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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, Francina Armengol substitueix Francesc Antich.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa a Vicent Tur.

Compareixença, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears,
de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports, per tal
d'informar sobre les línies bàsiques de l'acció de govern de la
seva conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Tot seguit, passarem al primer punt de l’ordre del dia,
consistent a la compareixença de registre d’entrada 1402/03, de
la Consellera de Presidència i Esports, per tal d’informar sobre
les línies bàsiques de l’acció de govern de la conselleria.
Assisteix l’Hble. Sra. Maria Rosa Puig i Oliver, consellera de
Presidència i Esports, acompanyada de la directora general de
Menors i Família, Sra. Maria Pilar Mir i Clar; del director general
de Joventut, Sr. Joan Manuel Gómez i Gordiola; del Secretari
General Tècnic, Sr. Antoni Amengual i Ribas; del director
general d’Esports, Sr. José Luis Ballester i Tudiesa; del director
general de l’Oficina de la Defensa dels Drets del Menor, Sr.
Gaspar Rullán i Losada; de la gerent de l’IBAS, Sra. Maria
Lourdes Amer i Forteza; del cap de gabinet, Sr. Josep Oliver i
Vanrell; de la directora general de Planificació, Sra. Lluïsa Maria
Capó i Ramon; del coordinador de l’Ajuntament de Palma, Sr.
Antoni Maria García i Torrens.

Bé, a tots dir-los benvinguts i Sra. Consellera, vostè té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Des de
la Conselleria de Presidència i Esports pretenem, durant aquesta
legislatura, dur a terme i realitzar tot un conjunt de polítiques i
de línies d’actuació reals que puguin solucionar efectius
problemes dels ciutadans, que realment i com sabem tots, i per
desgràcia, són sempre reals. A una de les meves primeres
intervencions i compareixences que vaig tenir davant la premsa,
ja vaig explicar que parlar de la meva conselleria és parlar de
persones; és parlar de colAlectius tan importants com són les
persones majors, la dona, els menors, la joventut, els
esportistes, els immigrants i que per tant el més important que
tenim nosaltres són aquests colAlectius de persones, que totes
elles viuen en família i viuen en societat. I la veritat és que tots
ells necessiten que l’administració pugui estar al seu costat, per
tal que ells puguin, en certa manera, tenir moltes més facilitats

per arribar a determinats objectius, i així, posaré per exemple la
dona, que realment necessita tenir l’administració i les
institucions a prop per aconseguir, d’una vegada, la conciliació
entre la vida laboral i familiar i també perquè l’ajudem, des de
l’administració, en un vessant tan important com és la violència
de gènere.

Així, també podríem parlar dels joves, que també necessiten
del nostre suport, perquè necessiten que qualcú els doni una
mà per trobar la seva primera feina. També podria parlar dels
esportistes, perquè realment difícilment podrien dur endavant
una carrera plena de dedicació i esforç sense el nostre suport.
I com no, parlar també dels menors infractors, que ells sí que
realment necessiten de la nostra ajuda, per tal que els puguem
posar un centre en condicions i a més a més per ajudar també
a aquests centres i a aquests menors que tenen problemes de
drogaaddicció i que puguin tenir una ajuda per part dels
professionals.

La veritat és que jo podria continuar parlant i parlant dels
problemes i de les mancances que té aquest colAlectiu, però
m’estim més començar a parlar de solucions, de les solucions
que posarem en marxa des de la meva conselleria que algunes
d’elles ja donen els seus fruits. Primer de tot, faré un repàs un
poc general de cada una de les meves àrees i després ho
explicaré un poc més detingudament.

Si voleu, començ parlant de joventut. Una de les polítiques
que nosaltres volem impulsar és donar una mà i facilitar als
joves que puguin obtenir la seva primera feina i que a través de
nosaltres també puguin completar la seva formació.

De la dona, com he comentat, hi ha dos vessants
importantíssims: el primer és ajudar que aquestes puguin
compaginar la vida laboral i familiar i la intenció d’aquest
govern es poder-ho fer a través d’una línia d’actuació que
consistirà a un pla de guarderies. A més, amb la dona també
tenim un vessant importantíssim, que són els casos de
violència domèstica. Aquests dos problemes que vos estic
comentant, des de l’Institut de la Dona suposaran que en
aquesta conselleria s’haurà de dur a terme un augment de
pressupost; per això, des d’aquí ja anunciï que aquest institut
serà dotat amb un milió d’euros més.

En persones majors hi haurà actuacions tan importants com
serà la compra de l’Hospital Militar i poder-lo convertir en una
residència per a persones assistides, que comptarà amb 72
places. Aquesta és només una de les propostes, perquè
després d’aquestes en vendran moltíssimes més, com serà la
residència d’Eivissa. I per suposat també pensarem amb les
persones majors que són vàlides i que per això pensam per a
ells que els centres d’estada diürnes són una mesura
importantíssima per poder endavant. Però, a més, hem de
pensar que també hi ha ajudes directes que podem dur a terme,
com és el programa Ca Vostra, que es va posar en marxa fa uns
anys i que nosaltres consideram que és un programa bo, que ha
donat els seus resultats i que hem d’augmentar el seu
pressupost, també des d’aquesta conselleria.
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Un tema important i un colAlectiu que des de la meva
conselleria també tendrà una prioritat específica seran les
persones discapacitades. Realment, en aquestes illes tenim una
gran mancança perquè aquestes persones no compten amb un
centre específic on pugui tenir i dur a terme la seva
rehabilitació; per això, anunciï que es fan totes les passes
oportunes perquè el centre de Joan Crespí sigui una realitat el
més aviat possible.

Tema de cooperació. També vull garantir que des de la meva
conselleria està assegurat i garantit el 0,7%, destinat
majoritàriament a macro i a micro projectes, però després també
hi haurà mesures tan importants, com serà la llei de cooperació
i el pla director.

En el tema d’immigració hem de fer molta de feina també,
perquè aquest colAlectiu sobretot pugui tenir una inserció
laboral, hi haurà mesures específiques per a ells.

En temes de menors, com he comentat, i ja només
simplement per poder compliment a la llei que tots coneixeu,
que és la Llei 5/2000, de responsabilitat penal del menor, que
ens obliga a poder tenir tres centres distints, per tal que
aquests menors puguin tenir un règim tancat, un règim obert i
un règim semiobert. Per tant, és intenció d’aquest govern poder
comptar amb un centre més, per tal de poder distribuir aquests
menors i que cadascun pugui dur a terme les seves mesures. A
més, i com he comentat, hi haurà una unitat destinada a aquests
menors; serà una unitat terapèutica per a aquests menors que
tenen problemes amb toxicomanies i perquè puguin tenir un
tractament específic de la mà de professionals.

Família. Un factor fonamental i que quan he començat ja he
començat parlant de família, parlam de persones individuals,
però sabem que totes elles estan agrupades dins famílies i que
realment són la part important d’aquesta societat. Per tant, des
de la Direcció General de Menors i Família es fa feina ja en
l’elaboració d’un pla integral, que ens permetrà abocar ajudes
a aquestes famílies.

Esports. Peça fonamental també en aquesta Conselleria de
Presidència, perquè se li donarà la importància que realment té.
Esports tendrà dos vessants importantíssims i un serà l’impuls
de grans esdeveniments esportius, que serà una línia que ens
permetrà, en certa manera també, potenciar l’esport, bé sigui
esport de base, que és fonamental, i també l’esport d’elit.

Bé, de totes aquestes línies que els he comentat, començaré
un poc la meva intervenció una mica més extensa i començaré
parlant de les polítiques de dones. Dos vessants
importantíssims, que repetiré: conciliació de la vida laboral i
familiar i la lluita contra la violència de gènere. Es tracta de dos
programes realment ambiciosos i que aquí hem de tenir en
compte que no només és una política de l’Institut de la Dona
sinó que realment hi estan interrelacionades moltíssimes
direccions generals; d’entre les que hi ha a la meva conselleria,
puc comentar, per exemple, la Direcció general de Família que,
per suposat, té molt a dir en aquest tema. A més, hem de pensar
que no només és un tema de la meva conselleria, sinó que crec
que és un tema de govern, i que, per suposat, hi estan

implicades moltíssimes conselleries més, com és la Conselleria
d’Educació, la Conselleria de Sanitat i la Conselleria de Treball,
per comentar algunes d’elles.

En aquest tema vull comentar que tots sabem també que les
dones de les nostres illes i les de la resta d’Espanya han de fer
front, a l’hora de decidir apostar pel món laboral i decidir tenir
una família, normalment es troben amb el problema d’haver de
decidir per una de les dues, i que és un problema que realment
no tenen els homes avui en dia en aquesta societat. I el
problema d’aquestes dones és que si decideixen apost ar per les
dues, com ho feim, no? Aleshores, hem de tenir en compte
també que en aquesta comunitat tenim el percentatge més alt de
dones en activitat, que actualment és un 51,99% i que realment
és una mitjana molt superior al que seria la mitjana nacional,
que és un 43,15%, però que així i tot no arribam a la mitjana
d’ocupació dels homes, que actualment està en un 73,1%. I a
més, crec que hem de tenir en compte també fets tan importants
com l’activitat domèstica, el que és la vida domèstica, les dones
encara avui en dia seguim dedicant moltes hores, moltes més
que els homes.

I un altre fet a tenir en compte sobretot, per la peculiaritat de
la nostra comunitat, és que realment aquestes dones fan feina
dins el món de l’hostaleria, per la peculiaritat de la nostra
comunitat, on doncs, pràcticament, la majoria està dins el món
del turisme i dins el món comercial. Això suposa que les dones
han de fer feina, tenen horaris xapats, fan feina el matí i
l’horabaixa i, a més, fan feina la temporada d’estiu. Llavors, crec
que això és un problema que arrossegam des de fa molt de
temps i que, d’una vegada per tot es, hem de decidir abordar.
Hem de partir, evidentment, de la conscienciació dels homes,
que han de procurar ajudar, no tant ajudar, sinó contribuir
també, a més que també formen part de la seva família,
contribuir un poc més a les tasques domèstiques i evidentment
també a fer feina amb les escoles, perquè les noves generacions
futures creixin allunyades, el que són encara aquests prejudicis
socials. Per suposat, això se seguirà fent a través de seminaris,
de xerrades i exposicions que fins ara ha fet l’Institut de la
Dona, i que jo crec que ha fet una feina molt positiva i hem de
seguir per aquest vessant.

Però crec també que hem de ser molt més valents en aquests
temes. Aquestes polítiques que s’han duit a terme fins ara
realment donen una resposta i donen una solució, però a llarg
termini; crec que hem de ser més valents i hem d’abordar
aquesta situació i poder donar solucions a aquestes dones a
molt més curt termini. Per això, he anunciat que volem dur una
política molt més àgil en aquest aspecte i que la intenció
d’aquest govern es fer-ho a través d’un pla de guarderies. Per
això, vos anunciï que en aquest govern s’ha creat una comissió
específica, en la qual ja hi estan incorporades la Conselleria
d’Educació, la meva mateixa, la de Treball i de Sanitat, que és
una comissió que es va constituir aproximadament fa un mes,
que es va reunir dimarts passat i que fa feina en temes
d’actualitzar dades, de saber quins els percentatges d’alAlots
entre 0 i 3 anys que acudeixen a aquestes escoletes, per tenir un
punt de partida per poder fer feina.
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A més, vos vull comentar també que, des de la meva
conselleria, ja hem pres mesures al respecte, que hem abordat
una línia de manteniment d’aquestes escoletes públiques, per
tal que, sobretot les guarderies municipals se’n puguin servir
i que, a més, hem tret una línia nova; una línia que fa referència
a empreses, perquè puguin establir les seves guarderies al seu
propi centre de treball. Això pel que fa a aquest aspecte.

En política de dones, també vull parlar d’un tema que a mi
me preocupa moltíssim com a consellera, però també com a
dona, que és el tema de la violència de gènere. Aquí sí que vos
anunciï també que des de la meva conselleria i des de l’Institut
de la Dona es crea ja i es fa feina en un pla d’actuació urgent.
Què vol dir això? Doncs, vol dir que a aquestes dones nosaltres
les volem donar una solució integral. Fins ara, aquestes dones
que són víctimes de la violència domèstica, rebien una atenció,
anaven a cases d’acollida i tenien un suport psicològica que,
evidentment, és importantíssim i que nosaltres volem seguir
donant; però que també hem de pensar que realment no donam
una solució total, perquè ens hem de fixar en el fet que el 90%
d’aquestes dones que acudeixen a aquests centres d’acollida,
la majoria d’elles, no tenen feina, no tenen un contracte laboral
i per tant no tenen una independència econòmica, aleshores
hem de donar una solució completa. I això passa perquè
aquestes dones, quan estiguin en aquestes cases d’acollida,
puguin tenir una formació, puguin tenir una feina i puguin tenir
un habitatge. De fet, nosaltres hem tengut contactes ja amb
l’IBAVI, l’Institut de la Dona és a punt de firmar un conveni
amb l’IBAVI, per tal de tenir a la nostra disposició, anualment,
deu habitatges per poder donar sortida a aquestes solucions,
per poder donar solucions a aquestes dones, i creim que és una
passa importantíssima.

Dir-vos també que estam a punt de firmar un protocol,
també, amb el SOIB, per tal de crear una borsa informativa,
perdonau, una borsa formativa integrada per tot tipus de
cursos. Perquè, com tots sabeu, diputats i diputades, el tema
dels maltractaments realment no entén ni de classes socials ni
de formacions, per tant hem de poder donar una solució
conjunta, hem de poder tenir cursos de formació, per exemple,
d’auxiliars administratius, però també fins i tot de directores de
recursos humans, per què no? Perquè, com sabeu, tampoc no
entén de formació.

I per acabar amb aquest tema, juntament amb això, vos diré
també que estam a punt de firmar un protocol amb el servei
d’emergències, que és l’112, que serà l’encarregat de coordinar
la primera assistència en aquests casos.

Passaré a parlar del segon tema, que són les persones
majors i les persones discapacitades. Crec que hem d’afrontar,
com més aviat millor, aquest problema i una mancança
especialment greu que tenim en aquesta comunitat, i que és el
dèficit de persones majors assistides. Per això, vos he anunciat
que una de les meves principals preocupacions va ser poder
posar en marxa la compra de l’Hospital Militar i convertir-lo en
una residència per a persones assistides, que comptarà amb
unes 72 places. Vaig comentar i vaig anunciar en aquest
Parlament que havíem tengut converses amb el Ministeri de
Defensa i estàvem pendents que ells ens enviassin un protocol

per poder firmar aquest mes de setembre, a finals d’aquest mes
de setembre i, si no, com a màxim, a principis del mes que ve.
Però bé, aquesta no serà l’única iniciativa, sinó que n’hi haurà
moltíssimes més.

Vos he anunciat també que estam a punt de començar i de
posar en marxa la residència per a Eivissa, que comptarà amb 90
places. Jo mateixa vaig tenir una reunió amb el president del
Consell d’Eivissa; actualment estam revisant els projectes,
estam a la seva disposició; quan hagin acabat de revisar el
projecte el posaran a les nostres mans i es començarà aquesta
obra, important també per a l’illa d’Eivissa.

I a més, com vos he comentat, això es completarà amb tota
una xarxa de centres d’estades diürnes. Per comentar-ne alguns,
el primer de tot seria el que es duria a terme a l’illa de
Formentera, vaig tenir una reunió amb el batle i vàrem acordar
que nosaltres estàvem a la seva disposició, ells ens cediran el
solar i nosaltres començarem aquest centre quan l’ajuntament
ho decideixi. A més, comentar-vos també que tenim per posar
en marxa la segona fase del centre de dia de Llucmajor, que
actualment, únicament, està en funcions com seria un centre
d’oci, i nosaltres posarem en marxa la segona fase, perquè sigui
un centre de dia. Aquestes i moltíssimes més, que sempre es
faran d’acord amb els ajuntaments que ens facin la petició i
d’acord amb les seves mancances.

També vull destacar aquí, com he comentat, que a part
d’aquestes ajudes per a persones majors, hi ha ajudes
importantíssimes, com són les ajudes directes. Un programa
que es va crear fa pocs anys, com he comentat, és el programa
Ca Vostra; com tots vosaltres sabeu és un programa destinat a
donar una ajuda directa a aquestes persones que encara són
vàlides i poden estar a ca seva. Són unes ajudes directes que
reben aquestes mateixes persones, els seus familiars o les
persones que tenen cura d’ells. Actualment hi ha 400 famílies
a les Balears que se’n beneficien i nosaltres apostam per aquest
programa; per això, des de la meva conselleria hem establert ja
un augment de 240.000 euros, i també vos anunciï que per a
l’any 2004 tendrà un augment de 500.000 euros.

Una de les altres mesures que també vos vull anunciar i que
també es va posar en marxa fa pocs anys, i que també és una
mesura important, és el tema de la targeta bàsica. Sabeu també
que són perceptors d’ajudes mínimes i que el que fan amb
aquestes targetes és poder adquirir productes de primera
necessitat, com són els aliments. També vull, des d’aquí, dir
que es mantendrà aquesta ajuda.

Un dèficit important, com vos he comentat i que jo hi vull fer
especial menció, són les persones discapacitades. Sabeu que
s’havia de posar en marxa, des de l’any 99, el projecte de Joan
Crespí, per la qüestió que sigui la veritat és que el centre no
s’ha creat i crec que és important que es posi en marxa, perquè
serà un centre específic per a aquest es persones que pateixen
discapacitats greus i que puguin tenir un centre per a ells, per
a la seva rehabilitació. Esper que aquest centre pugui ser
operatiu en dos anys.
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Però, a més, per a les persones discapacitades vull tenir una
especial menció i vull fer feina per tal d’impulsar actuacions
encaminades a garantir el que serà la seva integració social i la
igualtat d’oportunitats. Vull crear el que serà un Mediterrani
accessible; això què significa? Significa que crec que aquestes
persones han de poder gaudir, com nosaltres, del temps d’oci
i del temps lliure, pot ser que siguin mesures que no
considerem urgents, però crec que molt positives. En això, tenc
dos projectes en estudi, són esborranys, encara que les tenc
damunt la taula, però crec que són entusiastes: un és el de les
platges accessibles per a aquestes persones, perquè puguin
gaudir igual que nosaltres de les platges d’aquestes illes, que
són meravelloses, i que s’hi puguin banyar. Quan tengui
aquest projecte molt més desenvolupat el duré a la vostra
exposició. I també un altre que crec que és encantador que és
també poder crear uns plans d’accessibilitat a parcs naturals,
evidentment aquests plans necessitaran de l’ajuda i del suport
d’altres conselleries, com serà la Conselleria de Medi Ambient.
Jo estic segura que comptaré amb el seu suport i que aquests
projectes es podran dur endavant.

Els joves, un altre colAlectiu importantíssim de la meva
Conselleria de Presidència i Esports. Crec que amb els joves
podem fer molta feina i que evidentment hi ha d’haver accions
adreçades sobretot a proporcionar-los una oferta sana i variada
per al seu oci. Amb això, el que vull dir és que tenim una
estructura d’albergs i de campaments que, els que jo he visitat,
crec que alguns d’ells necessiten una rehabilitació important.
Per això, des de la direcció general ja ens hem posat en marxa en
aquest tema, per tal que puguem dur la reforma més important
que puguem fer a aquests centres.

Per què és això? Perquè jo crec que els nostres joves
actualment gaudeixen d’instalAlacions a la resta d’Espanya i a
la resta d’Europa que són instalAlacions de qualitat i crec que en
aquestes illes també els hem de poder donar la mateixa oferta;
i hi ha d’haver una oferta de turisme jove que realment no entén
de temporades. Crec que els nostres joves han de poder gaudir
igualment a l’estiu i a l’hivern; per això, des de la direcció
general es fa feina en aquests temes. Hem de prioritzar, crec que
hem prioritzar i hem de començar per la rehabilitació d’aquests
centres i després parlarem de la construcció d’altres de nous.
Que vosaltres sabeu també que tenc en marxa i hem tengut
converses amb l’Ajuntament de Ciutadella perquè hi havia una
programació per poder dur a terme un alberg a sa Vinyeta de
Ciutadella i que, evidentment, nosaltres estam a disposició de
l’ajuntament per poder-lo començar com més aviat millor.

Però, a més, hi haurà altres mesures importants en temes de
joventut, com serà la redacció de la llei de joventut, important
també, perquè per ara amb el que comptam és amb decrets que
es troben dispersos i ells han de tenir una regulació, un marc
normatiu on es puguin dirigir.

Però, a més, un tema que vull destacar, una de les dificultats
que ens hem trobat, i a més tots els que hi hem passat, tots els
joves que hi hem passat perquè tots hem estat joves a
qualsevol moment, és la dificultat que ens trobam a l’hora de
poder trobar una primera feina. Sempre es produeix el mateix
cercle, no tenim una primera feina perquè no tenim experiència

i si no tenim experiència no arribam a tenir una primera feina; per
tant, crec que ha de ser una base primordial d’aquestes
institucions poder donar una mà a aquests joves perquè això
sigui possible. Evidentment, també, haurem de comptar molt
amb la Conselleria de Treball; jo li he presentat un esborrany,
a través del meu director general, s’està estudiant i realment és
un esborrany. Sí que vos puc anunciar algunes de les mesures
que es duran a terme, sobretot parlar i intentar que les empreses
contractin els nostres joves i incentivar aquesta contractació
sobretot a través de subvencions directes, però també a través
d’incentius fiscals. Estam a l’espera que la Conselleria de
Treball i la Conselleria d’Hisenda també ens puguin ajudar i
donar una mà en aquest tema, és un esborrany, com vos dic, i
quan tenguem perfilat molt més aquest tema vos ho comentaré.

A més, també, voldria parlar de la cooperació al
desenvolupament. Com vos he comentat, garantim el 0,7 i es
destinarà sobretot a macro i a micro projectes. Crec que aquí
hem de ser prioritaris també i sobretot hem de prioritzar aquells
països dels quals nosaltres rebem immigració, perquè la
cooperació al desenvolupament realment ha de començar per
aquí. Però a més, també vull comentar que hi haurà marcs
normatius aquí també, ja vaig comentar al Parlament que fèiem
feina en l’elaboració d’un avant projecte de llei de cooperació,
que quan sigui aprovat pel Consell de Govern, es durà a aquest
Parlament per a la seva posterior aprovació com a llei. I això ens
permetrà la possibilitat de crear el pla director 2004-2007, que
realment serà el que tendrà la nostra estructura, la nostra
política de cooperació durant aquests quatre anys.

A més, també vull comentar un tema que serà nou en
cooperació i és que, a petició de les pròpies ONG, nosaltres
posarem en marxa cursos d’orientació per als sol Alicitants
d’aquestes ajudes. Hem de tenir en compte que en aquestes
illes hi ha moltes ONG que tal vegada no tenen l’estructura
suficient per poder presentar projectes d’envergadura i ens hem
trobat en la situació que hi ha hagut projectes que hem hagut
de denegar o que s’han denegat en ocasions anteriors per
motius de forma. Les ONG estan preocupades per aquest tema
i crec que la veritat és una oportunitat per invertir en això i
perquè realment els donam una formació i una ajuda perquè
puguin presentar els seus projectes en condicions.

Passaré també ara a parlar dels menors infractors. Realment
és un tema i des de la meva conselleria també que preocupa
bastant. Vos he de dir també i vull comentar un tema, perquè
tots vosaltres en tengueu coneixement. Aquí ens hem trobat un
problema afegit: hi ha una fundació que també es va crear i que
es diu Fundació Estel; aquesta fundació tenia un pressupost de
2.900.000 euros. El problema és que únicament es va
subvencionar o se li varen donar 1.400.000 euros. Què ha
suposat això? Doncs, ha suposat un dèficit d’1 milió i mig
d’euros. Jo la veritat és que no vull història, realment jo vull fer
futur i estic parlant de polítiques positives, per això vos vull dir
que realment ja ens preocuparem nosaltres perquè a l’any 2004
hi hagi el pressupost suficient perquè aquesta fundació sigui
suficientment dotada i perquè es puguin dur a terme les
reformes que s’hagin de fer tant al centre d’es Fusteret i es
Pinaret. Però en això sí que també vull ser un poc més
ambiciosa. Vos he comentat que actualment tenim es Pinaret i
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es Fusteret, hi ha un règim al qual ens obliga la llei, obert, semi
obert i tancat, comptam amb dos centres i és impossible poder
aplicar el que ens obliga la llei. Per això, també per al 2004, hi
haurà el pressupost suficient per a la construcció d’un nou
centre i perquè es puguin dur a terme les tres mesures per
separat. I a més, com he comentat, el tema de la unitat
terapèutica perquè doni atenció a aquests menors.

Un tema importantíssim que també vull destacar de la
Direcció General de Menors i Família, com he comentat, i que,
a més, és clau, és el tema de la família. Hi haurà, i hi està fent
feina la directora general en aquest tema, en l’elaboració d’un
pla ambiciós, que és el pla integral de família; és l’única forma
que nosaltres puguem estructurar línies d’ajuda per a famílies,
sobretot per a famílies monoparentals i famílies nombroses, jo
crec que són la peça fonamental d’aquesta societat i hem de fer
feina per a elles.

I per acabar, vull acabar parlant d’esports. Crec que en
aquesta conselleria se li dóna la importància que té i realment,
com he dit, hi haurà vessants importantíssims, un serà la
celebració de grans esdeveniments esportius. Però això no es
farà de qualsevol manera, sinó que hi haurà un plantejament
meticulós i rigorós, hi haurà esports de tot tipus i a més n’hi
haurà a totes les illes. Crec que això és una forma de fomentar
que els nostres joves gaudeixin de l’esport i sobretot el
practiquin. Això no vol dir que nosaltres només haguem
d’invertir i promocionar grans esdeveniments esportius que, a
més, hem de tenir en compte també el gran vessant turístic que
això pot tenir, sinó que hem de tenir en compte també l’esport
de base i l’esport d’elit. Per això també farem feina per a ells.

Jo vos he fet ara un poc els grans projectes que tenc en
marxa, evidentment n’hi haurà molts més; jo només vos puc
assegurar que iniciï aquesta legislatura amb moltes ganes i amb
moltíssimes ganes de fer feina per a aquests ciutadans de les
nostres illes. Esper comptar amb el suport de tots els partits
polítics perquè això són problemes que afecten tots els
ciutadans d’aquestes illes.

Per part del meu equip i per la meva part vos dic que estic a
la vostra disposició i que teniu les portes de la meva conselleria
obertes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Si no hi ha objecció alguna, per part dels
portaveus dels grups parlamentaris, aquesta presidència
decreta una suspensió de 15 minuts, o continuam, el que vostès
vulguin. Podem continuar?

Es pot continuar. Molt bé, idò, reprenem la sessió i per tal
de formular preguntes o observacions, tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds intervé el diputat Sr. Miquel
Rosselló del Rosal.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, moltes gràcies. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per la seva explicació i pel detall d’haver demanat
vostè la compareixença i venir aquí a exposar, a aquest
Parlament, les seves propostes de futur. Lamentar l’absència
del Grup Mixt, que m’hauria de precedir en la paraula, però en
fi es que, a Treball ja no hi era, aquí tampoc, es veu que
aquestes coses socials no, però bé, aprofitarem els que hi som
i entrarem a discutir del que vostè ha exposat.

En primer lloc, vull felicitar-la per tot l’exposat, felicitar-me
a mi i felicitar-nos tots, perquè el que es demostra és que tot el
que s’ha parlat durant mesos sobre la desaparició de la
Conselleria de Benestar Social era una qüestió exclusivament
propagandística, el programa que ens acaba d’exposar vostè és
de l’a a la zeta el programa d’una conselleria de benestar social,
que en lloc de dir-se de benestar social es diu de Presidència i
ens obliga a reunir-nos a la Comissió Institucional en lloc de a
la Comissió d’Assumptes Socials. Però vaja, com que això són
temes, diguéssim, menors, no ens preocupa el més mínim,
l’important és que aquest Govern de les Illes Balears,
senzillament ha renunciat al nom, nom que tenen totes les
comunitats autònomes, i continua aplicant una política amb una
estructura interna que és l’adequada per desenvolupar
polítiques de benestar social.

Vull anunciar-li que per part d’Esquerra Unida i Els Verds
comptarà amb tot el suport que calgui a totes les polítiques que
vostè ha anunciat aquí i a totes les polítiques que puguin anar
en benefici dels interessos de les persones més desfavorides de
la societat. No farem partidisme damunt aquest tema ni caurem
en qüestions d’aquest tipus. Les coses que vagin en la direcció
que vostè ha anunciat comptaran amb el nostre suport.

Ens alegra sentir que es mantendrà el projecte de la targeta
bàsica que, com vostè sap, neix d’un projecte després de dos
anys de patir les conseqüències que el projecte d’increment de
pensions no contributives hagués estat duit, per part del
Govern central d’Espanya, al Tribunal Constitucional. Ara
vostès reconeixen l’encert d’aquesta política i mantenen la idea
de la targeta bàsica, ens pareix positiu i ens pareix bé.

Ens agradaria saber què passarà amb l’IBAS, una vegada
aplicada la llei de transferències, perquè hem sentit
intervencions contradictòries, fins i tot vostè a qualque moment
ha dit una cosa i la Sra. Vicepresidenta una altra. Exactament,
l’IBAS continuarà existint o no continuarà existint després de
dia 1 de gener de l’any que ve? Si no existeix, qui gestionarà les
PNC, les (...), les FAS, en definitiva tota la política que du
l’IBAS ara? I si continua existint, doncs, senzillament
continuarà existint, que seria, probablement el lògic.

Vostè ha anunciat, com a un programa important, el tema de
l’Hospital Militar. Sense cap dubte és important, jo li desig més
sort de la que vàrem tenir d’altres en negociar amb Madrid per
aconseguir que això avanci, segur que vostès tendran molta
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més capacitat de negociació amb Madrid i això funcionarà i serà
un gran bé per a la nostra comunitat, comptar amb les
instalAlacions de l’Hospital Militar per a una residència de
persones de la tercera edat assistides.

Vostè ha fet referència a les residències d’Eivissa i Menorca
que són les que estan incloses dins la Llei de transferències i
que ja estan en marxa la seva tramitació i que fan referència a la
situació existent en el moment que es va aprovar aquesta llei,
l’any 2000. En el moment en què es posi en marxa l’Hospital
Militar, que evidentment atendrà fonamentalment a Mallorca,
quines seran les necessitats que quedaran per cobrir a les altres
illes per compensar el fet que aquí es compti amb l’Hospital
Militar i a nivell de Menorca i Eivissa no.

Respecte en el Centre d’Estades Diürnes, vostè ha fet
referència a alguns que ja estan en marxa i que em sembla molt
interessant, a mi allò que m’agradaria saber és si el mètode que
s’utilitzarà per continuar posant en marxa centres d’estades
diürnes continuarà sent la convocatòria pública o l’acord
directe amb els ajuntaments segons la conveniència en cada
cas de l’ajuntament que ho faci, o si hi haurà una convocatòria
pública anual perquè els ajuntaments puguin adherir-s’hi a
aquestes propostes.

Ha fet vostè referència al tema dels menors, ho dic un poc
desordenat perquè ha estat millor avançar la reunió que no
preparar aquests 45 minuts, a la Llei penal del menor a les
dificultats que vostè ha exposat que existeixen, li puc assegurar
que les conec molt bé aquestes dificultats i allò que voldria
saber és conèixer la seva opinió respecte a com va ser dotada
la Llei penal menor quan es va produir perquè d’aquí ve la
causa d’allò que està passant en aquests moments.
Evidentment aquí s’ha de fer un centre, ha explicat molt bé quin
tipus de centres s’han de fer, un per a persones de 18 a 21 anys,
infractors menors de 18 a 21 anys són paraules majors, valgui
la redundància i evidentment comp orta fer un centre d’aquestes
característiques, despeses i problemàtiques que tots coneixem
important i el Govern central senzillament un dia va aprovar la
Llei penal menor i va dir de finançament res de res. Per cert, la
majoria de comunitats autònomes de l’Estat hi varen estar en
contra, fins i tot, les comunitats autònomes governades pel
Partit Popular. Vostè què en pensa d’aquest tema, si pensa que
el Govern central ha d’afegir doblers damunt aquest tema o si
això ha de sortir exclusivament del pressupost de la comunitat
autònoma. 

Voldria saber si pensa incrementar, com s’ha fet
darrerament, la partida de renta mínima. Si en el tema dels
discapacitats pensa vostè mantenir el sistema de concertació
amb les ONG i organitzacions, amb la UNAC en concret, o
tornar al sistema anterior de subvencions.

Vostè no ha fet cap referència en la seva intervenció a dos
temes que per a mi i per a tots, estic convençut que té projectes
dins el cap, però a una intervenció com aquesta tampoc es pot
dir tot, però a mi m’agradaria destacar els temes d’exclusió
social i els temes d’immigració. M’agradaria saber damunt
aquest tema, en concret hi ha un pla de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social que li falta el punt final, saber si el pensen

tenir en compte, si el pensen estudiar i posar..., evidentment
modificant les coses que vostès considerin adequades, però
treure-lo i afrontar aquest tema que és d’una gran importància.

També m’agradaria saber, perdó en temes de persones
majors m’he deixat abans, si pensen incrementar la partida del
Servei d’Ajuda a Domilici.

I pel que fa referència a la immigració també hi ha una pla
estratègic aprovat i implementat fins ara que dura fins el 2004,
si pensen vostès fer un nou Pla d’immigració i quines són les
mesures fonamentals que pensen dur endavant. És un tema
complicat el tema de la immigració, un tema que pot ser fàcil per
a la demagògia, jo sé que per aquí no anam enlloc, que
l’increment de la immigració és molt greu i molt seriós aquí. El
problema més seriós de la immigració a les nostres Illes
probablement el més seriós a nivell d’Estat, no és la immigració
ilAlegal, és la immigració legal que té treball perquè si hi ha
treball és que estan treballant, els empresaris els necessiten, els
van a cercar i després no tenen papers. Evidentment aquest
problema no li deman que el resolgui ni vostè ni el Govern
autònom, perquè evidentment sé que és de competència est atal,
però aquí el percentatge és més elevat que en altres zones de
l’Estat. I clar que aparegui públicament el Delegat del Govern
parlant de centres d’internament i que per exemple el Ministeri
de Treball de Madrid fa un any i busques va decidir fer
residències per a immigrants a determinades comunitats
autònomes i va quedar exclosa Balears d’aquesta possibilitat,
hi va entrar València i d’altres. Crec que seria una necessitat
molt important, molt més important que posar en marxa un
centre de detecció d’immigrants infractors que és allò que
planteja la Delegació del Govern.

I per acabar voldria saber si pensen mantenir l’actual Llei de
serveis socials vigent o pensen introduir canvis, hi ha una feina
feta dins la seva conselleria concertada amb els ajuntaments i
els consells insulars, una Llei de serveis socials pràcticament
redactada, pensen dur-la endavant amb les modificacions que
considerin oportunes o creuen que la llei ja vigent del 86 és
vàlida per aplicar les polítiques de serveis socials que vostès
volen aplicar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vol contestar globalment o individualment?
Com vostè vulgui, globalment.

Idò té la paraula per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la Sra. Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc demanar disculpes per
arribar tard perquè havia de substituir el Sr. Riudavets que és
qui té la plaça en aquesta comissió i una servidora era a la de
Salut que no havia acabat.
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Dit això, agrair a la consellera i a tot el seu equip la seva
presència aquí. A mi m’hagués agradat sentir una exposició més
detallada, tal vegada d’aquí endavant li podrem anar demanant
més coses. Ha fet una exposició com molt ràpida. M’alegr veure
que algunes polítiques que semblaven que havia estat mig
criticades de l’anterior Govern continuen endavant.
M’agradaria tal vegada que dediqués una mica de temps a
explicar realment aquesta comissió específica de les diferents
conselleries perquè a totes les compareixences ens parlen
d’aquesta comissió específica sociosanitària, però no arribam
a aclarir realment quines coses són les que es coordinen.

Després ha anat parlant de persones majors, de places.
Evidentment que hi ha d’haver places de residències
necessàries i segurament li anirem demanant, amb el temps, que
en faci alguna més, però creim que la primera assistència és
l’assistència a domicili perquè aquells majors que vulguin
continuar a ca seva ho puguin fer. I voldríem saber si pensen
continuar o augmentar aquestes ajudes a domicili. Ens alegren,
ja li he dit abans, que continuïn amb això de ca vostra, amb
aquesta targeta bàsica tan criticada.

En qüestió de discapacitats he sentit molt poca cosa, supòs
que hi ha més coses, però a mi m’ha sonat a molt poc. El
projecte del centre de Joan Crespí que ja estava començat, no
s’ha creat ara.

I actuacions per a la igualtat d’oportunitats, però de fet
només n’he sentit per a l’oci, platges accessibles i parcs
naturals accessibles. Per inserció laboral, inserció social, tot un
seguit de polítiques en temes de discapacitats que crec que
n’hauria de parlar, almanco ens hauria d’explicar quines són les
de la seva conselleria.

En temes de joves ha fet referència a unes certes coses. Ho
ha passat com a molt per damunt. Ha parlat d’un pla director
2004-2007 de cooperació, no sé si ho entès així, però
m’agradaria m’expliqués aquest pla director en què es basarà.
Ha parlat de menors infractors. Ha parlat de dèficit a les
fundacions, la veritat és que no s’hauria d’estranyar el dèficit
d’un centre com Es Pinaret perquè a principi d’any..., a mi no
m’estranya gens perquè el número de nins, cada dia llegim als
diaris que hi ha molts més alAlots que les places que hi ha. Per
tant, no s’ha d’estranyar, quan un govern aprova una llei si no
va acompanyada d’un certs doblers per dur-la a terme dins uns
mínims i aquí es va aprovar la llei molt enfora d’aquí,
relativament enfora, però després la feina l’havien de fer aquí i
tenim menors bastant jovenets amb menors de 20 i busques
d’anys i que realment ja són més adults que menors i crec que
és un problema, vostè ho ha anunciat, aquí estarem al seu
costat per a aquests nous centres que vol crear. Però també
m’agradaria saber quins programes socieducatius té creats per
prevenir, per evitar que Es Pinaret, Es Fusteret i els centres
nous que siguin necessaris perquè els al Alots no hagin
d’arribar-hi. Per tant, voldríem saber previ a això, per prevenir
aquests centres quins són els programes de la seva conselleria.

Ha parlat d’un Pla integral de la família, supòs que ens ho
farà arribar quan el tengui fet.

En esports grans esdeveniments.

I en temes d’immigració també ha parlat d’immigració laboral
i crec que la immigració necessita moltes més coses que la
inserció laboral, necessita una inserció dins la societat,
necessita que la societat que ja és aquí els conegui, ajudi a
aquesta interrelació, hi ha problemes d’habitatge, hi ha
problemes de salut i la pregunta seria la mateixa que li ha fet el
diputat d’Esquerra Unida, el Pla d’immigració el continuarà
assumint? En faran un de nou?

I després tot aquest seguit de plans que hi havia en marxa,
a veure si els assumiran o en faran de nous.

Tendrà la nostra colAlaboració evidentment amb aquelles
coses que estiguem d’acord i amb aquelles que no hi estiguem
li farem una oposició ben forta.

Enhorabona i esperam que tengui molts d’èxits.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Diputada Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria demanar si
podria dividir el temps entre dos portaveus?

EL SR. PRESIDENT:

Per part de la presidència no hi ha cap problema. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Molt es gràcies. Bé en nom del Grup Parlamentari Socialista
també agrair a la consellera de Presidència i al seu equip la
presència en aquesta comissió i les explicacions que ens han
donat damunt la política que vostè pensa dur a terme des del
Govern de les Illes Balears.

Intentaré ser breu i esquemàtica amb les precisions que li
vull fer. Però primer de tot em permetrà que li digui que el
Govern del pacte de progrés es pot sentir content perquè vostè
no ha anunciat, jo crec que, quasi cap mesura nova i sí ha
anunciat la continuació de totes aquelles polítiques que varen
ser durament criticades pel Partit Popular la passada legislatura.
Per tant, enhorabona Sra. Consellera de Presidència per haver
canviat el tarannà d’allò que deien alguns diputats en aquesta
cambra a la passada legislatura.

Aniré amb l’esquema que vostè ha plantejat. Quant al tema
de la dona, que li ha donat una importància gran dins la seva
compareixença i nosaltres li ho agraïm perquè creim que és
fonamental per a la nostra comunitat autònoma. Ha parlat de
dos temes molt concrets, de la conciliació de la vida laboral i de
la violència domèstica, crec que hi ha molts més temes que
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interessen saber de les dones i que crec que tal vegada s’hi
hauria d’estendre.

Quant a la conciliació de la vida laboral i familiar, ens ha fet
un diagnòstic de la situació i després ens ha dit la mesura que
pensen prendre i és una de les úniques coses noves que vostè
ha explicat i és el Pla de guarderies. Nosaltres creim que
evidentment per conciliar la vida laboral i familiar no és només
necessari, o no és només un problema el tema dels infants
petits, hi ha moltíssims altres problemes per a la conciliació de
la vida laboral i familiar, que no només és de la dona sinó que
evidentment també és de l’home.

Quant al Pla de guarderies a mi m’agradaria que ens
expliqués exactament en què consta aquest Pla de guarderies?
Ens hem de guiar per les preguntes que li hem formulat per
escrit i per les seves intervencions davant els mitjans de
comunicacions, les seves i les de la Sra. Rosa Estaràs, quan
deien que el Pla de guarderies seria fet a través d’incentius
fiscals, o a través de subvencions a les empreses. Nosaltres ens
agradaria saber quins incentius fiscals són aquests que pensen
donar a les empreses i després, per allò que hem sabut, sembla
ser que els infants dels funcionaris tendrien aquestes
guarderies gratuïtes i els infants de l’altra gent anirien a
guarderies d’empreses i haurien de pagar. Ens agradaria saber
si això és cert o no és cert. 

I si no creu que seria molt més adient continuar amb la
política que s’havia començat la passada legislatura de
concertar les places de 0 a 3 anys. A veure si aquesta política
li sembla que es seguirà duent des de la Conselleria d’Educació
o que aquest Pla de guarderies ve a substituir tota aquesta
tasca que estava començada.

Quant a la violència de gènere que també vostè ha
esmentat, jo Sra. Consellera, vostè ha dit que volia una solució
integral, el Partit Popular s’ha oposat sempre a una llei integral
contra la violència de gènere. No sé si això ve a dir que vostè
està en contra de les directrius del seu partit a nivell estatal o
no. I diu que farà un protocol de xoc, jo li vull dir que l’Institut
Balear de la Dona la passada legislatura ja va fer aquest
protocol de xoc, ja està fet, i jo crec que el millor..., no sé si li
sembla bé aquest pla d’actuació, ens comenti si el que va trobar
no li ha agradat o si hi pensa afegir alguna cosa concreta.

Quant a majors i discapacitats, la veritat és que també molt
poqueta cosa ens ha dit. Evidentment el tema del ca vostra,
molt bé, que augmenti el pressupost, la targeta bàsica a la fi han
vengut a allò que estàvem pronosticant des de fa temps i
vostès en aquesta cambra han dit moltíssimes vegades que era
una misèria, no sé ho pensa augmentar o no ho pensar
augmentar, així com ha dit que augmentarà el ca vostra.

Quant al tema dels discapacitats, la veritat és que és molt
poqueta cosa allò que ens ha dit i els projectes il Alusionants
poden ser polítiques molt puntuals, però crec que no
solucionen els problemes dels discapacitats a les Illes Balears.
Per tant, jo crec que no hauria de centrar tota una política
general en només dir quatre coses molt puntuals. Això de
l’accessibilitat a les platges m’agradaria saber com ho pensa fer

si la competència de les platges és de costes i es pot estendre
en aquest tema.

Quant als joves, demanar-li si pensa seguir el Pla jove que
jo crec que va ser aprovat per unanimitat en aquesta cambra i
que evidentment és una política totalment transversal i en què
hi estam d’acord tots els grups polítics. I també demanar-li,
vostè ha dit que donarien incentius fiscals a les empreses per
contractar joves, a veure quina arma fiscal és la que tenen i a
veure si pensen demanar la transferència de l’impost de
societats o no.

Acab Sr. President.

Quant a menors, em repetesc a allò que ja han dit els
p ortaveus que m’han precedit, però evidentment sí que vull
posar de manifest que des del Grup Parlamentari Socialista es
va du una proposició no de llei la passada legislatura allà on es
demanava al Govern de l’Estat que donés contingut econòmic
a aquesta Llei 5/2000 i, si no record malament, vostès varen
votar en contra. Si ara vostè com a consellera demanarà o no
demanarà doblers al Govern de l’Estat.

Ha parlat molt poc d’altres competències que té la seva
conselleria o no n’ha parlat gens. M’agradaria que hi pogués
fer algun esment.

I després un tema que crec que sí és important posar de
manifest i és la transferència de serveis socials al Consell
Insular de Mallorca. La Sra. Estaràs ens va explicar a la seva
compareixença que vostès han fet la numeració d’allò que hi
havia, han trobat que hi havia 101 treballadors encara que
s’havien de transferir. Jo allò que vull saber és, què pensen
transferir exactament al Consell Insular de Mallorca? Pensen
seguir amb la Llei de transferències que estava aprovada? La
pensen modificar? Pensen modificar el cost efectiu? I si pensen
transferir algun dels serveis que vostè ha anunciat que
cont inuarà a la seva conselleria, però que la Sra. Estaràs
realment no ho va dir així a la seva compareixença. Per tant, ens
agradaria claredat en aquest tema, si el pacte Partit Popular-
Unió Mallorquina du alguna cosa més implícita d’un canvi a la
Llei de transferències de serveis socials a l’illa de Mallorca.

I si em permet, perdoni m’he excedit, li passaria la paraula al
meu company.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, con la rapidez que
implica el escaso tiempo de que disponemos. En primer lugar
quiero comenzar para que se vea que no siempre critico la
actuación del Gobierno, felicitándola por haber hecho una
acertada elección en el nombramiento de su director general de
Deportes, consideramos que puede dar mucho de si, puede ser
muy importante, siempre que no quede condicionado por unas
directrices políticas, que aquí no la puedo felicitar porque me
temo que son unas directrices políticas que huelen a naftalina
y que nos recuerdan a las Baleares predemocráticas, de antes
de que gobernara el pacto de progreso, pero en fin.
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Entrando en el tema, nos ha hablado de grandes
acontecimientos, grandes acontecimientos es la vieja receta de
siempre, los grandes acontecimientos no son realmente grandes
acontecimientos Sra. Consellera, son grandes montajes, téngalo
en cuenta. El último gran acontecimiento que montaron ustedes
en la etapa pre-democrática fue el Open de Mallorca que
recuerdo que unos días antes de que se decidiera oficialmente
que se iba a hacer ese Open de Mallorca ya le había dicho yo
al Sr. Conseller de entonces de Turismo cuál iba a ser la
empresa que haría el montaje de todo aquello y no había hecho
ninguna labor de investigación, todos lo sabemos. Por eso
digo, cuidado con la política de grandes acontecimientos. Hoy
mismo nos hemos despertado con la noticia que quieren
dedicar, se habla de 6 millones de euros, o lo que fue en
realidad para co-patrocinar un equipo ciclista. ¿Qué hay de
realidad en esto? ¿Creen que eso ayuda realmente a la práctica
del deporte? Y no me hablen de fomento del deporte a nivel
general.

Quería preguntarle otra cosa sobre la que se ha hablado y
no nos ha dicho nada, aquello que dijo, creo que fue la
Presidenta del Gobierno Sra. Estaràs, sí la Presidenta, por hablar
de las cosas directamente por su nombre, obviamos ya el
Presidente provisional. Le quería preguntar si lo de Shumacher
era una broma realmente o realmente lo van a traer a pasear por
el Paseo Marítimo pre-soterrado para hacer una exhibición con
su fórmula 1. ¿Es cierto que lo van a traer o simplemente era una
broma, o es un reflejo de la política de grandes acontecimientos
que se nos viene encima? 

Grandes acontecimientos como la Copa de América, iba a
decirles su primer fracaso, pero no es verdad, ese primer fracaso
del presidente provisional porque eso lo ha llevado
directamente. Tenían ustedes ahí todos los mimbres y no han
hecho un buen cesto, tenían un director general enterado,
tenían ustedes todos los clubes náuticos enloquecidos por la
materia, tenían a la oposición a sus pies para ayudarles en lo
que hiciera falta, etcétera y en cambio ha habido una cierta
debilidad, nos han sacado fuera no sabemos todavía por qué,
no sabemos por qué, nosotros tenemos nuestra teoría. Todos
sabemos que Palma fue la candidatura que promocionó el pacto
de progreso, Valencia fue la que promocionó el Partido Popular.
Cuando vio que se promocionaba Palma por el pacto de
progreso y naturalmente la candidatura del Partido Popular es
la que ha salido adelante. No me extraña que le den medallas al
Presidente provisional por una agua que todavía no existe, o
por la Copa de América. Sin duda nuestro Presidente
provisional es sin duda el mejor Presidente que ha tenido
Valencia. La Copa de América ha sido una gran ruina perderla
para esta comunidad autónoma, es el tercer acontecimiento a
nivel mundial, después de las olimpiadas y los mundiales de
futbol es el tercer acontecimiento a nivel mundial, es una ruina
y que no se haya dicho nada..., yo esperaba que pidiera una
comparecencia a nivel voluntario para explicar qué ha pasado
con esto, que explicación hay. Mientras no la tenga todos los
rumores están desatados.

Si quiere ayudar a los deportistas, Sra. Consellera, le daré
una linea, no hemos oído prácticamente ninguna cosa sobre
deporte, pero yo le daré una linea, quite el mar entre las Islas y

entre estas y la península, quiero decir resuelva definitivamente
el problema de los desplazamientos de los deportistas entre las
Islas y entre estas y la península, eso sí que es un problema
muy grave que afecta a los deportistas y que entra de lleno en
sus competencias, porque competencias de deportes tiene muy
pocas, le he oído hablar de deporte base. Todas estas
competencias están transferidas, las de deporte base, no tiene
competencias, eso simplemente es una coartada, claro siempre
queda bien hablar algo de deporte base siempre se suele decir,
es una coartada no tiene ninguna competencia y lo que tiene
que saber, no tiene competencias sobre deporte base. La
competencia más importante que tienen es la de ayudar en los
desplazamientos a los deportistas entre las Islas y entre estas
y la península y allí convendría que se hiciera fuerza.

Sra. Consellera, en cualquier cuestión que necesite nuestro
apoyo sin nos lo solicita tendrá nuestro apoyo y nuestro
consejo. Ahora si lo que va a hacer son iniciativas tipo paseo
de Shumacher y acontecimientos totalmente desligados de la
realidad de nuestros deportistas, si no tiene en cuenta los
problemas reales que tienen nuestros deportistas y que son de
su competencia, no los que no son de su competencia, pues
entonces naturalmente nos tendrá enfrente. Pero esperemos
que esto no tenga que ser así, que pueda contar con nuestra
colaboración y que podamos colaborar mucho por el bien de
los deportistas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per part del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, Sra. Consellera, senyores i senyors
diputats. Sol ser habitual que el grup parlamentari que dóna
suport al Govern faci una intervenció de passa tu o de
comparsa i en dos minuts tenir el temps resolt, però nosaltres
volem ser actius i volem participar en les mateixes
característiques com fan els altres grups. Per tant, vagi per
endavant la nostra més cordial enhorabona i la felicitam per
aquest programa que avui vostè ens ha exposat aquí davant
tots els diputats i li donam l’enhorabona per aquest magnífic
director general que té d’Esports i la resta de l’equip que és
igual de magnífic que aquest director general. Per tots ells crec
que ha estat una elecció ben encertada.

I no es preocupi si ratllen de presidents provisionals perquè
també sabem que hi ha hagut presidents que els poden dir
president “el breve”. Per tant, no s’ha de preocupar per
aquestes coses, aquí estam per allò que estam i estam per
analitzar, més que per analitzar estam per escoltar quin és el
projecte que presenta la seva conselleria. Tota compareixença
quan comença una legislatura no és res més que una explicació
d’intencions, de projectes i de programa i com a intencions,
projectes i programes els subscrivim no només de la A a la Z,
sinó que en les intervencions ha agafat a algú amb el peu
canviat perquè no s’esperaven que vostè vengués amb totes
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aquestes propostes. I el repte que vostè ens posa avui damunt
la taula, no és ara el moment de fer-li una crítica, és que vostè
sap que a partir d’avui estarà en una, com deim en termes
acadèmics, en una avaluació permanent. Vostè s’examinarà
d’aquest programa i aquest programa haurà de ser
desenvolupat i al final de legislatura es posa nota i no la
posaran els que estam aquí, la posaran els que estan fora d’aquí
en unes eleccions. 

Per tant, aquest programa jo l’anim perquè vostè 4 anys per
dur-lo cap endavant. I miri a mi m’han enseny at que allò que és
bo és bo, vengui d’allà on vengui i si per justificar mancances
de legislatures passades li diuen que vostè du propostes i
projectes que ja hi eren abans però que són bones, no passi
pena, cap endavant, no passi pena, perquè si vostè les du i els
altres no varen poder demostrarà que eren bones però que
varen ser incapaços i vostè ha vist que eren bones i ha estat
capaç de dur-les per endavant.

Miri Sra. Consellera el valor a vostè ya no se le supone, ja
ho està demostrant per a nosaltres, almanco per a nosaltres. I
ho està demostrant perquè ja ha pres una sèrie de mesures i ha
pres uns sèrie d’actuacions a la qual també en honor a la veritat
i jo ho agraesc dins aquest fair play que hi ha en el Parlament
en tots els diputats que avui els portaveus en termes generals
i deixant anècdotes o ironies a part, han reconegut que ja hi ha
hagut una sèrie d’accions que van per bon camí, alguna d’elles
que indiscutiblement van ser iniciades, van ser intentades o no
es varen poder dur a terme, però que en aquest moment ja
s’estan resolent i ha fet allò que podríem dir un programa
detallat de temes molt concrets. I a nosaltres, al nostre grup
particularment hi ha una cosa que en principi ens agrada i és
que vostè es digui Conselleria de Presidència, es digui
Conselleria d’Acció Social, es digui conselleria del que sigui,
vostè té una conselleria que està relacionada directament amb
les persones i està relacionada tant amb les persones que amb
el programa que vostè ens ha exposat va des del naixement,
podríem dir, fins que arriben a la darrera tanca de la vida, tot
sigui dit amb el major dels respectes.

Sí que és cert, Sra. Consellera i crec que nosaltres també
hem de tenir l’oportunitat de poder-ho dir, que hi ha un tema
que han d’estar vigilants i és no duplicar les actuacions i no
fer-nos la competència entre instit ucions. És a dir, si el camp de
joc està delimitat amb una sèrie de competències com a Govern,
una sèrie de competències com a consells insulars per
transferències ja realitzades s’han de respectar els marcs legals,
aquests camps de jocs, sempre dins una total i absoluta
colAlaboració i coordinació.

Per tant, jo vull agafar unes paraules, si el meu bon amic el
Sr. Diéguez m’ho permet, que ha dit ell, ha de colAlaborar amb
l’esport base, però ens hem de centrar en allò que realment som
competents. Jo l’anim a aquests grans esdeveniments perquè
sé que no seran muntatges. Jo l’anim que vostè en tema
d’esports sigui capaç de fer aquí un centre de referència per allò
que pugui ser pràctica esportiva d’elit que a la vegada açò té
uns valors afegits de cara a altres aspectes que poden
beneficiar molt la nostra comunitat autònoma, Centre d’Alt
Rendiment per exemple, perquè amb açò sí som competents i

per suposat colAlaborant amb tot allò que faci falta en els altres
institucions en altres matèries. Només per entrar en el tema
d’esports.

Cooperació, 0,7%. Del 0,7% Sra. Consellera allò que hem de
dir que el pacte de progrés serà l’única referència mirant el
retrovisor, que vaig dir que no faria, però com que és bo ho vull
fer, perquè és bo, va aguantar el 0,7, al final va fallar un poquet
perquè no hi varen arribar, però el 0,7 li va venir donat d’un
Govern del PP, o sigui açò s’ha de tenir clar, almanco que quedi
aquí gravat en el Diari de Sessions. Distribució d’aquest 0,7.
No hi ha ningú que conegui ni sàpiga més les necessitats la
finalitat de les quals ha de cobrir aquest 0,7 que aquells agents
que hi fan feina d’una manera directa, i aquests recursos s’han
d’optimitzar al màxim i jo l’anim a colAlaborar d’una manera
decidida i estreta amb les ONG, però també amb aquelles
persones que s’hi dediquen de manera directa, que aquí a
Balears n’hi ha bastants, l’altre dia sortia la nota de quantes
persones hi havia a les Illes Balears entre el que podríem
denominar missioners seglars, perquè fan una missió, i
missioners de caràcter religiós perquè també fan una missió,
perquè aquests coneixen de bon de veres, aquells agents que
estan allà, coneixen de bon de veres quines són les necessitats
i els recursos moltes vegades (...). Per tant aquesta dualitat
d’actuació i de feina s’ha de tenir en compte i s’ha de dur
endavant.

Per altra banda, tema de família, tema de menors, tema de
discapacitats, tot açò són matèries molt sensibles, perquè qui
més qui manco a nivell familiar s’ha trobat amb qualque cas, ja
sigui perquè ha tingut un pare que no es valia per ell mateix i,
per tant, ha tengut la necessitat d’estar amb ell d’una manera
més o manco permanent i tal vegada no podia tenir oportunitat
de dur-lo a un centre d’assistits, o perquè no hi havia places o
per altres circumstàncies; o aquelles famílies que també passen
penúries i tenen menors amb greus dificultats; aquesta matèria
que és tan sensible jo demanaria que ens hi poséssim a fer feina
molt seriosament, però que no pensem que l’Administració ha
de resoldre tota la situació perquè és impossible, açò és un pou
sense fons, desgraciadament. Jo personalment, i no vagi per...,
sí, vagi per dit perquè ho dic i estarà enregistrat, però jo
personalment crec bastant també a segons quins nuclis urbans
no fer invents. L’ajuda domiciliària, no desarrelar la persona
major del seu entorn, del seu hàbitat, és fonamental; açò potser
a grans ciutats és molt més difícil, ho dic -i em perdonaran,
senyores i senyors diputats- per experiència personal. A un
poblet de 3.000 habitants el més lleig que haguérem pogut fer
al nostre pare en el darrer any de la seva vida haguera estat
treure’l d’allà i dur-lo aquí a Palma a un centre, haguera estat el
pitjor que haguérem pogut fer, perquè a un lloc petit una
assistència domiciliària no l’han de descartar, no almanco en els
llocs petits, perquè tots sabem el que volen els municipis. Es
posa de moda fer piscines cobertes i tothom vol piscines
cobertes; es posa de moda posar gespa al camp i tothom vol
gespa artificial en el camp; es posa de moda fer residència per
a assistits a poblacions de 2.000 o 3.000 habitants i tothom vol
residència per a assistits a les poblacions pet ites. Potenciem
realment l’ajuda domiciliària a segons quins nuclis i, en tot cas,
focalitzar tot el que sigui residència d’assistits utilitzant al
màxim els recursos.
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Per tant, Sra. Consellera, vagi per endavant el nostre total i
absolut suport. L’animam a continuar amb aquest equip de
primera divisió que té, i sobretot tengui en compte que avui,
només amb l’exposició del programa, no tenim cap dubte que al
final d’aquests quatre anys, com diuen els pagesos, en haver
mesurat sabrem quantes n’han fet i segurament haurem fet prou
rèdits, no en benefici d’un partit o d’una ideologia, perquè
estam dins una àrea, estam dins una matèria que més que mai
s’ha d’aplicar -ho he comentat a vegades- aquella famosa
expressió de John Fitzgerald Kennedy que diu que val la pena
moltes vegades pensar més en les futures generacions que en
les futures eleccions. Vostè està dins una àrea de feina que ha
de consolidar de cara a les futures generacions, i no li ha
d’importar si diuen que fa una política continuïsta de certes
polítiques que s’han desenvolupat al llarg de quatre anys o que
no s’han pogut desenvolupar; si són bones, bones són. Més
fermats estaran els partits de l’oposició mentre diguin açò,
perquè tendran molt mal de fer dir-li que no a certes polítiques
que pugui dur endavant.

Per tant, gràcies i té tot el nostre suport. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la
veritat és que m’alegra que vostès hagin entès que la
Conselleria de Benestar Social realment no ha desaparegut, sinó
que realment hi ha hagut un canvi de nomenclatura. La veritat
és que mi ja em preocupava que vostès no ho entenguessin,
perquè jo crec que he basat la meva intervenció en els
colAlectius als quals fa referència; per tant, i encara que a vostè
li faci gràcia, jo he parlat de persones majors, he parlat de
persones immigrants, he parlat de persones amb discapacitats ,
i realment en lloc de dir-se Conselleria de Benestar Social -ho
repetiré- es diu Conselleria de Presidència i Esports, amb les
mateixes competències. És vera que dia primer de gener s’han
de transferir una sèrie de competències al consell insular d’una
llei de transferències que va aprovar el pacte la legislatura
passada. Per tant jo crec que vostès tenen absolutament
coneixement de quina és aquesta llei de transferències. La resta
queda incardinada dins la meva conselleria. En lloc de dir-se de
Benestar Social, repetesc, Conselleria de Presidència i Esports.
No crec que sigui tan difícil.

Jo la veritat és que he parlat de moltes mesures que, com ara
deia el Sr. Diputat, vostès diuen que són continuïstes. Jo no hi
estic absolutament d’acord, i ho dic perquè després ho
relacionaré, perquè parlen de moltes coses que varen fer, però
jo no les veig enlloc. Llavors jo no crec que siguin tan
continuïstes, crec que són una mica..., no, en parlar no, vull dir
en enunciar-les pot ser que siguin continuïsta, ara, en el fet que
estiguin plasmades ja és molt diferent.

Per això jo crec que he parlat de Pla d’immigració, de
persones majors -ho repetiré perquè tot això forma part de

Benestar Social-, construcció de l’Hospital Militar, el Joan
Crespí, el programa Ca vostra, la targeta bàsica, i tota una sèrie
de coses que estaven incardinades dins aquesta conselleria i
que evidentment queden. El que no fan falta en cap moment
són ganes de feina per a aquest colAlectiu de persones, es digui
el que es digui, es digui blanc o es digui negre.

Després, segon tema. Vull parlar de..., és que a les
intervencions que vostès han fet, senyors diputats, han parlat
moltíssim de targeta bàsica i del programa Ca vostra, que jo
també ho he fet i hi estic absolutament d’acord, perquè jo ja he
dit que mai, en cap moment, no llevaré cap ajuda social. Però jo
comprenc que vostès només puguin parlar d’aquests
programes, perquè realment foren els únics que feren. I els diré
per què; perquè vostès també em reclamaven a mi quines
actuacions jo tenia previstes, a part de l’Hospital Militar, a l’illa
d’Eivissa o a l’illa de Menorca, i vostès em diuen que això són
temes que ja estaven. Jo la veritat és que la negociació de
l’Hospital Militar l’hem començada de zero, i en el pressupost
m’he de cuidar jo que hi hagi realment els doblers perquè això
es pugui convertir en una residència per a persones assistides;
llavors ja em contaran vostès quina continuïtat suposa això.

També, i per contestar la seva pregunta, Sr. Diputat, per a
l’illa d’Eivissa la Llei de transferències està fet i les
transferències també, però la residència tampoc no la veim
enlloc, i vostès també em diuen que és un tema seu. Jo realment
m’he de preocupar perquè en els pressuposts de l’any 2004 hi
hagi la primera programació d’aquesta residència a l’illa
d’Eivissa i del centre de dia a Formentera. Sí, Sr. Diputat,
perquè li assegur que els doblers no hi són.

A més un altre tema que vull comentar és que em demanen
també quines residències faré més. Jo crec que he de començar
per aquestes i els explicaré una cosa, perquè a més aquí tenc
dades. Resulta que places residencials assistents l’any 99, per
a persones assistides, n’hi havia 482; actualment n’hi ha 593;
realment hi ha hagut un augment de 111 places, però és que 100
fan referència a la residència de Felanitx que, com saben vostès,
la varen inaugurar però era un projecte que va començar l’any
99. Per tant estam absolutament d’acord que han crescut
aquestes 100 places, però vostès tampoc no n’han fet cap altra
nova. I la resta de places, les 11, els contaré que vénen d’una
concertació de 20 places a la residència d’Inca i d’una reducció
de places a la residència de Calvià. Per tant jo crec que si jo
complesc amb la construcció de la residència per a assistits de
l’Hospital Militar i la residència d’Eivissa, que són els dos
projectes que jo venc a anunciar aquí, estic fent una passa molt
important.

Llavors, com m’han comentat també, amb el centre
d’estades diürnes evidentment jo he anunciat una sèrie de
projectes perquè són els contactes que jo he tengut i els
ajuntaments que s’han interessat: hi haurà un concurs obert per
a tots els ajuntaments que s’hi vulguin adherir perquè, com
comentava també el diputat, és impossible fer residències per
a assistits per a totes les persones majors i, per tant, hem de
donar solucions alternatives, i en aquest cas seran els centres
d’estada diürna que jo estic a la disposició de tots els municipis
d’aquestes illes.
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Parlaré també, que és un tema que jo veig que ha preocupat
moltíssim, del tema de menors. Jo els diré que potser és que no
m’he explicat així com toca. Jo he parlat d’un dèficit a la
Fundació Estel, però és que aquest dèficit no ve provocat per
la transferència de l’Estat. Els diré que aquesta fundació Estel
es va crear l’any 2001 i la va crear el pacte de progrés, i els diré
que en el seu pressupost hi havia pressupostats 2.900.000
pessetes i, pel motiu que sigui, únicament se li varen transferir
1.400.000 pessetes. Això, vulguin o no vulguin entendre-ho, no
és un problema de l’Estat, és un problema nostre perquè
nosaltres hem creat el dèficit. 

Evidentment vostès em diuen que hi ha molts de menors i
que els centres no donen. Jo estic absolutament d’acord i és el
que he anunciat aquí: no només no donen, és que jo he dit que
nosaltres construiríem un centre. També els diré que vostès
tenien les Cases Noves, que també ja varen programar que hi
farien un centre de menors, i la veritat és que l’únic que hi ha
allà són pins. Jo no sé quina era la intenció i quina era la
política social d’aquell govern que teníem.

Els diré també que, com comentaven, en persones
discapacitades també vostès m’han comentat que jo havia
parlat molt poc. Potser; jo tenc moltes polítiques més per dur en
tema de discapacitats, però també recordaré i com vostès
saben, és que ho he dit, perquè hi ha el projecte de Joan Crespí
que l’any 99, no sabem per què, es va paralitzar i no s’ha fet res.
Evidentment podem fer moltíssimes coses, però procurem que
aquestes persones tenguin un centre perquè puguin anar a la
seva rehabilitació.

Més temes. Esports. Miri, Sr. Diputat, a mi em sap greu
decebre’l però sé perfectament quines són les meves
competències en aquest tema. Sé que l’esport base és una
transferència que es va transferir als consells insulars, però és
que a mi em continua preocupant, perquè l’esport base és el
que proporciona després l’esport en edat postescolar, que és
la nostra competència. Per tant nosaltres, i em sap greu que
vostès no hi estiguin d’acord, resulta que tenim bones
relacions amb el consell insular i per això feim feina en
coordinació i conjuntament. Per això nosaltres impulsam i
coordinam també que des del consell insular hi hagi un bon
suport a l’esport base i nosaltres ens preocuparem perquè
després hi hagi un bon suport en l’edat postescolar.

A més els diré que allò que vostè diu dels grans
esdeveniments esportius és un gran error i els diré per què.
Perquè jo crec que l’esport en aquesta legislatura, i a més estic
contentíssima que la meva conselleria sigui de Presidència i
Esports, perquè realment donam el suport que ha de tenir
l’esport i perquè totes aquestes persones es puguin sentir
identificades, jo crec que l’esport i els nostres esportistes són
un exemple per a tots nosaltres i, sobretot, per a tota la
joventut, no només per al temps d’oci, que jo crec que és un
pràctica que, bé, realment tots hauríem d’admirar. I aquests
grans esdeveniments ajuden a potenciar això i, a més, ajuden
que nosaltres tenguem una gran relació, que a més la tenim,
amb altres conselleries del Govern com és la Conselleria de
Turisme. La Conselleria de Turisme està molt interessada en
aconseguir desestacionalitzar la temporada turística, que

realment aquí vengui un turisme de qualitat durant totes les
èpoques de l’any, i realment l’esport hi té molt a dir i és un punt
molt important en aquest tema. Per tant em sap greu però hi
estic absolutament en desacord.

I per acabar, bé, o per continuar, diré que amb el Pla integral
de família evidentment el posarem a la seva disposició quan
estigui redactat. La pena és que per ara tenim molta feina a fer
en aquest tema, quan el tenguem redactat el posarem a la seva
disposició perquè vostès el puguin revisar, i és l’única manera
perquè nosaltres puguem començar a articular ajudes i
polítiques adreçades a tot aquest col Alectiu, que realment és
tota la nostra societat.

Perdonin que miri papers, però és que, com tenc papers
apuntats per tot..., i si em deix qualque tema...

Ah!, sí, llavors m’agradaria parlar també, com vostè n’ha
parlat, Sra. Diputada, del tema de la conciliació de la vida
laboral i familiar. Jo realment la veritat és que me n’he duit una
decepció quan m’ha dit que no era un punt important, per a la
conciliació de la vida familiar i laboral, o que no era dels més
importants poder crear guarderies o centres de dia. Perdoni,
evidentment no és l’únic però hem de començar per qualque
lloc. Jo la veritat sé que vostès estan preocupats amb aquest
p la de guarderies, però jo crec que hauria estat molt més
intelAligent haver-se’n preocupat durant aquests quatre anys,
i els dic això perquè jo crec que vostès també estan preocupats
per les dones, però jo crec que és molt més interessant fer un
pla de guarderies que no fer una llei de paritat, i si no surtin al
carrer, demanin-ho a qualsevol dona que tengui un infant de
zero a tres anys i els diran que per a elles és molt més important
poder tenir el tema resolt i poder dur el seu infant en un horari
que ella faci feina.

Un tema que també voldria comentar és el tema de la
violència de gènere. Vostè ha dit que l’Institut de la Dona ja
tenia un protocol fet. Sí, tenia un protocol fet però només
recollia una part, i si no li tornaré a explicar: recollia l’acollida
d’aquestes dones maltractades a un centre d’acollida i una
atenció psicològica. Sí, Sra. Diputada, això és únicament el que
recull aquest protocol perquè jo l’he tengut en les meves mans,
però jo li he dit que nosaltres hem anat molt més enllà, estam a
punt de firmar un conveni amb l’IBAVI, que tendrem deu pisos
a disposició d’aquestes dones perquè puguin... Bé, idò no
estava aplicat perquè no existia cap conveni firmat amb l’IBAVI
ni enlloc, i no hi hagut cap dona de la casa d’acollida que hagi
pogut solAlicitar aquestes ajudes.

I ja per acabar, bé, vostès m’han dit també si incrementaré
en els pressuposts la renda mínima. La veritat és que no ho
tendré molt difícil i els diré per què: perquè en els seus
pressupost la renda mínima -i ho tenc aquí perquè tots vostès
ho puguin veure- era de 60 euros. Jo realment si he d’augmentar
aquest pressupost de 60 euros ho tenc facilíssim, però no es
preocupin, que jo sí que m’he preocupat en el meu pressupost
que estigui absolutament ben dotada.

Un altre tema que no vull deixar de comentar és que estic
absolutament d’acord en el fet que realment, i com hem
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comentat, no podem fer residències per a persones assistides
per tot, ni centres de dia, i el que hem de potenciar és
l’assistència al mateix domicili, el servei d’ajuda a domicili i
veure si ho incrementaré. Jo crec que tendré un problema abans
de preocupar-me d’aquest increment, i és haver de pagar el
protocol i el conveni que vostès varen firmar l’any 2002 amb
l’Ajuntament de Palma, que actualment tenc un deute de 300
milions perquè vostès augmenten les ajudes i no les paguen.
Evidentment el primer que he de fer és (...) falta de crèdit, el que
he de pagar primer de tot és aquesta falta de crèdit i després en
començarem a parlar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el diputat Sr. Miquel Rosselló per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt bé, Sr. President, moltes gràcies. Em sap greu, Sra.
Consellera, m’ha decebut profundament la seva intervenció, no
té res a veure amb l’estil que ha utilitzar en la primera.
Evidentment jo em pensava que anava de debò quan ha dit que
no utilitzaria aquest llibret que els han passat a tots vostès per
explicar el que s’ha fet i el que no s’ha fet, i per actuar de la
forma que ha actuat. Em sap greu. Jo li he fet una intervenció
constructiva, jo he fet tota una sèrie de preguntes que vostè no
ha contestat, vostè ha polemitzat sobre coses de les quals jo no
he parlat.

Jo no li he demanat que faci més residències a Menorca i a
Eivissa, li he parlat d’un tema concret, jo li he parlat dels
centres d’estades diürnes, si vostès pensaven fer-ho en forma
de convocatòria pública o concertant directament amb els
ajuntaments. Jo li he demanat, en el tema de discapacitats, si
vostès pensen continuar el sistema de concert o passar a un
sistema de subvenció. Jo li he demanat què pensen fer amb la
Llei de serveis socials, i vostè s’ha estimat més la demagògia
fàcil i l’estil “mitiner”. Bé, tendrem temps de parlar de tot això.
A mi no m’agrada, no és el meu estil, i ja està. A mi m’hagués
agradat parlar de les coses que li he demanat, i com que ara
començam i el Sr. Huguet ha dit molt bé que això és un
programa d’intencions i tenim quatre anys per anar-lo
analitzant, ja l’anirem analitzant. Tendrem la primera
compareixença de pressuposts d’aquí a un parell de setmanes
i ja parlarem de totes aquestes coses i tirarem endavant però, en
fi... 

En definitiva, vull expressar-li una vegada més que comptarà
amb el suport de les coses que no solament s’han anunciat sinó
que s’han fet, que se saben i que vostès ho saben. Vostès
saben, per exemple, que en discapacitats s’ha passat d’un
sistema de subvencions a un sistema de concert, vostès saben
que s’ha passat de 600 milions de pessetes a més de 2.000
milions de pessetes, i ho saben alguns dels que estan asseguts
aquí. Ho saben però és igual; s’estimen més allò altre?, idò
facin allò altre, facin propaganda, parlin amb els periodistes i
endavant. Això no és l’estil parlamentari que a mi m’agrada.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. A mi m’estranyava, i pensava si era
perquè he arribat tard, perquè era l’únic lloc on no sentia el que
havien fet malament aquests quatre anys. Dic que ho deu haver
dit tot d’una, però no, llavors ha sortit justament a la rèplica,
perquè normalment els altres consellers han tengut la
deferència de fer-ho a la primera intervenció. De fet jo tampoc
no li he parlat de més residències; m’he dit que segurament
després d’aquestes 72 n’hi podrem demanar més, però el que
reclamava també era si hi hauria un augment d’assistència
domiciliària.

Però al final hi ha dèficit i justament és rar: a l’Ajuntament
de Palma, se’ls gastaren. El dèficit era per l’Ajuntament de
Palma. Com deu ser? A Felanitx no n’hi va haver, de dèficit en
assistència domiciliària.

Li he demanat mesures de prevenció, actuacions que
pensen fer, programació d’activitats en temes de prevenció de
menors. És vera que tenim els centres d’internament i és vera
que s’ha de donar una sortida a aquests alAlots, però la millor
política és la de prevenció, en menors, i no m’ha contestat. En
el tema de discapacitats sí, tenen més coses, però si no ens les
vol dir avui ens les diu un altre dia i ja està. I en immigració no
sabem quina és la seva política d’immigració; ens agradaria
saber-la. 

I en tema de guarderies jo li vull posar damunt la taula que
no és la primera mesura una guarderia. Una guarderia no ha de
ser un lloc on un infant passi 12 hores cada dia perquè els pares
fan feina, eh? El pla de conciliació de la vida laboral i familiar no
ha de suposar més hores de deixar un infant a una guarderia, ha
de suposar ajudes a empreses, ajudes a les famílies perquè es
puguin combinar els horaris dels pares, perquè fins i tot dins la
mateixa família es puguin combinar, però alerta a caure a tornar
a deixar els alAlots institucionalitzats. No ho ha de ser tot, tenir
els alAlots a un centre, perquè correm el perill, que ja n’hi ha
qualcun, que els hi posin a les 7 del matí i els vagin a recollir a
les 7 de l’horabaixa, i això per a un infant de zero a tres és molt,
molt preocupant per al seu desenvolupament. I sobre el tema
que no s’ha fet res en qüestió de guarderia per ventura hauria
de llegir els Diaris i els BOIB, perquè hi va haver tot un pla de
zero a tres amb ajudes, i ajuntaments del PP també en varen
tenir, d’aquestes ajudes. I em pareix que just abans de les
eleccions o després va sortir el darrer pla d’ajudes; em pareix
que l’Ajuntament d’Inca en tenia, d’ajudes d’aquestes. Per tant
és molt fàcil dir que no s’ha fet res, sobretot quan hi ha gent
que és nova dins aquesta cambra i que desconeix segons
quines coses i queda molt guapo de cara a la premsa, però
tothom sap llegir, i sap revisar coses, i a vegades no és
necessari tenir la pell tan prima. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Socialista també li he de dir que lamentam la seva rèplica, Sra.
Consellera. És decebedor que quan parlam de polítiques socials
vostè ens vengui a fer aquí un míting electoral i a criticar tot el
que es va fer la passada època del pacte. Jo crec que les
intervencions dels grups parlamentaris han estat jo crec que
suficientment bondadoses per no criticar durament segons
quines intervencions en els mitjans de comunicació que
podrien treure molt de suc, des d’aquest grup parlamentari que
li parla, i em referesc concretament a la seva directora de
l’Institut Balear de la Dona.

M’alegra que vostè digui que no desapareix la Conselleria
de Benestar Social, perquè això és el que defensava el pacte de
progrés i el que criticava el Partit Popular. Jo li ho recordaré,
perquè no sé si és que vostè no estava atenta a les discussions
que hi havia la passada legislatura, però per part del Partit
Popular i d’Unió Mallorquina es deia que no hi havia d’haver
duplicitats i que, per tant, una vegada es fes la transferència de
Serveis Socials havia de desaparèixer la Conselleria de Benestar
Social perquè no tenia sentit, i li ho record.

I li demanaria, per favor, que fos exhaustiva; en el Parlament
solem ser rigorosos, i quan se li fan preguntes li deman que les
contesti. No m’ha dit absolutament res sobre què pensa fer amb
la transferència de benestar social al Consell Insular de
Mallorca, l’únic que m’ha dit és que pensa mantenir la mateixa,
i jo li torn a demanar perquè la Sra. Estaràs ens va dir
concretament que pensen transferir el personal que està
actualment en el lloc de l’ONCE. Vull saber si això és així o no
i si pensen transferir algun servei o no al Consell Insular de
Mallorca que no estigui pactat, perquè la Sra. Estaràs va dir en
aquest parlament que pensen fer, via convenis, altres
transferències al Consell Insular de Mallorca. Per tant nosaltres
crec que tenim dret a saber quin pacte hi ha entre Partit Popular
i Unió Mallorquina per al Consell Insular de Mallorca. Per tant
li agrairia que ens ho contestàs.

Preguntes molt concretes perquè tenc molt poc temps, que
no me n’ha contestat ni una de les que li he fet, Sra. Consellera
de Presidència. En tema de menors, vostè creu que la Llei 5/2000
no havia de tenir dotació pressupostària? Pensa demanar
dotació pressupostària per a aquesta llei al Govern de l’Estat sí
o no? No em conti si hi ha un dèficit o no a la Fundació Estel,
conti’m si pensa demanar doblers al Govern de l’Estat. Això és
la pregunta que jo li he fet.

Quant a la conciliació de la vida laboral i familiar ja li he dit
que el Pla de guarderies pot ser una prioritat segons com es
faci, i li deman quins incentius fiscals són els que volen donar
a les empreses per fer les guarderies; quin cost tendrà per als
ciutadans dur a una guarderia?, si es pagarà i el funcionari no
pagarà. Això és el que li deman concretament i m’agradaria que
m’ho contestàs. El Pla per l’ocupació duia unes mesures per a
la conciliació de la vida laboral i familiar que va impulsar el
govern del pacte; m’agradaria saber si les continuarà o no les

continuarà. M’agradaria saber si pensen continuar amb la
política de concertació de zero a tres anys, perquè nosaltres
preferim escoletes que guarderia per tota la implicació educativa
que això suposa.

El pla de xoc contra la violència jo li he dit que n’hi havia
un. Que vostè el vol millorar?, molt bé, però no farà un pla de
xoc nou, millorarà el que hi havia. Punt i final.

Quant a la Llei de paritat no tenc temps de contestar-li, però
la rept, Sra. Consellera de Presidència, que quan vostè vulgui
tenguem un debat sobre el que significa la Llei de paritat i, de
passada, parlarem del que significa el feminisme, que vostè, pel
que es veu, no ho té gens clar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, i de brevedad va la cosa. Haré un
discurso de brevedad y empezaré hablando de la brevedad en
los cargos a que hacía referencia mi distinguido oponente, Sr.
Huguet, y solamente para indicar que el Sr. Matas fue cesado
como conseller de Agricultura antes de haber jurado el cargo
mientras apuñalaban a un compañero y mire ahora donde está.
Ahora, no sé si el mérito es por la brevedad o por el
apuñalamiento, también es verdad. Pero en fin, hablando de
brevedad, y sigamos con la brevedad: ¡con qué brevedad ha
agotado su crédito, Sra. Consellera! 

No nos ha dicho nada de deporte. Le he preguntado si iba
a hacer una comparecencia sobre la Copa América y no nos ha
dicho nada; ni sí, ni si no, si se lo está pensando, etc. Le he
preguntado si algunas ocurrencias como lo de Schumaher era
realmente una ocurrencia o era un proyecto serio del Gobierno.
Nos preocuparía mucho saber el nivel de este gobierno a la
hora de planear grandes acontecimientos. 

Le he hecho a vuela pluma una referencia a esos 6 millones
de euros de subvención al ciclismo. Si se sabe algo, si no se
sabe, de un equipo ciclista, etc., etc., y no me ha dicho nada. Le
he hablado de desplazamientos, que es quizá el gran problema
que tiene, el principal problema que pueda tener delante.
Tampoco me ha dicho nada.

Me ha hablado simplemente de una serie de lugares
comunes, que la base se refleja en la élite y cosas de éstas,
lugares comunes y, claro, yo ahora tengo una grave sospecha,
y es que desconoce por completo el mundo del deporte. Ésta es
mi grave sospecha, y como ciudadano más que como político
me aterroriza pensarlo. Me da la impresión de que va a
depender de las iniciativas que le presenten, especialmente
desde la Conselleria de Turismo, me da la impresión de que va
a ser así. Si és así, primero que nada le digo que de momento le
sacamos tarjeta amarilla; espero que acabe el partido en el
campo, que no haya que sacarle la roja, que no haga ninguna
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metedura de pata y que Dios nos pille confesados en tema de
deportes. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contestar la Sra. Consellera, per contestar
i tancar el debat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni, Sra. Consellera. Com que feia tanta de
bondat, el diputat Sr. Joan Huguet, no pensava en ell, però a la
vista que ha alçat la mà està en tot el seu dret d’aquest món a
parlar. Per tant, Sr. Huguet, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair a la meva
compatriota menorquina, representant del PSM, que m’hagi
mirat de cua d’ull com dient: “O no tornes parlar?”, i ara tenc
aquesta oportunitat.

Bé, bromes a part, jo també faré cas i intentaré ser breu. Ho
dic perquè, clar, els que duim bastants d’anys aquí ja sabem les
coses com funcionen i que ens hem d’acostumar, a una
compareixença que hi pugui haver, a aquesta dialèctica i que,
per tant, s’utilitzin els arguments que es creguin convenients
tant per una banda com per l’altra, i una compareixença ha
d’anar assistida en un moment determinat per la carga de la
prueba, i si un té proves de certs arguments que ha emprat
poder-les exhibir, encara que a vegades hi hagi qualque
argument d’aquests que pugui picar. A mi açò no em preocupa
massa. 

Jo l’únic que li vull dir, Sra. Consellera, és que li reiteram
una vegada més el nostre suport. Crec que aquest programa és
un programa ambiciós, és cert que hi haurà d’haver moltes
feines que siguin de caràcter transversal amb altres
conselleries, i allò important no és qui fa una qüestió, si té la
conselleria o l’altra, perquè el Govern actua de manera unitària,
i per tant si aquests grans esdeveniments vénen projectats amb
colAlaboració o coordinació d’una conselleria o d’una altra
institució i es realitzen i són bons benvinguts siguin. Açò a
nosaltres no ens preocupa. El que sí ens preocuparia és que hi
hagués una descoordinació entre conselleries i que cada
conselleria funcionés com un petit regne de Taifa i que moltes
altres conselleries que també podrien dir qualque cosa no hi
tinguessin res a pelar quan hi ha un tema damunt la taula, i
d’açò n’hem pogut tenir una certa experiència. No hi entrarem,
per aquí. Sra. Consellera, transiti per aquest camí, pel camí de la
colAlaboració i de les polítiques transversals, assumint la
responsabilitat que açò suposa, fer feina amb aquests
colAlectius que són col Alectius de persones i, ja li ho dic, a la
primera prova volen posar el llistó un poc alt, però l’examen
final és d’aquí a quatre anys; és en quatre anys que han de

resoldre totes aquestes qüestions o han d’estar encaminades,
i la primera passa és presentar, amb aquesta compareixença
voluntària, quin és el projecte que té el Partit Popular, en aquest
moment responsable del Govern, per dur endavant dins aquest
àrea.

 Crec que el projecte ha estat perfectament explicat,
perfectament especificat, i algunes de les qüestions que ara es
plantegen de caràcter general ja s’aniran concretant al llarg
d’aquesta legislatura o al llarg d’altres compareixences. Per tant,
enhorabona i gràcies, i com no pot ser d’altra manera sap que
compta amb tot el nostre suport. 

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, Sra. Consellera, que té la paraula per contestar a tots
els grups.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, moltes
gràcies. Bé, en primer lloc vull contestar, i em sap greu
decebre’l, que a mi no m’han passat cap llibre per informar-me
de totes les coses que havia deixat de fer el pacte de progrés.
Jo crec que és evident. Simplement amb una simple ullada ens
podem adonar de com està la situació. Però bé, realment els diré
que tampoc no era la meva intenció fer aquest repàs, però és
que vostès realment han començat a explicar polítiques que
pareixia que ja estaven totes fetes que jo únicament els deia de
coses que ja estaven acabades, i jo crec que aquesta no és la
realitat.

Començaré per contestar preguntes que vostès m’han
demanat. Em demanaven si jo trauria una convocatòria pública
per a centres d’estades diürnes. Sí, traurem convocatòria
pública perquè hi puguin acudir tots els ajuntaments que hi
estiguin interessats, evidentment que sí. 

En temes de discapacitats hi ha moltíssims de temes més,
evidentment; jo simplement he vengut a presentar les línies
generals i he tret un tema que és absolutament prioritari per a mi
i per a tota aquesta comunitat i ho seguiré dient, és el tema del
Joan Crespí que estarà en dos anys acabat i tendrà un centre de
rehabilitació per a discapacitats greus.

Evidentment hi ha polítiques importantíssimes també en
aquest aspecte, com són polítiques per ajudar a totes aquestes
persones a la incorporació dins el món laboral, que evidentment
hi seran i tendran la potenciació adequada.

Quant al dèficit que vostès em parlen de la Llei de
responsabilitat penal del menor, de la Llei 5/2000. Mirin i no
parli de dèficit, és que perdonin perquè és que he de parlar de
dèficit perquè és la situació real de la meva conselleria i és
d’allò que jo m’he de preocupar. Tenc un dèficit d’un milió i mig
a la Fundació (...) que he de solucionar i és un dèficit que
evidentment no va venir provocat per aquesta llei i ho repetiré,
no va venir provocat per aquesta llei perquè estava
pressupostat en 2.900.000 euros i li varen donar una subvenció
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d’1.400.000 euros. Evidentment sempre fan falta més doblers per
dur a terme més polítiques socials, però si s’hagués dotat així
com tocava tendríem un milió i mig menys de dèficit.

Evidentment no es preocupin que jo tots aquests projectes
que he presentant ja em faré càrrec jo de què estiguin dotats
pressupostàriament o si no m’ocuparé jo de cercar el
finançament corresponent. Si he d’anar al ministeri hi aniré
perquè evidentment, a partir de la bona sintonia que hi ha i la
bona disposició que hi ha des del Govern central.

La veritat és que no vull ser més extensa, simplement dir que
en temes d’immigració el gran projecte, importantíssim també en
temes d’inserció laboral que també es donarà a conèixer en el
seu moment.

I en temes de guarderies, perdonin que sigui discrepant. Jo
crec que és un punt importantíssim perquè les dones puguin
tenir una conciliació de la vida laboral i familiar. I ho dic perquè
som realista i perquè visc en el carrer, jo supòs que tots vostès
han tengut fills i jo, la veritat és que discrep que una persona
faci feina 12 hores al dia. No crec que sigui molt legal, però bé...
bé això és un problema personal de cada persona. Evidentment
si una dona fa feina de 8 a 15 li hem de poder donar aquest
servei, tan si és una guarderia pública com privada i les que hi
ha estan fent una excelAlent feina. I la meva intenció és seguir en
aquest camí i jo realment no ho acab d’entendre perquè vostès
em comenten que no, que el Pla de guarderies vostès ja
l’havien fet, ara que no estan d’acord que no és prioritari. La
veritat és que primer de tot s’entenguin vostès.

I ja per acabar dir-los que quant a grans esdeveniments
esportius, evidentment és una negociació que correspon al
Govern i correspon al Govern planificar els esdeveniments
esportius que es faran, estaran temporalitzats i per illes.
Evidentment és un tema de Govern i no els correspon a vostès
triar els esdeveniments esportius, correspon al Govern,
correspon a aquesta conselleria i evidentment correspon a
altres conselleries del Govern com és la Conselleria de Turisme.
I perdoni que discrepi amb vostè Sr. Diputat, però jo aprofit la
bona sintonia que tenc amb les altres conselleries perquè a més
crec que hi ha molts de temes transversals i hem d’aprofitar que
tots som del mateix partit polític en aquest Govern.

I ja per acabar dir-li Sr. Diputat, moltíssimes gràcies per la
seva intervenció. Dir-li que realment crec que tenc molta feina
per dur endavant, tenc molts de problemes per resoldre, però
sobretot allò que no em farà falta en cap moment és ilAlusió i
ganes de fer feina i estic totalment d’acord amb vostè que jo no
m’examín avui, m’examinaré en el seu moment i m’examinaré per
a vostès mateixos quan em toqui i per a tots els ciutadans
d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui només queda agrair la presència de l’Hble. Consellera i
dels seus acompanyats.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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