saben, som l'única
comunitat autònoma d'aquest estat que no tenim conselleria de
benestar social. Això és un fet que està gestionant i que resoldrà
aquest govern, i que vostès ens han deixat també d'herència.

Però vaja, vostès aquesta brega d'aconseguir o no la
Conselleria de Benestar Social la tenen perduda, no només la
tenen perduda parlamentàriament; vostès socialment la tenen
perduda, i això ho saben; i si no ho saben, és perquè no són
capaços de mirar més enllà d'aquestes quatre parets, de mirar la
realitat social que ens envolta, la realitat social de tots els
ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes, i segurament no són
vostès capaços més enllà de la còmoda realitat que viuen vostès,
senyors dirigents del Partit Popular.

Doncs bé, des d'aquesta necessitat, aquest govern, no cap
partit, per tant la política de benestar social és la política d'aquest
govern.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats en el seu conjunt, per favor guardin una
mica de bones formes.

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

Sí, jo també els ho agrairia. Aquest govern en conjunt, no fa
falta que es faci preguntes sobre qui serà, qui gestionarà, ho
gestionarà aquest govern, no pateixi, amb aquest projecte de
pressupost que presentam es fa una clara demostració de la
voluntat d'aquest govern en el seu conjunt de complir el
compromís polític de donar prioritat al desenvolupament de
polítiques actives de benestar social, iniciant amb aquests
pressupostos el compliment d'objectius que s'aniran
desenvolupant i consolidant al llarg d'aquesta legislatura, i això
es farà des d'una visió progressista, ajustada i real de les

polítiques de benestar social, es farà amb el
desenvolupament d'una política social integrada, dirigida al
conjunt dels ciutadans, i és per això que configuram un
conselleria de benestar social des d'aquesta perspectiva
d'entendre les polítiques de benestar social com a polítiques
integrades, amb un gran nombre de direccions generals, que
jo no mencionaré perquè tots ja coneixen. I també es farà
des d'una política més propera al ciutadà, enfocada a la
consecució d'una societat del benestar per a tots i per a totes.
Es dóna, en definitiva, amb aquestes dues seccions que
vostès esmenen a la totalitat, una passa qualitativa i
quantitativa important en la concreció de les polítiques de
benestar social, i de la possibilitat real, i no retòrica,
d'executar-les.

A la secció 23, per entrar ara en un poquet de detall, jo
no hi entraré massa, però sí un poquet, que és la secció
pròpia de benestar social, respecte al pressupost del 99 es
pot observar per una part un important increment a tots els
programes, des de la pròpia creació de la Secretaria General
Tècnica, a un increment d'un 7% en la Direcció General de
Joventut, un increment d'un 27% en la Direcció General
d'Esports, un increment d'un 17% en la Direcció General de
Cooperació, un increment d'un 29% en la Direcció General
de Serveis Socials, i un increment d'un 38% en la Direcció
General de Menors, un increment total d'un 34%.

S'observa també a aquesta secció un important increment
a tots els capítols, al capítol 1, al capítol 2, al capítol 4 i al
capítol 6; un important increment per a operacions corrents,
un 35%; i un important increment a operacions de capital,
en un 34%. I tot això es materialitza en la creació de nous
programes i nous serveis, per descomptat la pròpia
Secretaria General Tècnica, que donarà coherència,
coordinació i suport al conjunt de les actuacions, la creació
de l'Institut de la Dona, la creació de la Direcció General de
Cooperació, que no existia, amb l'aportació d'un 0,75% del
total del pressupost de la comunitat autònoma, la creació
d'un centre per a menors infractors en règim semiobert,
l'ampliació de la cobertura del servei d'ajuda a domicili, que
per cert, sí hi ha un interès nostre de transferir a
l'Ajuntament de Palma, però són precisament els seus del
Partit Popular que no ho volen assumir, com no han volgut
assumir; el desenvolupament de plans sectorials
d'immigració i exclusió com a prioritaris, la posada en
marxa del centre de tecnificació Reina Sofia, la
consolidació de l'Escola Balear de l'Esport, i l'inici de
projectes de creació d'equipaments per a joves, com són
albergs, centres juvenils, i oficines d'informació a les tres
illes.

Al llarg d'aquesta legislatura el Govern de les Illes
Balears, el Govern en el seu conjunt i des d'aquesta
conselleria de benestar social, aquest govern de progrés
demostrarà que les problemàtiques socials són abordables,
i que les necessitats i les injustícies socials no responen a
cap determinisme natural, sinó que responen, lògicament, a
polítiques econòmiques, però també són causa de la desídia,
del desinterès, de la nul•la voluntat, de la mala gestió i de la
gestió clientelista que fan el governs. Vostès ho han
demostrat. Per tant, és possible, partint d'això, aquest
Govern pensa que és possible i que és necessari
desenvolupar un sistema de protecció social que doni
resposta a les necessitats dels ciutadans. Aquest Govern ho
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farà a través de la Conselleria de Benestar Social, ho farà a través
de la feina conjunta amb altres conselleries i ho farà, per
descomptat, a través d'aquests pressupostos. Gràcies, Sr.
President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. La Sra. Estaràs, en nom del Grup
Popular, té la paraula per replicar i cinc minuts de temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President.

Comparesc aquí. La Sra. Caro té poca experiència
parlamentària, poca no, poquíssima. Cap diputat no s'havia
atrevit a tant, a pujar en aquesta tribuna i responsabilitzar el
Partit Popular de l'exclusió social dels discapacitats que no tenen
cobertura o de les morts, cosa que ja ha estat molt greu, de les sis
dones que han mort enguany.

Jo no som com vostè. Ni en som responsable jo ni n'és
responsable cap diputat d'aquest Parlament, ni n'és responsable
cap ciutadà que es digui democràtic, i tan sols acusar com ha
acusat vostè el Grup Popular...

(Aldarull a la sala).

...no col•loca en el sectarisme del pacte de progrés, només
una conducta sectària, perquè vostès tenen la fama de tolerants
però els fets surten per la boca i vostè avui ha demostrat que és
sectària, partidista, no democràtica i franquista, amb aquesta
acusació que vostè avui ha fet aquí.

(Aldarull a la sala).

Per tot això, Sr. Caro, quan puja a aquesta tribuna, entengui
que els 59 diputats que asseim aquí hem jurat una Constitució,
hem jurat un Estatut d'autonomia i hem jurat uns drets i llibertats
de tots els ciutadans.

Segur que he fet com a consellera o com a vicepresidenta
moltes coses millorables, segur que n'he fet alguna de ben feta,
ni ho he fet tot bé ni ho he fet tot mal fet, però no m'acusi mai, ni
a mi ni a cap membre del Partit Popular, de ser responsables
d'una lacra social que correspon a l'educació com és la violència
contra les dones.

Vengui aquí i plantegi un pla de violència domèstica,
pressuposti'l, vengui aquí i plantegi el pla d'exclusió social i
pressuposti'l, vengui aquí i presenti el pla de la immigració i
pressuposti'l, vengui aquí i plantegi accions concretes en relació
amb tots els temes socials i pressuposti'ls, però no vengui aquí...

(Aldarull a la sala).

a fer demagògia barata i absurda.

(Se sent que algú diu: "Sí, senyor (...)").

Exacte.

(Aldarull a la sala).

A partir d'aquí, Sra. Caro, jo no tenc molta més
experiència que vostè, però tenc una cosa que em diferencia
de vostè i és que tenc sentit comú, i fent ús del meu sentit
comú, o crec que tenc sentit comú, li contestaré a la seva
intervenció.

Jo no ho sé, crec que la premsa o els mitjans o els seus
companys o qualque company meu del PP, no ho entenc, li
ha dit que vostè, a les seves intervencions, hi havia de ser
més agressiva, i s'ha equivocada, es pot ser agressiva però
respectuosa, i es pot ser agressiva dialècticament però no
s'ha de perdre mai el respecte a la democràcia.

(Aldarull a la sala).

Senyors de l'esquerra, respecte, per favor.

(Aldarull a la sala).

Passaré...

(Aldarull a la sala).

 Passaré...

(Aldarull a la sala).

Passaré... Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, tots, sabem que són les sis de
l'horabaixa, que estam pràcticament acabant. Jo crec que
hauríem d'acabart amb un cert esperit nadalenc. Ha anat
molt bé tot el debat, en general, durant aquests dos dies,
crec que no ho hem d'espanyar ara, o sigui, està bé la
controvèrsia política però que caldria tenir paciència aquesta
mitja hora que ens pot quedar.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President.

Continuarem el debat.

Dit això, Sra. Caro, li vull dir que vostè no té Conselleria
de Benestar Social, no té conselleria, de moment no en té,
no en té, no em digui que és l'única comunitat perquè vostè
no en té; vostè, de moment, no té ni motxilla, o sigui, que
vostè és sense cartera, no em digui que té una conselleria
perquè no la té, qui la té és el Sr. Grosske, motxilla, però no
té res més.
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(Aldarull a la sala).

L'havia de tenir el mes d'octubre. El Sr. Garcies ens va
remetre un projecte de llei per urgència i va ser retirat per
divergències amb Unió Mallorquina per les transferències, amb
les quals no sabem encara què passarà, per a Príncipes de España
i Cala Nova. En aquest moment està en fase de tramitació
parlamentària, i a un debat que hi va haver aquí, una portaveu
d'un grup parlamentari va qüestionar fins i tot la seva creació i la
posada en marxa.

Per tant, Sra. Caro, no em faci discursos. El menys important
és el nom, el que és important és la feina, però vostè no té ni la
feina, ni el nom, ni l'edifici, ni les competències. No em faci
discursos d'aquest tema.

A partir d'aquí, també li vull dir, Sra. Caro, que el seu
Govern, amb el pressupost que vostè ha plantejat, gestionarà una
política de benestar social, fins ara no han gestionat
absolutament res. Em parla que vostè farà un pla de la
immigració, els el vàrem deixar preparat, el vàrem consensuar
tots els consolats amb els sindicats, amb associacions
d'immigrants, amb la Delegació de Govern, amb els ajuntaments,
amb els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa. A
vostè, no li agrada que li recordi això. A més, diu que són dos
papers a una prestatgeria. No, Sra. Caro, són 400 pàgines a una
prestatgeria, que es va fer consensuat per tots, però com que, a
vostè, no li agrada que paregui que és el pla de l'anterior Govern,
fa peripècies per no aprovar-lo. L'hi vàrem deixar aprovat. I el
que està fent és enredar la troca.

El pla de persones majors, si no fa res més que executar-lo.
Què ha fet vostè si no és seguir el que vàrem fer nosaltres? Però
malament, Sra. Caro. Per a Felanitx, no hi ha el pressupost; per
a la residència d'assistits de persones majors, programa 313102,
en què hi havia 1.160 milions, se l'ha plomat, no sigui que na
Munar l'hi demani i després així li podrà fotre qualque cosa, no
em digui coses perquè és així.

(Remor de veus)

Li ha llevat el pressupost.

Centre de dia de Llucmajor, estava pressupostat amb 400
milions, i ha desaparegut del pressupost, hi ha 5.000 pessetes.
Continuarem, centre Joan Crespí, hi havia 400 milions, ha
desaparegut del pressupost, i sap on se'ls ha dut, Sra. Caro? Se'ls
ha dut a família, que no la hi ha de transferir, se'ls ha dut a
joventut, que no l'hi ha de transferir, se'ls ha dut a menors, que
no els ha de transferir, se'ls ha dut a esports. Per això vostè ha dit
que ha pujat el pressupost de joventut, és clar, no l'ha de
transferir; de cooperació, no l'ha de transferir; de serveis socials,
no els ha de transferir; d'esports, no els ha de transferir, i de
menors, i ha fotut tot el que havia de transferir. Això és el que ha
fet vostè amb aquest pressupost de serveis socials.

(Aldarull a la sala).

Per tant, també li diré que s'entenguin, ha signat un
pacte, entenguin-se, posin-se d'acord, coordinin-se, perquè
els ciutadans d'aquestes illes tenen dret a saber qui
gestionarà les seves competències i que venguin  ben
dotades i que si els consells insulars les han de rebre, han de
rebre-les ben dotades.

I simplement, per acabar, li diré que pujar aquí i dir mala
gestió del Partit Popular i pujar aquí i dir clientelisme del
Partit Popular no té cap sentit. Qui va fer, Sra. Caro, el pla
de persones majors, el pla de la immigració i una feina, de
la qual jo em sent orgullosa, en discapacitats? En
conseqüència, en aquest moment, a discapacitats vàrem
deixar una comunitat que estava molt a prop del 2% que
marca Europa per a l'any 2000, Menorca el superava,
Eivissa el superava i Mallorca pràcticament el superava.

Per tant, vengui aquí amb dades, però hi vengui amb
dades i no amb comentaris. Vostè dirà que jo faig una mala
gestió, i jo no li diré que la fa bona o dolenta, perquè encara
no ha tengut temps d'estrenar-se, però sí que li diré que el
seu pacte de progrés és un pacte de contradiccions, de
poques fidelitats i de molts d'enganys.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments i aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Abans de donar la paraula a la Sra.
Consellera, voldria dir als nostres convidats més joves, que
són aquí, a la meva dreta, a l'esquerra per a d'altres, que els
diputats avui supòs que s'estan lluint, primerament perquè
és la vigília de Nadal, hi és a punt d'arribar, hi han arribat
els mitjans de comunicació, perquè som a punt d'acabar el
debat, que normalment els debats són més serens, més
tranquils, que no sempre hi ha tot aquest moviment, perquè
no treguin una mala impressió de nosaltres, dels polítics, o
sigui, avui a l'horabaixa s'estan lluint especialment.

Sra. Caro, té la paraula, per contrareplicar.

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

Bé, Sra. Estaràs, entre moltes, hi ha una diferència
significativa entre vostès i nosaltres, una diferència
significativa, i és que nosaltres, els partits que formam part
d'aquest pacte de progrés, sí que ens sentim responsables,
quan hi ha necessitats i quan hi ha deficiències en aquesta
societat, nosaltres sí que ens en sentim responsables, d'això,
ens en sentim responsables, per això establim mesures i
establim respostes a aquestes necessitats, i, per descomptat,
quan hi hagi una altra mort de dones, sense que aquest
Govern hagi posat en marxa cap recurs per donar-hi
resposta, ens en continuarem sentint responsables. Li'n diré
més, Sra. Estaràs, jo li puc dir, li puc confessar ara, com si
estiguéssim parlant amb intimitat, que quan fa unes
setmanes va morir un indigent, jo, aquell diumenge a ca
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meva, me'n vaig sentir responsable, me'n vaig sentir responsable,
diferència significativa amb vostè, que no va fer res
absolutament, i com que me'n vagi sentir responsable, el dia
següent vaig reunir les entitats, vaig reunir les institucions i vaig
posar en marxa un pla d'emergència que ara ja està funcionant.

(Remor de veus)

Com que aquest Govern se sent responsable de les polítiques
socials, per això, vol donar comptes a la societat i, per això, vol
posar en marxa les mesures que facin falta. Ho hem dit diferents
membres d'aquest pacte, ho ha dit, segurament, també el Sr.
President, que quan al cap d'aquesta legislatura, si no hem sabut
donar resposta, estarem d'acord que la gent ens digui que no hem
sabut donar resposta, perquè som aquí per la nostra
responsabilitat de donar resposta a les necessitats de la gent
d'aquesta comunitat.

I bé, de totes maneres, jo li record que vostès no se senten
responsables de la mort d'aquestes dones ni de les necessitats
socials, però jo no els he dit culpables en cap moment...

(Remor de veus)

...però resulta que sí que fan culpables la consellera de Medi
Ambient dels incendis d'aquesta comunitat.

(Aldarull a la sala).

Qui fa demagògia, Sra. Estaràs? Contesti-m'ho.

Una qüestió més. Com no se'n poden sentir responsables quan
un dels seus membres, un antic president, el Sr. Cañellas, va dir,
respecte de la mort d'una dona, de la tràgica mort d'una dona "son
muy malas de matar"...

(Aldarull a la sala).

¿Como no se pueden sentir responsables, quan
institucionalment es va condemnar des d'aquest Parlament? Sí,
Sra. Estaràs, vostès en son responsables, i nosaltres en volem ser
responsables, del que passi en aquesta comunitat.

Una qüestió més, perdoni, acusi'm del que vulgui però no
m'acusi de franquista, per favor, entre altres qüestions perquè
quan va morir Franco jo només tenia 11 anys, però bé.

I sí que li diré que ha fet moltes coses millorables,
moltíssimes, millorables, i moltíssimes que ni tan sols ha fet i
que, per tant, és difícil de comparar la milloria, però el que sí que
està clar és que des d'aquesta Conselleria de Benestar Social no
es faran algunes de les coses que vostès han fet, no se'n faran, per
tant, no es milloraran, no es faran gastar 40 milions uns mesos
abans de les eleccions en noces d'or, no es gastaran 40 milions en
regalar bombons als futurs o als possibles electors, això no es
farà, ni es farà cap Operació enyorança des de les partides de
serveis socials.

(Remor de veus)

I miri, una qüestió més, el tema de les transferències, i
perdoni, li citaré el refraner, "Cree el ladrón que todos son de su

condición", però jo li record que he dit que precisament hi ha
dues de les partides que estan subjectes a transferències, les
quals nosaltres transferirem als consells insulars sense cap
tipus de problema, a la Direcció General de Serveis Socials
hi ha un increment d'un 29%, l'hi record, i que a la Direcció
General d'Esports hi ha un increment d'un 27%; per tant, ho
sent, Sra. Estaràs, el seu argument és molt dèbil.

I ja per acabar li diré que perdoni i que no personalitzi,
però el que és important per a aquest Govern no és que jo
tengui Conselleria de Benestar Social, el que és important
per a aquest Govern és que hi hagi Conselleria de Benestar
Social, no que la tengui jo, però el que sí que és important
i el que succeirà, afortunadament, i això sí que és important,
és que la Conselleria de Benestar Social no estarà en mans
del Partit Popular, això és el que és veritablement important,
perquè això possibilitarà que de veritat es facin polítiques de
benestar social d'una vegada en aquesta comunitat
autònoma.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin intervenir
en el torn de fixació de posicions? Sr. Ramon, en nom del
Grup Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President.

Amb molta tranquil•litat, sense aixecar la veu, tampoc
sense voler fotre ningú, coses que s'han dit aquí abans,
voldria començar manifestant la meva sorpresa que
parlamentàries molt expertes en el debat polític es permetin,
fins i tot, tractar la portaveu del Grup Mixt en aquesta
cambra i presidenta del Consell Insular de Mallorca com na
Munar, pensava que era la Sra. Munar, com la Sra. Estaràs,
que era qui ha parlat abans, però, pel que es veu, no basta
dir franquista a la consellera, a la consellera sense cartera
però encarregada de benestar social, sinó que també es
perden absolutament les formes en aquestes qüestions.

La veritat és que s'ha de veure l'enrenou que causa una
conselleria nonada i una consellera sense cartera!, realment,
tal vegada, se n'haurien hagut de fer més, perquè es veu que
té, com a mínim, molta capacitat de posar nerviosa la gent
del Partit Popular, només això ja seria positiu.

Bé, en tot cas, i a pesar que després no s'ha explicat i no
s'ha defensat, aquí hi havia una esmena a la totalitat que
començava dient que aquestos pressuposts de la conselleria
no responien a les necessitats dels ciutadans de les Illes
Balears, i mirin, hi estam d'acord, hi estam d'acord, els
ciutadans de les Illes Balears, que no han tengut una política
de benestar social en tots aquests anys, en necessitarien
molta més. En qualsevol cas, estam contents perquè s'ha
començat a caminar i es va pel bon camí.

No hi ha en aquestos pressupostos el que faria falta, és
veritat, però hi ha més del que hi havia, hi ha una
conselleria que problemes jurídics o burocràtics fan que
avui en dia estigui sense cartera, però el pacte de progrés ha
creat la Conselleria de Benestar Social, l'ha creat, abans no
n'hi havia, serà per alguna cosa. El pacte de progrés ha
tengut la sensibilitat per crear aquesta Conselleria de
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Benestar Social. Hi haurà cartera quan hi pugui haver cartera,
però l'ha creat i és aquí, i hi ha uns pressupostos i una voluntat de
fer una política de benestar social, que no s'havia fet fins ara, i es
farà tractant de conjugar dues qüestions que són molt importants:

Una, assegurar que hi hagi el mateix grau de benestar i de
protecció social per a tots els ciutadans de les Illes Balears i
assegurar, al mateix temps, que la gestió de les polítiques de
benestar social, sempre que això sigui possible, estiguin
comanades als consells insulars, i no per una qüestió de
repartiment de funcions, de baralles entre partits polítics, sinó
perquè això és més eficaç per als ciutadans, i això crearà
conflictes, i n'ha creat, no només en aquesta conselleria i no
només en aquest moment, és un conflicte permanent que hi ha en
aquesta comunitat, a veure quines són les funcions que han de ser
comanades al Govern de la comunitat i quines són les funcions
que han de ser dels consells insulars. Hi ha problemes, tenen
vostès raó, n'hi ha, n'hi ha hagut i n'hi haurà, hi ha conflictes,
però no oblidin una cosa: sobretot, hi ha hagut acord, hi ha hagut
acord per al pacte progressista i al final hi haurà acord per a totes
aquestes qüestions, i això funcionarà, hi haurà igualtat de
polítiques per a tots els ciutadans de les Illes Balears i hi haurà
acord per a la gestió, també, insularitzada, de les polítiques de
benestar social i, sobretot, n'estiguin segurs, hi ha una voluntat,
amb absoluta tranquil•litat, sense desqualificar ningú, de fer unes
polítiques que eren necessàries, que no es feien, que ni havien
pensat a crear aquesta conselleria, i a partir d'ara poden estar
segurs que això es farà i es durà endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula la Sra. Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sra. Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Disculpe.

EL SR. PRESIDENT:

No, segurament no és culpa seva, a la millor meva, i tot.
El Sr. Buele, en nom del PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

En representació del Grup PSM-Entesa Nacionalista, que
dóna ple suport al Govern de les Illes Balears, venc a fixar
la posició del nostre grup davant l'esmena a la totalitat que
ha presentat el Grup Parlamentari Popular a la secció 23,
com tots sabem, Conselleria de Benestar Social, i a la secció
75, Entitat autònoma Institut Balear d'Afers Socials,
d'aquest projecte de llei de pressuposts generals d'aquesta
comunitat autònoma.

La nostra posició, com poden endevinar és una posició
de rebuig a l'esmena a la totalitat que ha presentat davant
aquesta cambra el Grup Parlamentari Popular.

Voldria fer tres afirmacions i cinc observacions, si és
que em dóna temps a fer-les.

La primera afirmació és que les nostres illes, és de tots
ben sabut, tenen, mantenen i retenen unes necessitats socials
greus, molt greus, unes necessitats socials que afecten una
part considerable de la nostra societat, unes necessitats
socials que han anat en augment a mesura que ha
transcorregut aquest segle, unes necessitats socials que
durant el Govern del Partit Popular nosaltres consideram
que no solament no han estat ateses adequadament, sinó que
creim sincerament, francament, que no hi ha hagut la
voluntat política de voler aplicar polítiques que resolguessin
els problemes. No només això, que els polítics responsables
de l'execució d'aquesta política social han romàs totalment
allunyats, totalment allunyats, de tot el que els podria
comportar un problema; allà on hi havia un problema social
allà no hi havia els polítics del Partit Popular, allà on hi
havia un problema social, ho repetesc, no hi havia la
presència d'un polític del Partit Popular, hi havia estudis, hi
havia discursos, hi havia paraules, hi havia escrits, hi havia
documents, però no hi havia les persones, no se'ls hi veien,
i quan una política social queda reduïda només a papers, a
documents, a escrits, a paraules, per belles que sien dites,
per bella que sia la persona que les diu, queda en res.
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La política social, per ser social, precisament, ha d'estar
ficada de ple allà on hi ha el problema. Segona afirmació.

Nosaltres creim, efectivament, que s'0ha de fer una llei de
transferències, la dels consells insulars, i que moltes de les coses
que es reclamen per part del Grup Parlamentari Popular hauran
de ser recollides per aquesta llei. Des del nostre grup, nosaltres,
el que voldríem, és que aquestes transferències de competències
als consells insulars es fessin de la manera més adequada
possible, i què vull dir amb això, que no se semblin en res a la
manera com es varen transferir a la comunitat autònoma per part
del Govern de l'Estat determinades transferències, per exemple,
la transferència de menors, transferència de menors; senyors del
Partit Popular, no els va caure la cara de vergonya per la manera
com varen vostès acceptar que es transferissin les competències
en matèria de menors, així com es va fer?, vostès estan d'acord
així com es va fer?

Per favor, que tots recordam aquelles lluites que vàrem haver
de dur a terme determinades entitats i associacions que estaven
disconformes totalment amb allò que vostès varen ser capaços
d'acceptar. Tercera afirmació.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, consideram molt positiva la voluntat que ha
manifestat la consellera de mantenir la gestió pública, directa,
dels serveis públics que la conselleria ha de tenir assignats.

Voldria fer cinc observacions perquè crec que fan referència
a això que vostès han presentat com a esmenes, i nosaltres les
rebutjam perquè, en principi, hi ha una distribució, per la
presentació que ha fet la conselleria, més raonable dels recursos
humans que no la que vostès presenten, hi ha una distribució més
raonable dels recursos econòmics que no la que vostès presenten,
hi ha una elaboració més homogènia de plans que no els que
vostès presenten, hi ha un rendiment millor dels recursos
materials, el detall dels quals no tenc temps d'exposar aquí.

El que sí que voldria és acabar fixant-me en una història que
vostès introdueixen aquí i que no acaba de ser comprensible per
a aquest diputat que els està parlant. Record perfectament quan
va sortir el primer cartell a les avingudes, allí on deia Institut
Balear d'Afers Socials. Algú va dir que això no pareixia del PP,
Afers Socials, d'on s'havien tret aquesta paraula? Institut Balear
d'Afers Socials, una paraula poques vegades dita per gent del
Partit Popular, que, com tots sabem, tampoc no llueix gaire en el
que és la política lingüística més correcta d'aquest país.
Aleshores, avui hi ha una esmena que vostès presenten aquí que
és de supressió d'aquest Institut Balear d'Afers Socials. La
pregunta que em faig és: quan vostès varen posar data de
naixement a aquest Institut Balear d'Afers Socials, ja li varen
posar data de defunció? Per quines cinc-centes vostès s'han tret
de la màniga, es varen treure de la màniga, l'Institut Balear
d'Afers Socials i ara en demanen la supressió?, és que al llarg
d'aquesta gestió que vostès han dut a terme dins l'Institut Balear
d'Afers Socials s'ha adonat del desastre que vostès han fet durant
tot aquest temps i ara volen que s'acabi? Ens haurien d'haver
explicat això, perquè, és clar, si vostès ens demanen que
suprimim o si vostès demanen a la conselleria que suprimeixi un
institut que vostès mateixos varen crear, comencen a adonar-se,
per ventura, que allò que diuen que varen fer tan bé no ho varen
fer tan bé com diuen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. La Sra. Hernanz, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Ahora sí, Sr. Presidente. Gracias.

Señoras y señores diputados.

Lo primero que tengo que lamentar les la ausencia de la
sala de la Sra. Estaràs, que la ponente, la persona que
presenta la enmienda, no se encuentra en la sala y me
gustaría que mostrase un poco más de interés por este
debate en materia de bienestar social.

También debería decir que en este primer debate de
presupuestos esta diputada ha tenido muy mala suerte
porque las dos enmiendas a la totalidad en que me ha tocado
intervenir me ha tocado tener como interlocutora del Grupo
Parlamentario Popular a la Sra. Estaràs, y no tengo ocasión,
como la primera vez, en la Conselleria de Presidencia, no
tengo ocasión de decir si estoy a favor o en contra de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
porque la Sra. Estaràs se ha limitado a repetir la
intervención que llevo ya cinco meses oyendo, hablando
sobre transferencias que todavía no se han producido,
hablando de na Munar, y perdone, Sra. Munar, hablando de
la Sra. Caro, habla pero no explica cuál es su opinión sobre
los presupuestos de bienestar social.

Por lo tanto poco o nada puedo decir sobre la enmienda
presentada por el Grupo Popular. Lo único que sería
destacable es la gran satisfacción que siente el Grupo
Parlamentario Socialista por la creación de esta Conselleria
de Bienestar Social, creo que debemos reflexionar sobre que
estamos en una comunidad autónoma en la que el
crecimiento económico es cada vez mayor y sin embargo las
bolsas de pobreza, de exclusión social, se mantienen. Eso
son datos que deben hacernos reflexionar y eso son datos
que deben hacernos querer la creación, el nacimiento de esta
Conselleria de Bienestar Social que, por cierto, no es nueva
en esta Comunidad Autónoma, ya uno de los anteriores
presidentes del Partido Popular, el Sr. Soler, ya intentó
hacerla nacer, y fue el Sr. Matas quien la eliminó. Por lo
tanto, creo que lo único que podemos hacer, ante la no
presentación de la enmienda a la totalidad por el Partido
Popular, la no explicación a que responde esa enmienda o
cual sería su modelo, decir que estamos satisfechos, que
apoyamos el presupuesto presentado por la Sra. Caro y que
rechazamos la enmienda a la totalidad presentada por el
Partido Popular.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Hernanz, amb la seva intervenció hem
completat el debat número 24. I passam al debat número 25
i darrer munt d’esmenes. Sr. Font, per què em demana la
paraula?
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, jo crec que …

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Per petites injustícies li deman la paraula.

(Rialles).

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha paraula, no estan previstes en el Reglament les
petites injustícies, em sap molt de greu.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Miri, jo President ho entenc, idò, per al•lusions, per al•lusions
d’aquest grup.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, no aquesta presidència no ha observat que vostè hagi
estat al•ludit, per tant s’assegui, es tranquil•litzin, no hi ha petites
injustícies perquè no estan previstes en el Reglament.

(Remor de veus).

EL SR. PRESIDENT:

Evidentment, en la controvèrsia política tots els grups tenen
la controvèrsia política natural i necessària, però evidentment,
al•lusions a grups tampoc no estan contemplades al Reglament.
Si vol i el trob, li puc llegir o puc fer que el Lletrat li llegeixi el
que afecta les al•lusions, o sigui, tampoc no és una qüestió
d’ordre, o sigui, em sap greu però no li puc donar la paraula.

(Remor de veus).

EL SR. PRESIDENT:

De res. Debat número 25, de globalitat, resta d’esmenes del
debat número 24. Programes que estan esmenats, el 1342,
cooperació per al desenvolupament, esmenes 3980, 4088 i 4137.
Al programa 3111, Direcció i Serveis Generals de Benestar
Social, esmenes 3982, 3996, 4004, 4034, 4136 i 4251. Al
programa 3131, centres assistencials, esmenes 4001, 4019, 4022
i 4044. Al subprograma 313201, Oficina Defensa del Menor,
esmenes 4041 i 4043. Al subprograma 313202, reforma de
menors i mesures alternatives a l’internament, esmena 4036. Al
subprograma 313203, unitats de convivència, esmena 3991. Al
programa 3141, promoció i ajudes socials, esmenes 3969, 70,
3972, 3974, 75, 3985, 3994, 4003, 4006, 4015, 4035, 4038, 4047,
4051, 4061, 4062, 4071, 4072 i 4287. Al programa 3231,
promoció i serveis per a la joventut, esmenes 3979, 3993, 3995,
3997, 4008, 4010, 4037, 4039, 4056 i 4277. Al programa 4571,
promoció, foment i ajudes a l’esport, esmenes 4275 i 76, 4316,
4317, 18, 19, 20, 4424 i 4425. Al subprograma 313101, centres
assistencials, esmena 3965. Al subprograma 313102, constitució
de nous centres, construcció de nous centres, esmenes 3966, 67,
68, 3971, 3973, 3975, que ha estat modificat quant al
subprograma de baixa, que ha de ser el número 313101, 4049,
4065 i 4067. I al programa 3141, promoció i ajudes socials,
esmenes 3977, 3978, 4040 i 4058, totes elles del Partit Popular,
que el seu portaveu té cinc minuts per defensar. Sra. Marí, té cinc
minuts per a la defensa.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Crec que els meus cinc minuts,
tardaré tant, hauré de tardar tan poc com vostè en llegir
només el número de les esmenes, però bé, només per
començar a remarcar que tampoc tal vegada no està molt
interessada la Sra. Caro en assistir a aquest debat, perquè
veim que s’ha absentat de la Sala en aquests moments. Pens
també que és mal d’endevinar el ritme que duim ara,
aquesta tarda, que estam a un debat de pressuposts, però
crec que intentarem reconduir el tema i intentarem acabar la
festa en pau, donat que estam ja als darrers debats dels
pressuposts.

Volia dir, per començar que, donada la pressa del temps,
hem intentat agrupar en el possible les esmenes del debat
número 25, que és el darrer debat, corresponent a les
seccions 23 i 75 de la Conselleria de Benestar Social, o la
que un dia serà la Conselleria de Benestar Social i de l’Ibas.
Començarem amb les esmenes dels diferents programes de
cooperació, d’acció social, de menors, de l’Ibas, els
programes 3111, 3131, 3132 i 3141, i després anomenarem
les esmenes d’esports, és el programa 4571; i de joventut,
del programa 3231, que seran defensades de manera molt
global, perquè si no, com he dit abans, no tenim massa
temps.

Proposam la transferència als consells insulars
corresponents de les guarderies de Palma i de Menorca i el
menjador de transeünts de Palma, i demanam també la
supressió de l’Ibas, i no se supressió, i ja està, Sr. Buele,
com deia vostè abans, sinó la supressió per transferir-ho als
consells insulars, com és lògic. Si es llegeix l’esmena
sencera ho veurà correctament. Jo crec que enguany aquest
pressupost de l’Ibas hem vist que està reduït i crec que tots
podem deduir que aquesta reducció del pressupost és una
maniobra política, perquè més aviat o més tard saben que
hauran de transferir-ho. Per tant, nosaltres ja demanam, ja
ens avançam i demanam la transferència als consells
insulars, com he dit abans.

Hem presentat un grup d’esmenes relacionades amb els
temes de dona i família, on volem un compromís del
Govern cap a les dones. No basta en crear l’Institut Balear
de la Dona, s’ha de dotar econòmicament, de forma
suficient, ja que aquest ha de ser l’eix de la política de la
dona, si no, en realitat, no té sentit que es creï aquest institut
i es podria haver mantingut com està ara la Comissió
Interdepartamental de la Dona, que anava coordinant les
diferents accions de les conselleries. Demanar que s’aprovi
el compromís de 140 milions de pessetes al programa 3111,
per incrementar el pressupost de l’institut.

Així mateix, consideram molt important crear una línia
de suport a les polítiques municipals encaminades a la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Volem també
que es creïn a cada una de les Illes cases d’acollida per a
dones maltractades, en situació de risc, i que es
transfereixen als consells insulars respectius. Proposam
també que es destini una quantitat als pressuposts per a
programes de reinserció sòciolaborals de dones recluses.
Demanam que es doni compliment al mandat parlamentari
que es va fer la darrera legislatura, per unanimitat, de
reserva per part de l’Ibavi de pisos per a famílies
monoparentals i dones maltractades.
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Proposam també la creació de programes de planificació
familiar i la creació d’un gabinet d’assessorament i mediació
familiar, amb extensió a totes les Illes.

Quant als programes de primera infància, demanam
l’ampliació de la transferència als consells insulars i als
ajuntaments per elaborar programes propis.

En el tema de persones majors, volem, en definitiva, que
s’acompleixi el pla, elaborat i aprovat l’anterior legislatura, el
Pla de persones majors, en els diferents aspectes, quant a crear
recursos residencials, clubs d’esplai, centres de dia, i en especial
un centre de dia per als majors de Formentera.

Demanam també, amb l’esmena de substitució número 3975,
l’adequació de l’Hospital Militar de Palma i la reconversió a un
centre sòciosanitari.

Quant a minusvàlids, volem un increment de l’aportació del
Govern al Consorci de Son Tugores i la creació d’una fundació
tutelar amb el pressupost suficient per començar a treballar i
posar-se en marxa.

Proposam l’augment de les partides per gestionar el Pla
d’Integració Gitana, quant a les transferències als consells
insulars i als ajuntaments.

De menors, proposam que el Govern realitzi amb els
ajuntaments programes d’inserció de joves en situació de risc;
programes de prevenció de maltractament de menors, en
aplicació a la totalitat del nostre territori, i així com també un
augment de l’aportació de les entitats col•laboradores.

Volem demanar també, al programa 3141, l’elaboració i
dotació amb 300 milions de pessetes del pla de lluita contra la
pobresa i exclusió social que, per mandat d’aquest Parlament, per
unanimitat de tots els grups, es va acordar elaborar.

I també demanam l’elaboració o la presentació en aquest
Parlament, perquè ja pràcticament és un document elaborat i
rematat, del pla d’immigració i transferir la gestió d’aquest als
consells insulars.

Volem proposar també l’increment de l’aportació de la
Comunitat Autònoma al pla de prestacions bàsiques en 100
milions de pessetes. I també l’increment del suport transitori
comunitari que gestionen els consells insulars.

Del pressupost de l’Ibas, secció 75, hem elaborat una sèrie
d’esmenes que podríem resumir molt breument en ampliació de
places residencials per als nostres majors; reconversió de places
de vàlids en assistits; creació de centres de dia per a
discapacitats; col•laborar en el manteniment de residències,
centres de dia de persones majors, etc.

Demanam l’elaboració d’un ja molt necessari pla
sòciosanitari que serveixi de col•laboració i coordinació així com
per crear diverses accions entre les conselleries de sanitat i acció
social. Una de les primeres mesures que es podrien posar en
marxa dins aquest pla sòciosanitari seria la creació de centres de
dia per a malalts d’Alzheimer.

Quant a matèries d’esports proposam ajudes a federacions;
ajudes als equips de les Illes que juguen a bàsquet de la lliga
LEB; creació d’una escola superior de vela a Menorca;
actualització del cens d’instal•lacions esportives que precisa
una actualització constant, perquè es mantengui la seva
vigència; proposam també com a mesura de prevenció de
joves en situació de risc la promoció d’activitats esportives,
i demanam, en el subprograma 4571, amb 20 milions de
pessetes, la posada en marxa d’un programa de preparació
per als nostres esportistes amb possibilitats d’anar a
l’Olimpíada de Sydney.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gracias, voy acabando, voy acabando, la verdad es que
podría ser un poco moderado porque son los últimos cinco
minutos de este pleno, pero voy acabando, no se preocupe.

Volem proposar un programa d’eliminació de barreres
arquitectòniques a les instal•lacions esportives facilitant
l’accés per igual a tots els ciutadans a l’esport.

Al subprograma 3231, de serveis de joventut, demanam
en primer lloc la transferència de la partida als consells
insulars. Però com que ja pensam que segurament no anirà
endavant aquesta esmena, sí que proposam una sèrie
d’esmenes parcial encaminades a millorar els serveis i
programes que ofereix la nostra Comunitat als joves de les
nostres Illes, amb actuacions com són la construcció de
centres juvenils, com per exemple, els d’Eivissa; programes
de prevenció; ampliar la xarxa dels punts d’informació
juvenil; integració de joves immigrants en
l’associacionisme; programes d’inserció social per a joves;
promoció de voluntariat i d’altres.

Per a totes aquestes esmenes esperam el suport de tots
els grups i bé. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Neus Marí. Per a fixació de
posicions, grups que vulguin intervenir. Sr. Miquel Ramon,
en nom d’Esquerra Unida i Grup Ecologista.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, com aquesta conselleria non nata
ha merescut, si no he comptat malament, 55 esmenes i a l’Institut
Balear d’Afers Socials 14 esmenes més, i hi ha molt poc temps,
tal vegada els podria estalviar la lectura de la numeració de les
que rebutjarem i només entrar en més detall a les que proposam
acceptar tal com estan o a les que es podrien acceptar amb una
transacció. En tot cas, tractaria d’agrupar els motius pels quals es
rebutgen, començant per la secció 75, l’Ibas, a la qual no
consideram que es pugui acceptar cap de les 14 esmenes, i no
tant moltes vegades perquè els objectius tal vegada no puguin ser
correctes i puguem estar-ne d’acord, el que passa és que pensam
que una feina ben feta, mínimament seriosa en tema de
pressuposts, ha de veure destinar partides a bons fins, però ha de
veure també d’on es treuen aquestes partides, no es poden treure
d’allà on no n’hi ha o no es pot fer sense especificar.

En concret, per fer-ho de pressa, de les esmenes a la secció
75, 8 d’elles no concreten la partida de baix, amb aquestes
condicions a aquestes alçades del debat pensam que ja no són
acceptables només per aquesta qüestió. Tampoc, que és una
constant de les esmenes del PP, les que fan referència a baixes a
la Conselleria de Presidència, aquesta és una secció que ja s’ha
tractat i com que no s’han aprovat allà les partides de baixa
lògicament tampoc no es poden acceptar les esmenes en aquest
moment, ja que els fons provendrien d’allà. N’hi ha una altra que
en realitat entenem que no modifica cap partida. Una altra que ja
està contemplada en altres partides d’aquest propi pressupost. I
una també, que em sorprèn una mica després de la defensa que
sentírem ahir de l’autonomia municipal, quan una qüestió que
solien fer els ajuntaments, com animació sòciocultural a les
persones majors, ara vol que es facin des del Govern balear.

En concret, el conjunt de les esmenes de la secció 75 les
rebutjaríem.

Passant a la secció 23, es reprodueixen aquests motius, el fet
que es donin de baixa partides corresponents a altres seccions,
doncs fan que ja no puguem considerar la finalitat a què es
destinen. Li he dit que no citaria tota la numeració de totes les
esmenes, però unes 10 o més esmenes també fan referència a
donar de baixa partides que són de la Conselleria de Presidència
i que, com dic, ja en el seu moment s’ha tractat aquesta secció i
no s’havien acceptat aquestes baixes.

També a la Conselleria de Sanitat unes quantes més, o sigui,
un grup d’esmenes que no acceptam.

Altres donen de baixa, dins la pròpia secció 23, plans
sectorials que es consideren prioritaris per a la feina que ha de fer
la conselleria; per tant, aquestes esmenes també que signifiquen
baixa en objectius essencials de la conselleria, no es poden
considerar, tot i que la finalitat també pogués ser correcta.

Quant als projectes d’inversió prioritaris, que també hi ha una
esmena que dóna de baixa aquests conceptes, tampoc no es pot
considerar.

Altres no acceptables pel mateix motiu afecten la Residència
de la Bonanova, funcions de la Direcció General de Menors i
Unitat de Convivència, serveis nous d’esport i una altra sèrie de
qüestions, veig que ja s’encén el llum groc, que també les hem
de rebutjar pel lloc de procedència.

També hi ha una sèrie de partides d’afectació, que per
tant no modifiquen cap partida que, en alguns casos, en les
que proposarem transaccionar, serien acceptables, però els
pressuposts pensam que ja estan prou detallats, que no pot
haver-hi un compromís al mil•límetre, pesseta a pesseta
saber exactament, perquè hi ha d’haver un marge de
maniobra, doncs que exactament les partides aniran a
aquesta funció; dins un programa hi ha de poder haver un
cert marge d’actuació de la conselleria i per tant, les que no
suposen canvis, que són d’afectació en alguns casos es
poden acceptar, però en altres no.

Una qüestió, el que fa referència a transferències als
consells insulars, que no són tan nombroses com podien
semblar que serien, només dir-los que bé, aquí fa referència
a menjador de transeünts al Consell Insular de Mallorca;
centres assistencials de l’Ibas; promoció de serveis de
joventut, que no està previst, però en fi; guarderies, que ha
vengut per diferents llocs i l’Ibas. Bé, totes les que fan
referència a transferència als consells insulars, dir que no és
el moment ara, ara han d’anar en aquests pressuposts i la
futura llei de transferències serà la que determinarà quines
competències, amb quin finançament, amb un debat en
condicions seran les que aniran als consells insulars. En
aquest moment pensam que això no es pot considerar ara,
sinó que serà en el moment de la llei de transferències.

Bé, les que acceptaríem transaccionant: la 3979,
programes de voluntariat entre joves, que és una esmena
d’afectació, acceptaríem una transaccional passant dels 20
milions que hi ha actualment, a 10

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor prestin atenció, s’estan
transaccionant esmenes i serà lògic que se'n temin per veure
si accepten la transacció.

EL SR. RAMON I JUAN:

Bé, passar de 20 milions a 10 milions. La 4056,
integració dels immigrants a les associacions juvenils,
s’acceptaria deixant-ho en 2 milions, en comptes dels 10
que hi ha en aquest moment. La 4277, com a afectació,
entenem que com a error, ve de substitució, com a afectació
acceptaríem destinar-hi 10 milions en lloc dels 25 que estan
prevists actualment. I la 4276, actualització del cens
d’instal•lacions esportives, s’acceptaria passant-ho dels 4
milions que hi ha a l’esmena a 2 milions.

I s’acceptarien, sense més, deixant-ho tal com vénen la
3982, programes adreçats a la reinserció sòciolaboral de les
dones recluses, en realitat és una de substitució, però no hi
ha el més mínim problema, perquè es dóna de baixa d’una
partida on ja estava prevista aquesta possibilitat, però si ho
prefereixen així cap problema, s’accepta tal com ve. I la
4251, una d’afectació, de donar compliment al mandat
parlamentari de reserva de pisos per part de l’Ibavi per a
famílies monoparentals, doncs tal com ve exactament seria
acceptable.

Res més, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Sr. Ramon. Esgotat amb aquesta
intervenció el debat número 25, procediríem a la votació dels
debats números 23, 24 i 25.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Supòs que hauria d’acceptar …

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, prèviament, té vostè raó, prèviament ens hauria de dir
si accepten la transacció de les esmenes 3979, 4056, 4277 i 4276.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sí que les acceptam aquestes
transaccions, només lamentar que de la quantitat important
d’esmenes que havíem presentat a aquesta secció se n’hagin
acceptat 6, una d’elles sense contingut econòmic i la resta
s’hagin transaccionat totes per baixar el pressupost. Gràcies, les
acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Procedirem ara a la votació corresponent
al debat número 23, de globalitat, que era la resta d’esmenes del
debat número 22, de la Conselleria d’Energia i Innovació
Tecnològica. Estan transaccionades les esmenes 4021, 4025,
4027, 4028, 4030, 4032 i 4033, en el procediment actual les
votaríem juntament amb l’esmena 4017 que està acceptada.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment de totes aquestes esmenes, s’aixequin per favor.
S’accepten aquestes esmenes per unanimitat.

Passam a la votació de la resta d’esmenes d’aquest debat.

Senyors diputats i diputades que votin a favor del
manteniment d’aquestes esmenes, es posin drets, per favor.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Vots a favor: 26; vots en contra: 31. En conseqüència, queda
rebutjat aquest altre bloc d’esmenes.

Debat número 24, de totalitat a la secció 23, la Conselleria de
Benestar Social, i secció 75, entitat autònoma Institut Balear
d’Afers Socials, esmenes vives 4132 i 4133.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d’aquestes esmenes, es posin drets per favor.
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es posin drets
per favor.

Vots a favor del manteniment d’aquestes esmenes, 26; vots
en contra, 31. En conseqüència, queden rebutjades aquestes dues
esmenes de totalitat.

Debat número 25, on estan transaccionades les esmenes 3979,
4056, 4277 i 4276; i acceptades la 3982 i la 4251. Procediríem
a la votació conjunta d’aquestes esmenes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d’aquestes esmenes, es posin drets per favor.

S’accepta el manteniment d’aquestes esmenes per
unanimitat.

La resta d’esmenes d’aquest debat de globalitat número
25.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d’aquestes esmenes, es posin drets per favor.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es posin
drets, per favor. Gràcies.

Resultat de la votació: són a favor del manteniment de
les esmenes: 26; en contra: 31 vots. En conseqüència, queda
rebutjat aquest bloc d’esmenes.

Finalment, procedirem a la votació de totes i cadascuna
de les seccions del projecte de llei de pressuposts, així com
dels ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i de
les societats anònimes públiques, amb les modificacions que
en resultin de l’aprovació de les esmenes durant la
tramitació d’aquest projecte de llei.

Passarem a votar la secció 02, Parlament de les Illes
Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d’aquesta
secció? S’aprova aquesta secció per unanimitat.

Secció 03, Sindicatura de Comptes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d’aquesta
secció pressupostària? S’aprova aquesta secció per
unanimitat.

Secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que voten a favor del
pressupost d’aquesta secció? Gràcies. Per unanimitat
s’aprova el contingut d’aquesta secció.

Propòs a la cambra, si no hi ha cap grup que tengui
inconvenient, votar les seccions 11 i successives fins arribar
a la secció 75, puc llegir les seccions, votar-les
conjuntament. Secció 11, Presidència del Govern; secció 12,
Conselleria de Turisme; secció 13, Conselleria d’Educació,
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Cultura i Esports; secció 14, Conselleria d’Economia i Hisenda;
secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral; secció 16, Conselleria de Funció Pública i Interior;
secció 17, Conselleria de Foment; secció 18, Conselleria de
Sanitat i Consum; secció 19, Conselleria de Treball i Formació;
secció 20, Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria; secció
31, serveis comuns i despeses diverses; secció 32, ens
territorials; secció 34, deute públic; secció 36, serveis comuns i
despeses de personal; secció 71, entitat autònoma Institut
d’Estudis Baleàrics; secció 74, entitat autònoma Servei Balear de
Salut; i secció 75, Institut Balear d’Afers Socials. Podem votar
conjuntament? I, a més de les que he dit, hauria d’anomenar, la
secció 21, Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria; secció
22, Conselleria d’Energia i Innovació Tecnològica; i secció 23,
Conselleria de Benestar Social. (…) li poden fer al seguiment, no
al President de la cambra. Votam conjuntament totes aquestes
seccions.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del pressupost
d’aquestes seccions, es posin drets, per favor.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es posin
drets.

Vots a favor: 31; vots en contra: 26. En conseqüència, queden
aprovades totes aquestes seccions dites.

Passarem a continuació a la votació dels pressuposts dels ens
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i de les societat
anònimes públiques de la Comunitat Autònoma. Seccions 81 a
89. Propòs la votació conjunta de totes les seccions. Secció 81,
Institut Balear de Promoció del Turisme; secció 82, Centre
Balears Europa; secció 83, Institut Balear d’Aigua i d’Energia;
secció 84, Institut Balear de Sanejament; secció 85, Institut
Balear de la Natura; secció 86, Institut Balear de l'Habitatge;
secció 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca; secció 88, Institut
Balear de Desenvolupament Industrial; i secció 89, Gestió
Sanitària de Mallorca.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del pressupost
d’aquestes seccions, es posin drets, per favor.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Vots a favor: 31; vots en contra: 26. En conseqüència, queda
aprovat el pressupost de totes aquestes seccions.

Votarem a continuació el pressupost de les societats
anònimes públiques de la Comunitat Autònoma, societats
públiques 01 a 04. 01, Fires i Congressos de Balears; 02, Parc Bit
de Desenvolupament, Societat Anònima; 03, Institut de Biologia
Animal de Balears, S.A. (Ibabsa); i 04, Serveis de Millora
Agrària, S.A. (Semilla).

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels pressuposts
d’aquestes societats?

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies. 

Vots a favor del pressupost d’aquestes societats: 31; vots en
contra: 26. En conseqüència, queden aprovades.

Finalment, en aplicació de l’article 24.6 de l’Estatut
d’Autonomia i l’article 134.4 del Reglament d’aquesta cambra,
procedirem a la votació computada de forma separada dels
parlamentaris elegits per illes. Així doncs, passarem a votar el

pressupost general per a les Illes Balears per a l’any 2000,
per un total dels estats d’ingressos i despeses de
147.685.604.849 pessetes. Així mateix sotmetrem a votació
els pressuposts per a l’exercici 2.000 dels ens de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia, els estats de despeses i
d’ingressos dels quals s’eleven globalment a
31.106.639.028 pessetes. I també passarem a votar els
pressuposts de les societats anònimes públiques de la
Comunitat Autònoma per a l’any 2.000, l’estat de despeses
i d’ingressos de les quals s’eleven globalment a
4.426.011.000 pessetes.

Per tant, procedirem a la votació separada per illes. La
primera d’elles, illa de Menorca: vots a favor dels
pressuposts? Vots en contra? Resultat de la votació de l’illa
de Menorca: vots a favor: 7; vots en contra: 5.

Les illes d’Eivissa i Formentera. Senyors diputats i
diputades d’Eivissa i Formentera, vots a favor dels
pressuposts? Vots en contra? Resultat de la votació de les
illes d’Eivissa i Formentera, vots a favor: 7; vots en contra:
5.

De l’illa de Mallorca. Senyores i senyors diputats que
voten a favor del pressupost de l’illa de Mallorca, es posin
drets per favor. Senyores i senyors diputats que votin en
contra? Resultat de l’illa de Mallorca, vots a favor: 17; vots
en contra: 15.

Aquesta Presidència, en conseqüència, ha entès que
s’acompleix la majoria necessària i per tant queda aprovada
la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2.000.

Moltes gràcies, senyors diputats; que passin un bon
Nadal i fins al pròxim període legislatiu.

(Aplaudiments)
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