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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, per tal
de tramitar els pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2004. En primer lloc, demanaria si
hi ha substitucions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sr. President. En nom de Miquel Nadal, Dolça Mulet.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Francina Armengol substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Andreu Bosch substitueix Carme Garcia.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Joan Boned.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Jerez substitueix Antoni Marí i Tur.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència
i Esports, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2004 (RGE núm. 2902/03).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència i Esports, Maria Rosa Puig i Oliver, per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria.

La Sra. Consellera ve acompanyada pels alts càrrecs de la
seva conselleria següents: Josep Oliver, cap de gabinet; Antoni
Amengual, secretari general tècnic; Pilar Mir, directora general
de Menors i Família; Gaspar Rul Alan, director general de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor; Lurdes Amer, gerent
de l’IBAS; Isabel Llinás, gerent de l’Institut Balear de la Dona;
Joan Manuel Gómez, director general de Joventut; Joan Gálvez,
gerent de la Xarxa d’InstalAlacions de les Illes Balears, XIIB; i
Magdalena Contestí, directora general de Cooperació.

Per tant i per explicar els pressuposts de la seva conselleria,
té la paraula sense limitació de temps la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Comparesc avui davant aquesta comissió d’Hisenda
i Pressuposts, precisament, per donar compte i per explicar
quins seran els pressuposts de la Conselleria de Presidència i
Esports durant l’any 2004, i esper que després d’haver explicat
aquests pressuposts realment serveixin per demostrar que
aquest govern, el govern del Partit Popular aposta per temes
tan importants com poden ser els temes socials, com la igualtat
d’oportunitats entre els homes i les dones, la família, les
persones amb discapacitats, els joves, etc.

Les competències que abans eren gestionades per la
Conselleria de Benestar Social, incloent-hi l’Institut Balear
d’Afers Socials, IBAS, i l’Institut Balear de la Dona, durant
aquest any 2004, experimenten un increment pressupostari d’un
14,18%. La veritat és que se’m fa molt difícil triar un tema
d’aquests pressuposts a destacar, però, en tot cas, en triaria un
sobretot pel que suposa la seva novetat i per l’import econòmic
que s’hi destinarà. És concretament un pla que he vengut
anunciant, el pla de guarderies, un pla destinat a la conciliació
de la vida laboral i familiar. En aquest tema hem de tenir en
compte també que altres conselleries d’aquest govern hi fan
feina i hi aboquen recursos, com saben molt bé, com són la
Conselleria de Treball i la d’Educació. Però pel que fa a la meva
conselleria, es destinaran, durant l’any 2004, 4 milions d’euros,
que van destinats a facilitar i a compaginar la vida laboral i
familiar de forma particular a les dones i de forma general a totes
les famílies. Aquest pla tendrà quatre línies bàsiques: una fa
referència a les ajudes al manteniment de guarderies, de
corporacions locals i entitats sense ànim de lucre, a les quals es
destina 1 milió d’euros; una segona línia es dedica a
construcció, per una part, d’aquestes guarderies a corporacions
locals, però una part important també a guarderies laborals, a
guarderies dins empreses i associacions d’empreses, i s’hi ha
previst un pressupost inicial de 371.000 euros, on s’aniran
incorporant successius romanents; una altra línia important fa
referència a la gestió que du la conselleria, concretament de tres
guarderies, a la qual s’hi destinaran, per a l’any 2004, 1.500.000
euros, doblant la inversió de l’any 2003 pel que fa referència a
inversió d’obres de millora d’aquestes guarderies. I, com a
quarta línia d’aquest pla, summament important, tenim la que va
encaminada a destinar ajudes directes a les famílies perquè
puguin accedir tant a guarderies públiques com privades, em
referesc a una espècie d’abonament a aquestes famílies, i s’hi
destina directament 1 milió d’euros.

Per tant, com poden veure, aquest pla no només va destinat
a la creació i construcció de noves guarderies, sinó també que
els consumidors vegin abaratits els preus. La suma d’aquests
imports dóna 3,7 milions d’euros. Jo he dit que serien
aproximadament 4 milions perquè la partida destinada a la
construcció d’aquestes guarderies laborals es veurà
incrementada durant la resta de l’any.

Crec que aquest programa donarà satisfacció a bona part de
la societat i sobretot a les famílies afectades, i esper que com
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donarà satisfacció al meu grup parlamentari, també en doni a la
resta.

Una part important que voldria destacar d’aquest
pressupost és la que fa referència a la transferència de dia 1 de
gener al Consell Insular de Mallorca en temes socials. Vostès
saben que aquesta transferència està dotada concretament amb
28,9 milions d’euros. Per tant, el pressupost de la Conselleria de
Presidència i Esports per a l’any 2004 és de 65,3 milions
d’euros, tenint en compte l’IBAS i l’Institut Balear de la Dona,
si tenguéssim en compte l’import d’aquesta transferència
estaríem parlant de 94,2 milions d’euros. Per tant, si ho
comparàssim amb els pressuposts que tenia la Conselleria de
Benestar Social, tenint en compte que hi sumam les dues
direccions generals noves que s’han incorporat a aquesta
conselleria de Presidència, que són la Direcció General de
Presidència i la de Relacions Europees, parlaríem de 82,6 milions
d’euros. Per tant, parlam d’11,6 milions d’euros de diferència, en
concret, un augment d’11,6 milions d’euros.

Jo estic segura que vostès, amb aquest augment,
compartiran la meva satisfacció que sigui precisament aquesta
conselleria, juntament amb la Conselleria d’Interior, una de les
que més augmenti en aquest pressupost, realment quan feim
referència a temes socials.

Explicaré de forma detallada quines són les partides
destinades a cada direcció general, però per concretar i per fer
un esquema global, repetiré una mica el que és el pressupost
general de la conselleria.

Pròpiament la Conselleria de Presidència té 38,5 milions, més
l’IBAS, 23,8 milions, més 3 milions d’euros de la Dona, 65,3
milions d’euros. Jo ja sé que l’Institut Balear, l’IBAS i l’Institut
de la Dona tenen les seves corresponents seccions
pressupostàries, però evidentment també formen part d’aquesta
conselleria i, per tant, ho hem de considerar globalment.

Pel que fa al repartiment amb les direccions generals
corresponents, la primera de totes, no per ordre de preferència,
sinó per seguir un ordre qualsevol, és la Direcció General de
Cooperació, que és la que té un pressupost més elevat. L’any
2004 comptarà amb un pressupost de 2,3 milions d’euros, per
tant el 0,7 del pressupost d’aquesta comunitat autònoma. Això
suposa un increment de 460.414 euros respecte de l’any 2003.
La Direcció General de Joventut compta amb un pressupost de
4,2 milions d’euros, amb un increment de 6,37 respecte de l’any
2003. A la Direcció General d’Esports amb 8 milions d’euros,
l’augment serà de 10,5. La Direcció General de Planificació i
Ordenació Social, juntament amb les guarderies pròpies,
comptarà amb un pressupost de 2,1 milions d’euros,
s’incrementa en 57.461. La Direcció General de Menors i Família,
amb 5,5 milions d’euros, amb un augment de 148,553 euros. I
l’Oficina dels Drets dels Menorca, amb un pressupost de
280.404 euros.

Ara em referiré a l’única direcció general que realment baixa
el seu pressupost, i és la Direcció General de Presidència.
Vostès saben que l’any passat comptava amb un pressupost de
655.000 euros, és l’única que baixa i passarà a tenir un

pressupost de 235.000 euros. I quant a la Direcció General de
Relacions Europees i Entitats Jurídiques, comptarà amb un
pressupost d’1,2 milions d’euros, i l’any passat tenia una
dotació de 319.000 euros. Per acabar, la Secretaria General
Tècnica, amb 4,4 milions d’euros, amb un increment d’1,3
milions d’euros.

Pel que fa referència als distints instituts, l’Institut Balear de
la Dona, saben que l’any 2003 tenia de pressupost 1,9 milions
d’euros, no arribava als 2, i enguany té un augment
considerable d’un 50,75%, un pressupost per a l’any 2003 de 3
milions d’euros. L’Institut Balear d’Afers Socials l’any passat
comptava amb un pressupost de 16,7 milions d’euros, i
enguany comptarà amb un pressupost de 23,8 milions d’euros,
per tant un increment d’un 42%, tenint en compte que agafava
els mateixos paràmetres descomptant la transferència al Consell
Insular de Mallorca que, com he dit, són 28,9 milions d’euros.

Aquests són els pressuposts amb els quals comptarà
aquesta conselleria durant l’any 2004. La veritat és que pot
semblar que quan parlam de xifres, parlam de fredes xifres i que
realment perdem una mica quina és l’aplicació, el contingut i la
importància que poden tenir. Quan parl d’un increment d’1 milió
d’euros de l’Institut de la Dona, realment parl d’un increment
que fa referència sobretot a l’aplicació de polítiques reals.
Aquest increment anirà bàsicament destinat a dos programes
essencials d’aquest institut per a l’any 2004, el primer, de què
ja he parlat, és el pla de guarderies, pla de conciliació de la vida
laboral i familiar, en el qual l’Institut de la Dona hi té molt a dir,
i tendrà una part important destinada al seu pressupost; un
altre programa que consideram essencial és el pla d’actuació
urgent contra la violència de gènere, vostès saben que el vaig
anunciar fa escassament ns mesos, quan vaig entrar en aquesta
conselleria i que realment ens trobam amb una situació crec que
positiva, amb moltes passes donades i precisament durant
aquesta setmana va ser quan es va produir la firma per posar a
disposició de l’Institut de la Dona deu pisos anuals de l’IBAVI
perquè aquestes dones hi puguin accedir i puguin refer la seva
vida.

Quan parl de l’Institut Balear d’Afers Socials, que
s’incrementa amb un 42%, realment parl d’un increment de 7
milions d’euros, un increment que anirà destinat a programes i
a plans tan importants com poden ser les pensions
assistencials, la radicació de la pobresa, l’atenció a la primera
infància, el pla gerontològic, el poble gitano, la consolidació de
la targeta bàsica i l’augment del programa de ca vostra. Em
referesc, com saben, a tot un conjunt de polítiques que, encara
que hi hagi la transferència al Consell Insular de Mallorca, dia
1 de gener, queden i romanen en aquest govern i passaran a
formar part de la Direcció General d’Ordenació i Planificació
Social. Són bàsicament dos tipus de programes, uns són
estatals i la resta són programes autonòmics, suprainsulars que,
evidentment, afecten totes les illes d’aquesta comunitat.

Ara començaré a fer l’explicació per direccions generals.
Començaré, si els sembla bé, per les dues direccions que durant
l’any passat, durant la legislatura passada, no tenien res a
veure amb aquesta conselleria de Benestar Social, que són la
Direcció General de Presidència i la Direcció General de
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Relacions Europees i Entitats Jurídiques. Quant a la primera,
saben que com a competència assumim la tasca de donar suport
al president, es fa a través d’aquesta direcció general i
consisteix a recollir tota la informació que sigui necessària per
al president perquè pugui dur a terme de la forma més correcta
la seva presa de decisions, així com també poder tenir, per
exemple, les corresponents reunions amb institucions socials
per tal de veure quines són les seves mancances i les seves
inquietuds; i també, per suposat, l’elaboració dels estudis
necessaris. Comptarà, per tant, amb un pressupost de 235.000
euros.

Pel que fa a la Direcció General de Relacions Europees i
Entitats Jurídiques, aquí sí que hi ha un augment considerable
de pressupost, concretament 1,2 milions d’euros. El que es
pretén és potenciar i desenvolupar les activitats amb projecció
externa, fonamentalment en els àmbits de la Unió Europea. El
que pretenem és que aquestes illes tenguin veu i potenciïn la
participació de Balears en diferents fòrums, com podrien ser la
Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa,
l’Assemblea de Regions i l’Associació d’Illes de la
Mediterrània Occidental. Així mateix i pel que fa a la segona part
del títol d’aquesta direcció general, Entitats Jurídiques, això
suposa que assumim la responsabilitat de la gestió del registre
d’associacions i fundacions, sense oblidar tampoc les oficines
d’assistències a les víctimes del delicte, un programa que
disposa d’un pressupost de 797.500 euros.

Ara començaré a fer referència pròpiament a l’àrea social de
la conselleria. La Direcció General de Joventut comptarà amb 4,2
milions d’euros, amb un increment, per tant, considerable, que
es dedica bàsicament a dos tipus de programes. El primer de
tots seria el foment de les relacions amb les comunitats exteriors
que són les comunitats balears, amb un pressupost de 347.111
euros; i la segona part, també important, és la protecció i el
foment de la integració de la joventut, així com també el suport
a la seva participació social amb un pressupost de 3,9 milions
d’euros.

Quant a la primera part, en parlar de les cases balears parlam
d’atendre els problemes socials d’aquestes persones, emigrants
de Balears, més desfavorides, així com ajudar-los a poder
mantenir el seu patrimoni i la nostra cultura, i que aquestes
persones que emigraren puguin visitar les nostres illes. Per
això, durant el 2004, es tornarà a implanta l’operació
“Enyorança”.

L’altre programa és la protecció i el foment de la integració
de la joventut, la promoció de la seva participació social. Saben
que el Pla Jove, el Pla estratègic de joventut del Govern balear,
va sorgir arran d’un estudi sociològic dels joves d’aquestes
illes, publicat el 1997, però quan han passat una sèrie d’anys hi
ha hagut una sèrie de canvis, canvis demogràfics i també
d’inquietuds i de mancances que poden tenir els joves, com
problemes d’habitatge, problemes de feina que tots coneixem.
Per això nosaltres abordam, a partir de l’any 2004, que s’elabori
un nou pla d’estudi sociològic de quines són les necessitats i
les mancances dels joves d’aquestes illes, per poder elaborar el
proper Pla Jove 2004-2007.

Una altra tasca important de la Direcció General de Joventut
és l’elaboració de la llei de joventut i la promoció del turisme
jove. Això ho farem a través del XIIB, que és la Xarxa
d’InstalAlacions de les Illes Balears, a través de la seva
reestructura allà on faci falta d’aquestes instalAlacions i també
la construcció de noves, com estan previstes a l’illa de
Menorca.

Un altre programa que ja coneixen vostès és el d’Art jove
que es mantendrà i s’incorporaran altres millores, així com
també programes i campanyes adreçades a prevenir la
drogodependència i tot el que faci referència als accidents de
trànsit i l’educació de la salut, entre d’altres. Els ajuts per
activitats augmenten en aquesta direcció general un 11,35%,
passant de 2,25% a 2,5 milions d’euros, i no vull oblidar tampoc
totes les partides destinades a fomentar el voluntariat.

La Direcció General de Cooperació ja he dit que és la que
conté el pressupost més alt d’aquesta conselleria, amb 12,3
milions d’euros. Aquesta direcció general enfoca la seva
activitat sobretot a programes destinats a millorar i a contribuir
a radicar la pobresa i la millora de les condicions de vida dels
pobles dels països del sud amb tots els mitjans humans,
econòmics i tècnics amb què comptem. Realment, aquí s’hi
introduiran unes certes modificacions i pensam fer feina
sobretot en temes de microprojectes, però també incorporant
els macroprojectes. Per altra banda, voldria comentar també,
encara que no afecti directament els pressuposts, la feina que
fa aquesta direcció general per a l’elaboració de la llei de
cooperació per a l’any 2004 i a partir d’aquí poder redactar el pla
redactor 2004-2007.

La Direcció General de Menorca i de Família compta amb 5,5
milions d’euros. Aquí també s’han de distingir dues parts
importants. Per una banda, la que fa referència a la prevenció i
al compliment de les mesures judicials que vénen imposades
per la llei 5/2000, Llei penal del menor, imposar i fer complir
aquestes mesures als menors de 14 a 17 anys i també als joves
de 18 a 23 anys. I l’altra part important és la que fa referència a
la protecció i a la potenciació de la família. Saben que aquesta
llei penal ens obliga a tenir tres centres, un en règim obert, un
altre en règim tancat i un altre en règim semiobert. Ja vaig dir a
la meva compareixença, quan vaig explicar el programa, que un
dels principis i un dels punts importants d’aquesta direcció
general seria la construcció d’un nou cent re de menors. I així
està previst en aquest pressupost, del 4,1 milions d’euros que
corresponen a menors concretament, dos milions van destinats
a la fundació socioeducativa l’Estel, que fins ara gestiona els
centres d’es Pinaret i es Fusteret, i que està previst que
s’encarregui per a l’any 2004 de l’adquisició del terreny i la
posterior redacció del projecte del nou centre. Així mateix és un
objectiu prioritari d’aquesta direcció general la creació d’una
unitat terapèutica perquè els joves que estan en aquests
centres puguin realment tenir el tractament que correspon,
sobretot en temes de politoxicomanies i problemes de salut
mental.

Una altra part important que volia destacar d’aquesta
direcció general és la que fa referència a família. Aquí hi ha dos
programes importants a desenvolupar, el primer és la redacció
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d’un pla integral de família, que serà el primer que hi haurà en
aquestes illes, i a partir d’aquí es podrien desenvolupar tota
una sèrie d’ajudes que estan previstes ja per a l’any 2004. Aquí
es destinen 1,4 milions d’euros a subvencions, la qual cosa
suposa un increment de 156, 27% a ajudes destinades a família,
concretament a famílies en situacions especials, i una altra part
destinada, també, a facilitar la conciliació de la vida familiar i
laboral. Crec que podeu veure que aquest és un punt
importantíssim dins la meva conselleria en la qual estan
implicades moltíssimes de direccions generals.

Pel que fa la Direcció General de l’Oficina del Drets del
Menors, saben que té com a objectiu vetllar per la defensa, la
promoció, la protecció i la realització efectiva de la defensa dels
menors, dels nins i nines fins a 18 anys. Això es durà a terme a
través de dissenys de protocols i sobretot supervisió de
centres d’atenció d’aquests menors. Així mateix té la tasca
d’haver de tramitar les queixes i dels greuges sobre situacions
d’amenaça o vulneració dels drets de menors.

La Direcció General de Planificació o Ordenació Social, amb
2,1 milions d’euros, tendrà la tasca important d’haver de donar
resposta i sortida sobretot en temes de planificació, de
coordinació i d’elaboració de la normativa corresponent. Així,
durant l’any 2004 està previst que dugui a terme la revisió, la
modificació i el desenvolupament del Pla d’exclusió social, com
també el seguiment i l’avaluació de la implementació del Pla
integral d’atenció a la immigració i també l’elaboració d’un nou
pla en el període 2005-2009. I també supervisar l’aplicació
d’altres plans que puguin fer altres direccions generals, com els
que ja he comentat, el Pla Jove i el Pla integral de Família.
Aquesta direcció general també té la direcció, la coordinació i
la gestió dels centres que varen ser transferits l’any 82 per
l’antic Institut Nacional d’Assistència Social i que comptarà
amb una dotació d’1,5 milions d’euros. Això és el que fa
referència a les tres guarderies, una de les quals és a Mallorca
i dues a Menorca. El que es pretén amb aquest increment de
pressupost destinat a inversió és millorar les seves
instalAlacions i sobretot el que volem és adoptar aquests
centres a la normativa vigent, per poder ser reconeguts com a
centres d’educació infantil integrats dins el sistema educatiu,
que fins ara no és així.

A la Direcció General d’Esports m’agradaria fer una menció
especial. Hauran pogut veure en els seus pressuposts que
augmenta i passa a comptar amb 8 milions d’euros, la qual cosa
representa un 10,5% d’increment. Es pretén crear la necessitat
de practicar esports, per tant durant aquesta legislatura veuran
sobretot fomentades una sèrie de relacions, com les que fan
referència a esports-integració social, esports i competició,
esport i salut, esport i turisme. Es pretén prioritzar les
actuacions de suport als esportistes, dels grans esdeveniments
esportius també. Suport també a l’Escola Balear de l’Esport, a
la Fundació Illesport, a les federacions, als clubs i, per suposat,
a les infraestructures. M’agradaria destacar la destinació d’1
milió d’euros per reformar el poliespotiu Prínceps d’Espanya,
sobretot va destinat a reformar les pistes de tennis i la creació
d’un nou camp de bàsquet. Així mateix, hi ha un augment
considerable, d’un 24,20% en temes de subvencions, registrant
un increment de pro de 600.000 euros, la qual cosa fa 450.000

euros a la fundació Illesport, i 1,6 milions al consorci de l’EBE.
Així mateix hi ha una pujada considerable en temes de
subvencions directes a federacions, clubs i esportistes, d’un
13,17%. I, per últim, vull esmentar, com ja vaig comentar en
aquest parlament dimarts passat, que hi ha un increment
considerable també de les subvencions destinades a finançar
els desplaçaments d’aquests esportistes entre les Illes, entre
Espanya i també del campionat d’Espanya dels joves
esportistes.

La Secretaria General té un augment de 1,3 milions d’euros
i passa a tenir 4,4 milions d’euros. I l’Institut Balear d’Afers
Socials, amb un increment d’un 42% destinat als plans i
programes que els he comentat al principi de la intervenció, que
són pensions assistencials, 1,1 milions d’euros; renda mínima
d’inserció social, 1,8 milions; programa de ca vostra, 2,5
milions, que suposa un increment d’un 30%; targeta bàsica, 1,8
milions; pla gerontològic, 1,2 milions; i desnonaments, 270.000
euros; i pla d’integració social, 575.700 euros.

L’Institut Balear de la Dona, com he comentat, tendrà un
pressupost de 3 milions d’euros destinats sobretot als
programes que he anunciat al principi, el pla de conciliació de
vida laboral i familiar i el pla d’actuacions urgents en casos de
violència domèstica, però no podem oblidar les altres tasques
que ha de dur a terme l’Institut, sobretot el manteniment de les
cases d’acollida i plans i programes destinats a la prevenció i a
l’educació a partir de l’escola, així com programes destinats a la
salut de la dona. Com saben, nosaltres hem estès la nostra
colAlaboració a la Conselleria de Sanitat.

Aquests són, bàsicament, els trets importants d’aquest
pressupost que repetiré, amb un increment d’un 14 i busques
per cent de forma global. Jo crec que és un bon punt de partida,
quan parlam de temes tan importants com són els esports i les
relacions europees, però sobretot quan és una conselleria que
fa referència a temes socials. Crec que un pressupost, com per
exemple el que tenguérem l’any 2003, de 82,5 milions d’euros i
el que tendrem el 2004, de 94 milions d’euros, realment no en
tendrem mai suficient per resoldre tots els temes socials amb
què ens podem trobar en aquestes illes, però crec que aquest
increment és un bon punt de partida. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix suspendre la
sessió si algun grup ho demana. No? Idò continuam dins el
torn de preguntes i observacions que vulguin fer els grups
parlamentaris. Per part del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Mulet.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar les gràcies
a la consellera Rosa Puig i al seu equip tècnic per la presentació
i explicació dels pressuposts de la seva conselleria. Li vull dir
que ha estat molt clara la seva explicació i li demanaria quatre
cosetes.
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En primer lloc, sobre aquest pla de guarderies, donar-li
l’enhorabona i demanar-li quines són les línies bàsiques que
pensa dur a terme. També donar-li l’enhorabona perquè
realment aquest pla afavoreix moltíssim la dona pel que fa a la
integració en el món laboral i sobretot representa una ajuda
molt important per a les famílies.

Sobre el tema dels IBAS que vénen transferits al Consell de
Mallorca, li vull dir que aquest augment afavoreix, perquè
realment és necessari per a tota la gent, aquest institut es
preocupa o té la responsabilitat de dur, i sempre un augment
pressupostari és molt necessari perquè sense doblers de
vegades les accions no es poden dur a terme.

Dins el tema de joventut, hi ha una gran feina feta i, la
veritat, en col Alaboració amb el Consell de Mallorca i amb els
municipis, sí que m’agradaria que m’explicàs un poc aquestes
ajudes que es duran a terme cap als joves, els conceptes, més
que res.

I respecte de l’esport, donar-li l’enhorabona per l’augment
que ha fet, perquè era hora que es fes. A la passada legislatura
jo vaig dur a terme la responsabilitat des del Consell de
Mallorca i vaig haver de suplir moltes necessitats que des del
Govern de les Illes Balears no varen poder cobrir, i el Consell,
amb un pressupost petit, va haver d’assumir moltes coses que
havia d’haver assumit el Govern. Aquest augment afavoreix
tothom, perquè l’esport som tots, el practicam des de petits fins
a majors, és part de la nostra vida, és part de la formació i part
de l’educació, i li he de dir que tenir-lo en compte com a esport
i turisme també és una cosa importantíssima, perquè ja sabem
que a les nostres illes vivim molt del turisme i són
esdeveniments que poden cobrir temporades baixes per al
foment de l’economia de la nostra illa.

Jo no tenc res més per dir-li que des del meu grup d’Unió
Mallorquina li donarem suport en aquests pressupostos i
desitjar-li molt d’èxit durant aquest any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mulet. Vol la paraula ara per contestar ara o ho
vol fer globalment? Idò així té la paraula el Sr. Rosselló en nom
d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair a la
consellera i al seu equip la presència en aquesta compareixença
per donar a conèixer quins són els projectes i el plantejament
del pressupost per al 2004. Això, lògicament, ens ajudarà a fer
l’estudi per part del nostre grup de quina és la visió global
d’aquests pressuposts i fer-nos una opinió. Jo aprofitaré
aquesta intervenció meva per fer-li una sèrie de preguntes per
aclarir, en definitiva, tot el que es pugui aclarir respecte a
aquests pressuposts i facilitar, per tant, la presa de posició del
nostre grup de cara al debat que avui comença i que conclou a
final de desembre, pràcticament.

Començant pel tema de l’esport, on es produeix un
increment important del pressupost, com vostè diu, m’agradaria
que em pogués especificar si dins aquestes partides hi entra la
partida que té relació amb el nou equip ciclista, quina és
aquesta partida, i si entra o no entra, perquè la veritat és que
tenia una certa confusió. Avui matí he demanat al Sr. Flaquer si
entrava a Turisme i m’ha dit que no, supòs que entra aquí i per
tant per aclarir, en definitiva, quina és aquesta partida i on està.

A la memòria de la secció 75 vostès fan referència al fet que
crearan un nou programa per acolliment a residències o a centre
privats. No he identificat aquest programa; m’agradaria saber
què significa, a quin programa fa referència, quina partida
pressupostària està assignada a aquest programa i com pensen
seleccionar els perceptors d’aquesta ajuda.

A la mateixa memòria també es fa referència a un nou
programa d’ajuda per a famílies de persones amb discapacitat,
i també m’agradaria saber, no sé si és una equivalent de Ca
vostra per a discapacitats o és el mateix. Per tant m’agradaria
saber quins doblers hi pensen dedicar, quina partida
pressupostària està assignada, com pensen seleccionar els
perceptors d’aquesta ajuda, si serà compatible amb el pagament
d’altres ajudes econòmiques, en definitiva, una explicació més
ampla d’aquestes dues referències que es fan a la memòria de
la secció 75.

Respecte a la Direcció General de Joventut la veritat és que
m’agradaria que m’explicàs el criteri polític pel qual s’inclou
dins la Direcció General de Joventut el programa Enyorança i el
programa relacionat amb les cases regionals a fora, perquè
interpret, si és igual que els que hi havia abans, que no estam
parlant d’un programa específic per a joventut, sinó que estam
parlant d’un programa general que, en definitiva, seria més
lògic que aquest programa i que aquesta partida estigués dins
capítol de relacions internacionals, o d’altres direccions
generals. No acab d’entendre la filosofia de per què s’inclou
dins la Direcció General de Joventut.

M’agradaria també saber, em referesc a les coses que no
control tant de la seva intervenció com de la lectura inicial,
perquè les altres majoritàriament són els mateixos programes
que hi havia abans, com vostè ha dit, Art Jove, drogaaddicció,
ajudes al voluntariat, etcètera, respecte de la XIIB ha fet
referència a un alberg a Menorca. Li vull demanar si s’està
referint al que estava previst a Ciutadella i si a més hi ha algun
altre projecte en concret d’ampliació de la xarxa d’instalAlacions
juvenils.

Vostè ha fet referència al fet que el programa Ca vostra
s’incrementa un 30%. Bé, no entrarem..., a mi, en els comptes
que he fet jo em sortia un 9,9%, 178.893 euros més que l’any
anterior però bé, aquesta no és una discussió per tenir, ni molt
manco, sinó que ja ho aclarirem, però a mi em sortia aquest
creixement. M’agradaria saber si hi ha qualque partida
destinada al tema Joan Crespí en el capítol d’ingressos de
l’Estat, per tant a les transferències de l’Estat, en el centre Joan
Crespí, on està situada i de quina quantia estam parlant. 
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I també m’agradaria saber si hi ha qualque partida a
l’Hospital Militar, si hi ha alguna actuació prevista respecte a
l’adquisició de l’Hospital Militar dins aquest any i quina és
aquesta quantia que vostè va anunciar el mes de setembre a la
premsa tant un cas com un altre en relació a una possible
entrevista seva amb el Sr. Zaplana. Per tant m’agradaria saber
si es concreta en aquests pressuposts d’enguany o haurem
d’esperar uns altres pressuposts.

I respecte a la partida de prestacions bàsiques de serveis
socials, de PPB, si jo ho he mirat bé em surt que la partida que
compta en els seus pressupostos és la mateixa partida que ve
de l’Estat, transferida de l’Estat , no s’incorpora una part
corresponent de la comunitat autònoma. Amb la qual cosa
m’agradaria saber si és així, o no és així perquè clar quan vostè
parla de tota una sèrie de partides que sobretot es mantenen
dins allò que és l’IBAS, em faig una mica d’embolic perquè la
llei d’acompanyament dissol l’IBAS, entenc jo. No crec que la
llei d’acompanyament sigui un sistema massa adequat ni crear
empreses ni de dissoldre-les, però bé això és un debat que
transcendeix el debat d’avui i el debat d’aquí. Per tant, tot això
que vostè inclou a l’IBAS qui ho gestionarà dins al nova
estructura de la conselleria i bàsicament els programes en els
que vostè fa referència, Pla gerontològic, PPB, etcètera són
transferències de l’Estat a la comunitat autònoma, que la
comunitat autònoma reincorpora als consells insulars o als
ajuntaments i els pot reincorporar afegint una partida d’igual a
igual a la que ve de l’Estat o senzillament amb la mateixa partida
que ve de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència aquí de tot l’equip
de la conselleria i a mi m’agradaria demanar referit a l’Institut
d’Afers Socials aquestes ajudes econòmiques que en Miquel
ha demanat per tant, no hi insistiré. Però famílies de persones
amb discapacitats a veure on estan dotades, a quina partida
estan dotades i després la iniciació de les obres per ampliar el
centre de dia de Llucmajor també a quina partida es contemplen.

Després a la Direcció i Gerència de l’Institut d’Afers Socials
en el programa 311B, centre de cost 75.111. M’agradaria
m’expliqués aquest capítol 6 d’inversions amb 1.273.000 euros,
exactament quines inversions es faran perquè m’agradaria em
pogués especificar les inversions reals quines són. De la
mateixa manera m’agradaria m’expliqués de les pensions i
prestacions econòmiques a les transferències corrents hi ha 5
milions d’euros a famílies i inversions sense finalitat lucrativa,
si em pot especificar per quadrar un poc els números amb el que
ha explicat abans. 

Després a l’Institut de la Dona hi ha un objectiu que diu
promoure la signatura d’un pacte amb els diversos agents
socials per eliminar o palAliar al màxim el conflicte socials de la
violència entre dones, si es pot estendre una mica en aquest
objectiu i econòmicament en què es tradueix. I després
aquestes inversions reals de 813.000 euros exactament en què
consisteixen. Si que he entès que, pel que es veu, que el Pla de
guarderies està dins l’Institut de la Dona, em sembla que he
entès. Hi havia un compromís, jo ho he entès així, per tant,
m’agradaria m’ho expliqués, hi havia el compromís per part
d’aquest Govern de continuar amb l’execució del Pla 0-3 que
duia la Conselleria d’Educació que també eren molts de duros
per a guarderies i per a escoletes destinades a ajuntaments i
m’agradaria si va coordinat, si es complementen o si són
programes separats.

I ja dins pròpiament el que és conselleria. A la Direcció
General de Cooperació ha dit que és farien modificacions per fer
microprojectes i macroprojectes. A mi m’agradaria saber quin
tipus de modificacions pensen fer i algun exemple de
microprojectes i macroprojectes perquè només els sentim
anunciats, però sí que ens agradaria saber exactament en què
consisteixen.

Després en el programa 311A, de la Direcció General de
Serveis de Presidència i Esports hi ha inversions també per
696.000 euros. Si ens pot especificar concretament alguna
d’elles. Després dins la Direcció General de Famílies i Menors
ha dit una unitat terapèutica. Si podeu dir on la pensau posar.
Després ha dit que la Fundació s’Estel seria l’encarregada de
cercar el solar per aixecar el nou centre per a atenció als menors.
M’agradaria saber si els doblers que hi ha aquí són per
gestionar allò que ja gestiona la Fundació s’Estel i els doblers
per al solar els ho donaran després o ja van inclosos aquí dins.
Després ha parlat d’aquest Pla integral a la família. Volem saber
si teniu partida econòmica reservada a aquest pla o si la dotareu
posteriorment i en cas de què la doteu posteriorment, d’on es
retiraran uns altres doblers perquè evidentment els doblers són
els que són. No conec ningú que en pugui fabricar sense
molestar als altres. Després a la Direcció General de Joventut
també hi havia una quantitat de transferències corrents, 2,5
milions d’euros per a transferències corrents. I m’agradaria
expliqués sobretot aquestes que fan referència a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa i els que van a empreses
públiques de la CAIB, que no són les de la XIIB pel que es veu.

I l’altra cosa que li volíem demana era la Direcció General
d’Esports, les transferències corrents si les pot especificar.
Aquests 3,9 milions d’euros a empreses públiques i altres ens
de la CAIB i les famílies i institucions sense finalitat lucrativa.
Després també ha dit que a través de la XIIB durà a terme la Llei
de joventut i la promoció del turisme jove, a veure si ho hem
entès bé. I després hi havia un programa dins allò que era
l’IBAS que econòmicament no era excessiu, però sí que era molt
important i era un programa dels mediadors culturals que es
duia conjuntament, es gestionava des de l’IBAS i des de la
Conselleria d’Educació, la Direcció General d’Ordenació i
Innovació, sí que feia un servei molt important tan als
ajuntaments com a la societat en general i voldria saber aquest
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programa si s’ha inclòs dins algun dels que ens ha explicat, si
s’ha passat a una altra conselleria o si s’ha suspès on està?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari té la
paraula la Sra. Armengol per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup Parlamentari
Socialista també agrair la presència de la conselleria de
Presidència, Esports i a tots els alts càrrecs que l’acompanyen
i faríem una sèrie de preguntes per aclarir possibles dubtes que
ens han quedat de la seva intervenció.

M’agradaria començar amb el tema que ha començat la
conselleria i que és el Pla de guarderies. I en vista de què
aquest pla és un pla que només s’ha anunciat en alguns
trossos en els mitjans de comunicació i que de fet s’ha felicitat
per part del nostre grup i no hem tengut accés a aquest pla, que
en realitat és un pla que no existeix perquè creim que no està
aprovat per cap estructura del Govern i si està aprovat el pla
ens agradaria que ens ho digués. Diu la Sra. Consellera que s’hi
destinen 4 milions d’euros. A mi m’agradaria que
m’especifiqués exactament a quins programes i a quines
partides pressupostàries estan els 4 milions d’euros perquè no
hi ha cap programa que sigui Pla de guarderies en el pressupost
de la seva conselleria.

I després també un tema que crec que és dels importants i
que ho ha dit al principi que era la transferència al Consell
Insular de Mallorca, que serà efectiva a partir de dia 1 de gener.
Efectivament ja el portaveu d’Esquerra Unida ho comentava, a
la llei d’acompanyament del pressupost pareix que es dissol
l’IBAS i en canvi en el seu pressupost vostè diu que de tot el
que no es transfereixi al consell insular se’n farà càrrec l’IBAS.
M’agradaria que ens ho contestés. I després si no he entès
malament vostè ha dit que es transferiran 28,9 milions d’euros
en el consell insular quan allò que està pressupostat en el
consell insular de rebre del Govern de les Illes Balears,
precisament es va aprovar la setmana passada, són 27 i
busques milions d’euros. M’agradaria m’aclarís exactament
quina xifra és la que pensen transferir en el Consell Insular de
Mallorca.

Quant a la Direcció General de Relacions Europees i de la
Mediterrània, hem vist que la seva memòria d’objectius (...)
estats són exactament clavades a les que hi havia en el 2003,
igual que moltíssimes de les direccions generals que no s’han
molestat pareix ser en canviar les memòries i s’han copiat
literalment de les que hi havia en els pressuposts de l’any
passat. Sí políticament ens agradaria que expliqués per què en
aquesta direcció general hi ha el programa d’assistència a les
víctimes del delicte. No entenem la relació d’aquesta direcció
general amb aquest programa en concret.

Quant al programa 121E, que és el de registre de supervisió
i relació amb societats i entitats jurídiques que també depèn
d’aquesta direcció general. Tampoc no entenem molt bé per què
està lligat a aquesta direcció general. Vostè diu que el
responsable d’aquest programa, diu el seu pressupost, és la
directora general d’entitats jurídiques i nosaltres, que
sapiguem, no està establerta aquesta figura en el seu
organigrama del Govern.

Quant a la Direcció General de Joventut també m’agradaria
saber, ja li han demanat, per què políticament, per què s’ha
decidit posar el programa de relacions amb les cases exteriors
i m’agradaria saber per què disminueix el capítol 7 d’inversions
a l’exterior d’aquest programa de les Cases Balears a l’exterior?

En el programa de joventut, a la Direcció General de
Joventut, vostè ha dit que donarà molta importància a la xarxa
d’instalAlacions i nosaltres, si no ho hem calculat malament, del
pressupost de l’any passat disminueix en 50.000 euros a
enguany, per tant, no li deu donar molta prioritat a aquest
programa. I m’agradaria saber concretament quina previsió
pressupostària té feta per a l’alberg juvenil de Sa Vinyeta de
Ciutadella en aquest apartat.

Quant a la Direcció General de Cooperació. En el 2003
quedava fixat per pressuposts de la comunitat autònoma el
número i el tipus de convocatòria d’ajuts que es farien per part
de la direcció general. En aquest pressupost veim que
desapareix la convocatòria d’ajudes per a la realització de
projectes de cooperació en els campaments de refugiats
saharians. M’agradaria saber si realment aquesta direcció
general deixarà de fer aquests projectes que es feien en els
camps de refugiats saharians i que nosaltres creim realment
interessant i que realment s’haurien de potenciar i no fer-los
desaparèixer. I m’agradaria saber per què desapareix el
contracte d’una auditoria per a la valoració dels projectes
finançats que sí hi havia als altres pressuposts i que en aquest
pressupost d’enguany no l’hem pogut trobar.

Un matís que hi ha en el consell de cooperació de les Illes
Balears, la secretaria general del Consell de Cooperació de les
Illes Balears, abans el Govern s’encarregava del manteniment
de la secretaria general i vostès canvien la paraula manteniment
per la paraula gestionar la secretaria del consell. Ens agradaria
saber què hi ha políticament darrera aquest canvi de paraula,
que podria ser una anècdota, però que pot significar molt més
que una simple anècdota.

Després també en el capítol 4 de la Direcció General de
Cooperació disminueix la transferència a la Universitat de les
Illes Balears. M’agradaria saber per què disminueix la
transferències de la Universitat. I per què disminueix en 800.000
euros la transferència a l’exterior. I en canvi augmenta amb més
d’1 milió d’euros el capítol 4 les partides de família i institucions
sense ànim de lucre. M’agradaria saber en què pensen gastar
exactament aquests doblers que augmenten.

Quant a la Direcció General d’Esports, ens agradaria saber
quins grans esdeveniments esportius tenen pressupostats i
amb quin importat cada un d’aquests grans esdeveniments. Si
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ho tenen planificat o si aniran improvisant damunt el que vagi
succeint. Quina partida és la prevista per a aquests grans
esdeveniments? On està la partida per a l’equip ciclista? Perquè
evidentment, com ja li han dit, a Turisme ens han dit que no hi
és.

I després ens agradaria ens expliqués el desglossament dels
següents programes i partides. El programa 457A de la Direcció
General d’Esports, el centre de cost 23.301, en el capítol 4 el
codi 47.000, que és una partida de 90.151,82 euros, destinats a
empreses privades. Ens agradaria el desglossament. Veig que
no pren nota, si vol que li repeteixi, o puc anar més poc a poc.

I en el codi 48.000, és una partida d’1.776.597,87 euros, una
partida molt exacte. M’agradaria també que la desglossés. I
també ens donés una explicació de per què disminueix el capítol
7 respecte a l’any passat que són les transferències als
ajuntaments precisament, que és d’allò que la Sra. Mulet es
queixava idò és una partida que disminueix en un 600.000 euros
i ens agradaria que ens expliqués per què.

Quant a l’IBAS, en el programa 313D de protecció i acció
social ens agradaria saber el canvi d’aquest programa perquè
aquí desapareix del capítol 2 que eren 14,5 milions d’euros
destinats al concert de prestació de serveis socials. Ens
agradaria saber a quin altre programa ho han passat, si és que
ho han canviat de programa. I després ens agradaria saber per
què en aquest programa, concretament en el capítol 7,
disminueix la transferència als ajuntaments amb projectes varis
i en canvi augmenten a 1.200.000 euros la partida que està
fixada només per centres d’edat als ajuntaments. Ens agradaria
saber quins centres d’edat pensen fer. Quina previsió tenen. I
quina programació exactament tenen Quant al programa 314A
de pensions i prestacions econòmiques m’agradaria que em
desglossés en el capítol 4 la partida que va a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa, que l’han pujada ni més ni
manco que a 2,5 milions d’euros. M’agradaria saber com es
repartiran aquests doblers i amb quins projectes. Després
també del Pla de prestacions bàsiques ens agradaria saber què
hi ha posat de pressupost propi el Govern de les Illes Balears
perquè va ser una conquesta del passat Govern i seria una
llàstima que s’hagués oblidat pel camí.

Quant a l’Institut Balear de la Dona, els objectius i la
memòria tampoc no s’han esforçat molt en canviar-ho, l’han
copiada exactament de la que hi havia. I vostè ens ha parlat
molt del Pla de conciliació de vida laboral i familiar, del Pla de
guarderies, ja li he dit que són plans que desconeixem i li
agrairíem que ens ho fes arribar. Però sí que ens alegram de què
pugui 1 milió d’euros l’Institut Balear de la Dona, això ja ho hem
dit en diferents ocasions. Allò que no ens acaba de convèncer
és a quines partides està pujant, precisament, l’Institut Balear
de la Dona. I ens agradaria que ens desglossés en què es
gastaran exactament aquests doblers perquè realment allà on
puja l’Institut Balear de la Dona és en el capítol 4 en 600.000
euros. Puja la Universitat en 36.000 euros que ja ens sembla bé.
La partida dels ajuntaments ja ens sembla bé. Però la partida
que puja realment és la d’institucions i famílies sense ànim de
lucre amb 500.000 euros. Ens agradaria que desglossés
exact ament en què pensen gastar aquest doblers de l’Institut

Balear de la Dona. I també en el capítol 6 que pugen en 400.000
euros les despeses de caràcter immaterial i ens agradaria que
ens expliqués exactament a què pensen destinar aquests
doblers, perquè no fos cosa que en lloc de fer polítiques
d’igualtat, ens dediquem a fer polítiques que poc tenguin a
veure a augmentar aquestes polítiques d’igualtats entre homes
i dones i de conciliació de la vida laboral i familiar.

Una cosa que havia oblidat d’una altra direcció general, a la
Direcció General de Planificació i Ordenació Social, en el capítol
4, que té també un gran augment, hi ha una partida destinada a
la Universitat de les Illes Balears, de 132.000 euros, m’agradaria
saber si és que hi ha algun conveni i a què es refereix

I acab amb un parell de preguntes concretes. De l’illa
d’Eivissa i Formentera que estaven previstes a la Llei de
transferències que es va aprovar i no hi hem trobat les
dotacions econòmiques, ens agradaria saber quina partida hi ha
per al centre de dia de Formentera, quin programa i com està
pressupostada; quina partida hi ha per a la residència de l’Estitx
per a majors a Santa Eulàlia, a Eivissa; si existeix alguna altra
partida per a infraestructures socials a Eivissa i Formentera,
com per exemple una residència per a discapacitats psíquics
profunds o una residència per a majors a Sant Antoni o un
centre de dia a Sant Antoni, que són temes que jo supòs que
vostè coneix, però nosaltres no els hem trobat al pressupost
que ens presenta avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Vol la paraula per contestar ara, Sra.
Consellera? Sí? Idò per part del Grup Popular, el Sr. Pastor té la
paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar la
benvinguda a la consellera, juntament amb el seu equip, per
l’explicació que ha donat d’aquests pressuposts d’una
conselleria molt diversa, molt àmplia, però que crec que
reflecteix la importància d’un govern en els temes socials.

Diria que és un pressupost marcat per la Llei de
transferències, crec que podem dir que tornam a la normalitat,
després d’aquella llei de transferències aprovada ja fa un temps
però que no va entrar en vigor a un dels consells insulars, ara
a partir de dia 1 de gener, tots els consells insulars podran
gaudir i gestionar aquestes transferències en temes socials, per
tant crec que és una bona notícia i sobretot per aquestes
entitats que tots deim que estimam i que volem reforçar, però
que, de vegades, amb els gests no s’acaba de demostrar.

Crec que hi ha temes, sobretot en els temes socials, que no
són, a pesar que siguin competència seva, únicament el que
farà vostè, que reflecteixen realment les polítiques, sinó que són
polítiques de govern, com poden ser els temes de joventut, de
la dona, d’esports i d’altres, perquè hi ha moltes altres
conselleries que també hi han de fer feina. I jo crec que aquest
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govern demostrarà que és un govern diferent, no vull dir millor
o pitjor, crec que millor, dels anteriors, sinó que la coordinació
que existirà entre les conselleries afavorirà que totes aquestes
polítiques integrals tenguin molta més efectivitat. Podríem
posar l’exemple amb el tema de joventut, que no només es
tracta dels programes que reflecteixen aquí, sinó que hi ha altres
conselleries, com puguin ser en els temes d’educació, en els de
treball, en els de salut, etc., que també tenen molt a dir en
aquesta política integral que ha de fer un govern, i no una sola
direcció general.

En els temes de cooperació, crec que és una bona notícia el
fet que tornem a les dues castes de projectes, els
microprojectes i els macroprojectes, jo ja vaig tenir l’experiència
a la legislatura 95-99 i crec que possiblement tots desitjaríem
que anàssim pel camí de fer cooperació directa, és el camí que
devem desitjar tots però tal vegada encara ens falta un temps,
però crec que tornar a aquest camí dels macroprojectes també
és important. Crec que sobretot l’augment d’aquesta partida i
la decisió de fer feina amb els temes de cooperació és important
per a tots els governs, no només per a aquest sinó per a totes
les institucions.

Tema de joventut, és un dels temes importants, moltes
vegades tots ens n’omplim la boca, quan es va aprovar el Pla
jove ja vàrem dir que es feia sobre un estudi sociològic que tal
vegada no reflectia la realitat, era un estudi sociològic que
s’havia fet l’any 97 i ens alegram de saber que s’encomanarà un
de nou i que al mateix temps es redactarà un nou Pla jove. Crec
que és important.

També voldria incidir que sembla que hi ha ganes de tornar,
des de la Direcció General de Joventut, aplicar aquestes
polítiques de prevenció, consideram aquestes polítiques, no sé
si serà un altre programa, però jo record un programa que es
deia “Conductes de risc” on totes les conductes que afecten
molt directament el colAlectiu jove és molt important que es
puguin tornar a posar en marxa, anorèxia, bulímia, temes de
salut, drogodependència, crec que si feim feina en temes de
prevenció, possiblement sigui la millor política en salut que
puguem fer.

M’agradaria fer-li una pregunta respecte del tema del
voluntariat. Hi va haver una llei aprovada en aquest parlament,
a la legislatura 95-99, que a dia d’avui encara no acaba d’estar
desenvolupada, ens agradaria saber què fa comptes fer amb
aquesta llei, s’havia de crear un fòrum del voluntariat que
pensam que és important per coordinar aquesta política i avui
aquest fòrum no està creat. Sempre hem parlat de la complexitat
i de la dificultat que té crear aquest fòrum, sobretot per la
diversitat d’entitats que fan feina en el tema del voluntariat,
però pensam que aquest fòrum seria molt important sobretot
per unificar criteris i per saber cap on volem anar.

En temes d’esports, hem de dir que ens alegram de la
política decidida sobretot pel que fa referència a grans
esdeveniments esportius. També ens n’alegram que el fet
d’haver creat aquest equip ciclista que ha dut tant de debat i ha
provocat tanta notícia, que nosaltres creim que és molt
important per a aquesta comunitat, no només pel que fa

referència al fet únicament esportiu, jo crec que sobretot en
promoció d’esport, però en promoció de la nostra comunitat
també és molt important i ens alegram que sobretot no afecti
aquesta quantitat econòmica que es donarà a aquest equip
ciclista al que fa referència a tota la línia d’ajudes que es
donaran directes a esportistes, a federacions, a equips. Per tant,
ens n’alegram, li donam l’enhorabona i, sobretot, crec que és
important.

El fet de grans esdeveniments esportius i sobretot donar
suport a l’esport d’elit, de vegades la gent ho confon o du punt
a fer una mica de demagògia. Jo crec que la millor promoció que
podem fer del nostre esport base, la millor promoció que podem
fer per a l’esport dels nostres joves és intentar tenir grans
esportistes d’elit i jo, la veritat és que en aquest cas, com a
doble funció que tenc, com a parlamentari i com a batle, dir-li
que tenir en aquests moments esportistes com en Rafel Nadal
o com n’Elena Gómez, que són manacorins, dir-li que això és
una gran promoció per a l’esport i sobretot és un mirall per als
nostres joves. Per tant, jo crec que ajudar aquests esportistes,
possiblement no quan ja estan en aquest gran nivell,
possiblement parlàssim de Rafel Nadal, però en el cas de les
gimnastes tal vegada sigui un esport que sempre necessita la
seva ajuda, però ajudar als esportistes que puguin arribar a
aquest nivell, doncs crec que és important i és una política
totalment encertada.

Hi ha moltes direccions generals, possiblement tant
importants com les que he mencionat abans, menors, les
relacions europeus, comunitats a l’exterior, etcètera, però jo en
destacaria una damunt totes, que és l’Institut de la Dona. Jo el
que crec que ha demostrat vostè amb aquest pressupost i, a
més, ho dic molt clar, és que el fet de tenir una conselleria que
es digui de Benestar Social no reflecteix quina és la política o
quin és el sentit o la línia que vol dur un govern amb les
polítiques socials; pareixia que sense una conselleria que
s’anomenàs de benestar social era impossible fer polítiques
decidides d’un govern cap als temes dels més desfavorits, que
crec que qualsevol govern hi ha de prestar la màxima atenció,
i jo crec que aquest pressupost i sobretot les seves
explicacions han demostrat que això és possible, no solament
és possible, sinó que en aquest cas és aquest govern i en
aquest cas, el Partit Popular, que és qui té aquest govern,
demostra que fa una política decidida cap al món social i
sobretot cap a les persones més desfavorides. Però jo li deia
que una de les millors notícies que tenim és l’increment que ha
sofert en aquest cas la política de la dona; jo crec que l’Institut
de la Dona ha augmentat considerablement el seu pressupost
i, com tots els altres, jo crec que molt bé vostè ha dit,
possiblement mai no siguin suficients els doblers que es
destinaran als temes socials i possiblement aquests doblers que
es destinen als temes de la dona, possiblement, tant de bo arribi
un moment que no haguem de fer aquesta política. Això voldrà
dir que haurem arribat a la plena igualtat, jo crec que això serà
una bona notícia per a tots, no només en aquest per al diputat
o per al grup que parla, sinó per a tots, i jo crec que amb una
política en tema de prevenció o de donar suport a les dones
que sofreixen violència jo crec que són doblers molt necessaris.
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En aquest punt és important dir-li que vaig poder assistir la
setmana passada a un conveni signat per una sèrie
d’ajuntaments que també creuen que aquesta política s’ha de
dur endavant, amb un casal, en aquest cas el Casal de Llevant,
per tant crec que és una iniciativa molt bona, sobretot no
només amb les dones, sinó després el que hi va darrera, puguin
ser els seus infants, que possiblement se’ls hagi de donar
acollida, se’ls hagi de donar un tractament especial, i jo crec
que això ha de ser una política prioritària per a aquest govern.
Per tant, tant a vostè, com en aquest cas a la directora de la
Dona, l’anim a seguir fent feina en aquest tema, perquè jo crec
que serà un èxit de tots, no només nostre, sinó de tots i
sobretot de tota la societat, que puguem fer feina en temes
d’educació, perquè també pensam que el tema de l’educació és
primordial per arribar al punt que tots volem arribar.

Família, sobretot celebrar també en aquest cas l’augment de
les subvencions; no li demanarem a què destinarà els doblers,
en aquest cas les partides que fan referència a famílies i entitats
sense ànim de lucre, exactament com el que són entitats
juvenils, també sense ànim de lucre, perquè imaginam que són
les partides que dediquen vostès de capítol 4 o de capítol de
subvencions i que supòs que vostès faran una convocatòria
oberta a totes les entitats perquè presentin projectes i perquè
presentin programes, perquè siguin les mateixes associacions
que, a més sempre nosaltres ho hem defensat, que siguin les
que diguin, sobretot d’aquests mateixos colAlectius, quines són
les prioritats.

Crec que reforçar el teixit associatiu, sigui en aquest cas de
la família, sigui en aquest cas de joventut, crec que és
important. Crec que tenim un bon colAlectiu i sobretot tenim un
bon teixit associatiu, que coneixen molt bé la realitat dels
nostres joves, que coneixen molt bé la realitat de les nostres
famílies i que ells mateixos, els programes que li posaran
damunt la taula possiblement siguin encertats, jo crec que
vostès els han d’estudiar i aquests programes, possiblement,
hagin de seguir la línia que marca el Govern, però jo crec que
una certa llibertat en aquestes entitats a l’hora de presentar els
seus programes i els seus projectes, també crec que enriquirà
una miqueta la política d’aquest govern.

Per tant, crec que el que vostès presenten en tema de
família, dir-los que m’alegr que presentin en aquest cas la
proposta d’aprovar un Pla integral de la família, això ho vàrem
poder sentir en el discurs d’investidura a l’any 99 pel president
Antich, i als dies d’avui aquest pla encara no està aprovat,
esperem que vostè durant aquest temps i sobretot amb el màxim
consens possible, com s’ha fet amb altres plans que s’han
aprovat en aquest Parlament, com puguin ser molts que s’han
aprovat sobretot en el tema de joventut, es varen intentar
aprovar per unanimitat; jo crec que hi va haver un gran
consens, però en altres plans, sobretot en el tema d’immigració,
que es va aprovar aquí, en aquest cas, per unanimitat, crec que
seria molt important. Per tant, l’anim que faci feina en aquest pla
i sobretot que el presenti el més aviat possible perquè tots els
grups polítics hi puguin també fer les aportacions oportunes.

Per tant, donar-li l’enhorabona, anunciar-li, com no podia
ser d’altra manera, el suport del nostre grup i, sobretot,

encoratjar-la a fer efectiu aquest pressupost, però jo crec que
és una bona idea, el que passa és que li queda un any de feina
per a després posar-lo en pràctica. Per tant, enhorabona per
aquest pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Ara té la paraula la consellera,
per contestar.

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

Moltes gràcies. Bé, en relació amb les seves preguntes, com
que n’hi ha moltes que realment estan repetides, contestaré de
forma global. La que crec que s’ha repetit de forma més
contínua ha estat la que feia referència al Pla de guarderies. Jo
realment havia començat la meva intervenció amb aquest
aspecte i pensava que havia quedat bastant clar. Jo he dit que
és ver que era un pla interdepartamental amb el qual hi tenen a
veure altres conselleries que, evidentment, hi aboquen els seus
recursos i fan els seus plans i els seus programes amb total
llibertat. El pla que du a terme la meva conselleria és un pla
propi de la meva conselleria, el qual té quatre línies que, a més,
les he especificat amb pressuposts, però bé, les tornaré repetir.

La primera d’elles és la que fa referència al manteniment i a
la conservació de les guarderies que hi ha a les corporacions
locals i a entitats sense ànim de lucre, que té una partida
pressupostària d’1 milió d’euros. Aquesta estava concretament
fins ara dins l’IBAS i passarà a formar part de la Direcció
General de Planificació i Ordenació Social.

Una partida nova que s’ha creat actualment, amb 300 -un
moment que no voldria equivocar l’import-, concretament amb
371.000 euros, està destinada a la construcció de noves
guarderies de corporacions locals i de grups empresarials. Aquí
evidentment ja he dit que començam amb aquesta partida i que
s’aniran incorporant romanents; també formarà part de la
Direcció General de Planificació i Ordenació Social.

La tercera part és la que fa referència a 1,5 milions d’euros
per tal d’adaptar les tres guarderies que tenim pròpies, que és
la Mallorca i les dues de Menorca, perquè s’adaptin a la
normativa actual, que per ara no hi estan, i entrin a formar part
del sistema educatiu. També està dins la Direcció General de
Planificació i Ordenació Social.

I com a quart punt, que està dotat amb 1 milió d’euros és,
concretament, l’Institut de la Dona. I li voldria concretament
que no es preocupi, que aquest milió d’euros va completament
destinat a això, perquè precisament està en el capítol 4, allà on
vostès es preocupen tant quan posa famílies i entitats sense
ànim de lucre, això és un capítol destinat a treure subvencions
per convocatòria pública. Per tant, aquestes subvencions
aniran destinades a famílies que tenen fills de 0 a 3 anys que
duguin els seus infants tant a guarderies públiques com a
guarderies privades, i compt amb un pressupost de l’Institut de
la Dóna d’1 milió d’euros. Per tant, si feim la suma, surt 3,7
milions d’euros que segur que arribarem als 4 milions d’euros,



164 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 10 / 6 de novembre del 2003 

 

això pel que respecte a aquest pla únicament des de la meva
Conselleria de Presidència i Esports.

Bé, per contestar unes altres de les seves preguntes, vostès
quan me parlen que a la llei d’acompanyament hi ha l’extinció
de l’IBAS, realment és que ha hagut de ser així, perquè es va
aprovar en aquest Parlament durant l’any passat una llei de
transferències, que va ser feta per vostès i aprovada per vostès.
En aquesta llei es preveia que es transferirien una sèrie de
gestions, com poden ser la Residència de Felanitx, la Residència
de la Bonanova, una sèrie de centres de dia, com el de sa
Bonanova, el de Felanitx, el de l’Avinguda Argentina, el
menjador de transeünts, etcètera, amb la qual cosa la gestió
d’aquests centres passa a formar part del Consell Insular de
Mallorca. D’aquí ve l’extinció de l’IBAS, perquè el que no
volem fer nosaltres de cap manera és duplicar recursos, per això
tot el que ens quedaria dins l’IBAS passa a formar part de la
Direcció General de Planificació i Ordenació Social que ja està
creada, i aquesta direcció assumirà la resta de competències
que venen de l’IBAS, que concretament són programes
estatals, que era aquella relació que jo havia fet i que
evidentment són fons estatals, com el Pla gerontològic i una
sèrie més. I llavors hi ha tota una sèrie de programes
autonòmics, com podrien ser la targeta bàsica, que va ser
creada durant la legislatura passada, i el programa de Ca Vostra,
que també ja he dit que s’augmentava en un 30%. Tots aquests
programes, tot el que no s’ha transferit al consell insular,
passen a formar part de la Direcció General d’Ordenació i
Planificació Social. 

En temes de cooperació, miri, realment és una qüestió de
criteri; vostès fan els seus pressuposts i fan les seves
direccions generals com creuen que els han de fer, nosaltres
hem cregut que havíem d’apostar pels macroprojectes, perquè
realment varen funcionar. Llavors, el que hem fet ha estat
destinar les partides corresponents.

Quan vostès me parlen també de si seguirem donant suport
al poble saharià, jo únicament les volia en això que ben igual
que a l’any 2003, l’únic és que hem llevat la convocatòria
extraordinària perquè no entenem que únicament un poble hagi
de tenir una convocatòria extraordinària, per tant passa a formar
part de la convocatòria ordinària igual que els altres.

Quant a les partides que vostè me parlava del contracte
d’empresa d’auditories, es manté el mateix amb una dotació de
76.000 euros.

I quant a l’aportació a la UIB, jo li diré realment que s’han
disminuït 20.000 euros, però és que miri, sincerament, jo entenc
que vostès s’hagin de ficar en partides petites concretes,
perquè realment no es poden ficar en res més en aquest
pressupost; per tant, sí, hem disminuït 20.000 euros, una
subvenció que donàvem a la UIB i realment s’ha repartit amb
altres aspectes. El que hem fet nosaltres amb el pressupost de
cooperació és destinar el 0,7 d’aquesta comunitat autònoma i
es destina a micro i macro projectes i es mantenen la majoria de
coses que hi havia, i pot ser que hi hagi hagut petites
modificacions, com hi haurà sempre a tots els pressuposts.

Per parlar de temes de joventut, tal vegada jo no havia estat
massa extensa perquè realment si hagués d’explicar tots els
programes que hem de dur endavant, però bàsicament es tracta
de les corresponents línies de subvenció a tot el teixit
associatiu i llavors també comptaríem amb la planificació de
totes les activitats que es duen a terme, que ja he dit que
augmentaven en tants per cent concrets. Llavors també tota
una sèrie de partides destinades a programes de prevenció,
etcètera, però bàsicament són programes destinats a teixits
associatius.

Llavors, quan vostès me parlen també de si realment jo faig
comptes promocionar el turisme juvenil, doncs li diré que sí. Li
diré que sí i li diré que ho faré amb les instalAlacions juvenils.
Miri, nosaltres, des que som en aquest govern hem volgut rebre
diferents batles de diferents pobles que s’han interessat per tal
de poder incorporar les seves instalAlacions dins la nostra xarxa.
A partir d’aquí passaran a ser incorporades dins la XIIB i els
nostres joves d’aquestes illes podran gaudir de totes aquestes
instalAlacions, evidentment amb la colAlaboració sempre dels
corresponents ajuntaments.

I vostès quan me parlen també de la instalAlació que he de
fer nova és la de sa Vinyeta de Ciutadella, els diré que sí, i té un
pressupost d’1,4 milions d’euros que, evidentment, està fet en
base a una pòlissa de crèdit que va fer l’anterior govern i que,
per tant, nosaltres volem dur endavant. Però també els diré una
qüestió respecte d’aquest tema, la veritat és que nosaltres
pensàvem començar les obres tot d’una que fos possible, però
ens hem trobat que resulta que l’anterior govern va
pressupostar aquest import, va redactar un projecte que ha
costat, parlant de les antigues pessetes, uns 10 milions de
pessetes, fora que el particular hagués fet la cessió a
l’ajuntament. Per tant, ara ens trobam amb un projecte fet
damunt un terreny que no és propietat ni de l’ajuntament ni de
la comunitat autònoma, i resulta que el propietari no ens ho vol
deixar. Ja veurem com ho arreglarem, en principi a nosaltres ens
agradaria fer això a sa Vinyeta, i si no és possible, haurem de
canviar de terreny, però en principi és la instalAlació que està
prevista.

Parlar del Pla integral de família. Bé, li vull dir que el Pla
integral de família realment està pressupostat amb uns 340.000
euros que són a la partida corresponent i que, evidentment, es
durà a terme.

Llavors, quant a la Direcció General d’Esports, jo vull agrair
realment la intervenció que ha tengut el diputat i que realment
ha comprès quina és la línia d’actuació en aquest camp. Jo he
dit que això augmentava en un tant per cent important, un 10,5
milions d’euros, perdonau, un 10,5% de tant per cent, en total
8 milions d’euros. Aquests 8 milions d’euros estan totalment
destinats al que serien les ajudes als clubs, les federacions, la
Fundació Illesport, a donar suport a tot tipus d’esportistes,
però els diré que, com així el conseller de Turisme els ha dit que
la seva partida, la partida per patrocinar un equip ciclista no
estava dins la conselleria, jo els he de dir que tampoc no està
dins la meva i que per tant no està dins la Direcció General
d’Esports -deixi que li expliqui, per favor, senyor diputat no es
posi nerviós.
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Vostè coneix que hi ha una fundació que es diu Fundació
Illesport, que està dotada amb 400.000 euros; doncs mira, a
través d’aquesta fundació serà a través de la qual es finançaran
tots els grans esdeveniments esportius, perquè a través
d’aquesta fundació hi haurà d’altres aportacions que no
únicament seran del Govern, sinó que seran d’altres tipus
d’empreses, possiblement de fundacions i d’empreses privades,
que estan d’acord. I a partir d’aquí es finançarà l’equip ciclista
i la resta d’esdeveniments esportius, que mai no seran
improvisats, com no ho ha est at el tema de l’equip ciclista, en
el qual hi ha hagut un mes i mig de negociacions i que realment
ha estat una cosa molt pensada i evidentment molt parlada
també amb tot el que seria la gent que forma part del camp
esportiu i evidentment també les federacions.

Per tant, jo l’únic que vull és tranquilAlitzar-los, dir-los que
mai cap esdeveniment esportiu mancarà ni molt manco el que
són les ajudes destinades als esportistes, ni a les federacions
ni als clubs. És més, és que nosaltres les augmentam, i crec que
ho he de repetir, és que augmentam les subvencions que van
destinades als esportistes i a més incrementant en un tant per
cent important totes les inversions que faran a les instalAlacions
esportives pròpies que, per desgràcia, no estan en una situació
que seria la més desitjable.

Quan me parlen d’ajudes a persones amb discapacitats, són
ajudes que estan previstes per a persones que realment no
arribin al que serien les prestacions bàsiques. De discapacitats,
la veritat és que jo he parlat poc de colAlectius perquè creia que
era molt més convenient parlar de pressuposts; vull dir que
nosaltres en temes de discapacitats tenim pensades moltíssimes
de coses i aquí enllaçaria una mica amb les preguntes que
també m’han fet tots els diputats, en relació amb la qüestió de
què pensàvem fer amb la construcció de residències per a
persones majors i amb la construcció de residències, també, i
centres d’estades diürnes per a persones amb discapacitats, i
d’una reunió que jo vaig tenir amb el ministre.

Doncs miri, a això realment li puc contestar de forma molt
positiva, es tracta d’un pla de 60 milions d’euros, que jo supòs
que vostès ho varen veure, 60 milions d’euros, al qual el
ministeri fa una aportació summament important, al qual es
construiran les respectives residències i centres que facin falta
a totes aquestes illes. Realment es fa una planificació i quan
això estigui construït, sempre d’acord amb els corresponents
insulars i amb les institucions a les quals pertoca aquesta
competència, es transferiran per a la seva gestió, que és el que
estableix la Llei de transferència de competències al Consell
Insular de Mallorca i que ja estaven transferides a Menorca i a
Eivissa. Per tant, crec que és una notícia important i que ens
podem donar totalment per satisfets, perquè, a més, tampoc no
afecta aquest pressupost.

En el tema de discapacitats, vaig anunciar també tota una
sèrie d’accions que nosaltres hem de dur a terme, en temes
d’oci. I sobretot també voldria comentar de forma important la
constitució d’una federació per a persones discapacitades.
Nosaltres també hem anat anunciant que realment jo sé que a
la legislatura passada es va fer feina en aquest tema i també
desconec per què no es va posar en marxa. Nosaltres hem

reprès aquesta qüestió i la posarem en marxa el més aviat
possible.

A títol de comentari sí que m’agradaria, que vostès quan me
parlen, mira, que realment no han canviat les memòries; jo,
sincerament, no crec que sigui l’important. Com comentava el
diputat, realment no fa falta tenir una conselleria que es digui
benestar social per fer poètiques socials, perquè jo crec que
amb aquest pressupost queda més que demostrat que realment
aquest Partit Popular ha apostat en aquest tema. I sincerament,
me pareix que vostè es fiqui amb les memòries, bé, ho entenc,
vostè s’ha de ficar amb les memòries perquè realment es pot
ficar poc amb els pressuposts.

I bé, supòs que m’he deixat qualque pregunta, però com que
hi ha una altra intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Entram al torn de rèplica. La
Sra. Mulet per part del Grup Mixt, té la paraula, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Moltes gràcies, però ja m’ha quedat contestat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,
el Sr. Rosselló té la paraula per un temps de cinc minuts també.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, molt breument. La veritat és que no s’ha deixat qualque
pregunta se les ha deixat quasi totes, però jo comprenc que és
complicat això de venir aquí a explicar els pressup osts, però per
a això es fa aquesta reunió. El tràmit parlamentari té aquest
tràmit, la compareixença consisteix a una sessió que té com a
objectiu aclarir, situar, treure tota la informació que necessiten
els diputats per a després poder-se fer una idea dels
pressuposts i per tant dir si s’està d’acord, no s’està d’acord,
si es presenten esmenes a la totalitat o si es presenten esmenes
parcials, perquè, si no, no caldria fer aquesta reunió. Avui no
venim a dir el que pensam dels pressuposts, avui venim a
aclarir totes aquestes coses. I bé, la veritat és que, bé, no me
ficaré en les preguntes que ha fet la Sra. Francina, però bé,
pràcticament no se n’ha contestat cap; i jo, concretament, he fet
referència a dos programes que surten a la memòria que no se
m’ha contestat; no s’ha dit res de Joan Crespí; no s’ha dit res
de l’Hospital Militar; no s’ha dit res d’un munt de coses.

I ja està, bé, avui de matí ho hem viscut amb el Sr. Flaquer
i tampoc no hem aconseguit aclarir, i quasi se’ns ha criticat
perquè féssim preguntes.

Respecte a l’equip ciclista, home, a mi m’és igual si vostès
financen directament l’equip ciclista o financen la Fundació
Illesport, perquè després la Fundació Illesport finança el
ciclisme; no, vostès no posen res a la Fundació Illesport. Bé,



166 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 10 / 6 de novembre del 2003 

 

doncs això és un miracle, en tot cas, en aquest cas sí que, si
aconsegueixen vostès una fundació a la qual no es posi res del
pressupost de la comunitat autònoma té les meves més
absolutes felicitacions. Però deduesc que una partida pública
hi haurà en aquesta Fundació Illesport.

I bé, la referència al tema dels 60 milions d’euros, que no
són a aquest pressupost, i tampoc no són als de l’Estat del
2004, per tant ja, no, no són als del 2004, ja parlarem del 2005 i
bé, ja ho veurem, però estam massa acostumats a veure moltes
notícies a la premsa que a l’hora que s’han de concretar no es
concreten. Per tant, bé, ja m’agradaria a mi que hi hagués
aquests 60 milions d’euros per fer residències i que ho vegem
tots i que en gaudim tots. Ara per ara no en podem parlar
perquè avui parlam de números i de pressuposts d’aquest
pressupost.

I ja està, jo senzillament pretenia amb la meva intervenció
aclarir tota una sèrie de coses que no hem aconseguit aclarir,
com igualment que els altres i no hi ha problema, tenc
colAlaboradors suficients com per tot el que li he demanat
aclarir-ho pel meu compte, que ho aclariré i estaré en condicions
de fer el debat quan correspongui tranquilAlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. La Sra. Mascaró, en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula, també per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Jo és que havia apuntat, quan
començava a parlar en el seu torn la consellera, de demanar
disculpes per no haver entès res, però després, sí perquè pareix
que li sabia greu haver de repetir, però després també veig que
ella no ens entén a nosaltres, per tant ja no en demanaré de
disculpes, perquè nosaltres feim preguntes amb tota la intenció
que se’ns contesti, no que se’ns reny per no haver-ho entès. Jo
li he fet preguntes molt concretes, ja va passar el dia de la
primera compareixença, amb la intenció precisament de conèixer
el pressupost i de poder criticar o no el pressupost, simplement
era a base de conèixer.

Heu parlat, havia demanat, per exemple, si hi havia
coordinació entre el seu pla de guarderies i el pla 0-3 que du a
t erme la Conselleria d’Educació, i m’ha dit que aquest era el seu
pla i punt.

Parla que quan vostès fan pressuposts és amb els seus
criteris; evidentment, quan una altra gent fa uns pressuposts
els fa amb els seus criteris, però en aquests moments parlam
dels seus criteris, dels de vostè i del seu equip de govern i del
grup que li dóna suport. Per tant, ens agradaria aclarir els seus,
el dia que haguem d’aclarir els nostres ja aclarirem els nostres,
però ara en aquests moments són els seus els que volem
discutir, que per això ha vengut vostè i, si no, no hagués
vengut, si no volia que li fessin preguntes.

Dels microprojectes i macroprojectes, li demanava qualque
exemple. No en vol.

De promocionar el turisme juvenil sí, a través de la XIIB, ho
ha dit, que sí i que no.

El Pla integral de suport a la família, hi ha 340.000 euros; a mi
m’hagués agradat que explicàs amb què se’ls gastaria,
simplement les repartirem a les famílies o què són aquestes
ajudes.

Que l’equip ciclista, els 400.000 euros de la Fundació
Illesport, jo no li demanat, però ja que hi som, li repetiré.

Després, aquestes ajudes per a persones discapacitades,
per a les famílies de persones discapacitades, a què
consistirien. Tampoc no ens ho ha volgut explicar.

Diu que volien fer una federació de discapacitats, supòs
que es devia voler referir a una federació esportiva, perquè
federació d’entitats a persones amb discapacitats n’hi ha en
aquestes illes; supòs que es devia voler referir a això.

Després ha dit que les memòries no són l’important. Si
precisament les memòries expliquen això dels números i
nosaltres venim a demanar el que amb les memòries i amb els
números no ens ha acabat d’aclarir.

I tota una sèrie de preguntes concretes, que si vostè vol
contestar jo no les hi repetiré perquè supòs que ja les deu tenir
apuntades i, en tot cas, quedaran al Diari de Sessions, que si
qualque dia es digna ens pot contestar en voler.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. La Sra. Armengol, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. No sé si podem donar tant les gràcies
a la Sra. Consellera, perquè no ens ha satisfet gens amb la seva
resposta. Sra. Consellera, nosaltres feim la funció que ens
pertoca com a diputats a l’oposició, que és controlar la gestió
del Govern, i vostè hauria de fer la funció que li pertoca, i
realment, com ja li han dit els meus companys, no ha contestat
absolutament cap de les preguntes. No sé si sap, perquè no té
experiència parlamentària, que les comissions de pressuposts
són precisament per analitzar el pressupost, no la visió política
que durà a terme, que això ja ho vàrem fer a la seva
compareixença de la política general, sinó que el pressupost és
precisament fixar-se en les partides, perquè les polítiques vostè
sap que després les fixam a partides pressupostàries i a saber
què gastarà amb cadascuna d’aquestes promeses que ens va
fer el dia de la seva compareixença.

Dir-li també que la llei de pressuposts consta de tres parts
importants, una és la memòria, l’altra són els números,
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ingressos i despeses, i l’altra les bases d’execució. Això és part
íntegra de la llei de pressuposts, la memòria precisament és on
es fixen els objectius polítics del que es vol fer (...) després (...)
despeses i ingressos, i per això és important una memòria, Sra.
Consellera, i trob que un conseller no hauria de menysvalorar
el que és una llei que aprova el Parlament de les Illes Balears i
hauria de tenir una miqueta més de coneixement.

Li tornaré repetir totes les preguntes que crec que són
necessàries per fer la tasca d’oposició, si vostè vol seguir
sense respondre nosaltres farem les queixes oportunes en el
Parlament.

Li torn demanar si la transferència al Consell Insular de
Mallorca pel tema de serveis socials a passar dia 1 de gener és
28,9 milions d’euros, tal i com vostè ha dit, i que no és el que ha
aprovat el pressupost en el Consell Insular de Mallorca.

Li torn demanar, la Direcció General de Menors i Família,
vostè ha dit que s’encarregarà a la Fundació s’Estel de fer un
nou centre. Amb quins doblers, perquè vostè només augmenta
una partida de 300.000 euros a la Direcció General de Menors i
Família?

Li torn demanar, la Direcció General de Planificació i
Ordenació Social hi apareix una partida de 132.000 euros per a
un conveni amb la Universitat de les Illes Balears. Per a què és
aquesta dotació econòmica?

Li torn demanar per què es disminueix en el capítol 7 de la
Direcció General de Joventut la dotació a la Xarxa
d’InstalAlacions de Joventut per a les Illes Balears?

De la Direcció General d’Esport, li torn demanar quins grans
esdeveniments estan prevists i pressupostats, amb quin import
cadascun, al pressupost que ens ha presentat avui?

Li torn demanar, la partida pressupostària de l’equip ciclista
vostè ens ha dit que està a la Fundació Illesport, que té 450.000
euros, i que això és la part que donarà el Govern per a tots els
grans esdeveniments esportius durant aquest any. M’agradaria
que ho aclarís, perquè vostè ho ha dit així, o jo ho he entès així,
que seran aquests 450.000 euros de la Fundació Illesport
l’aportació econòmica que farà el Govern i després la resta
vendrà d’empreses privades. Nosaltres no som uns grans
comptables, però si l’equip ciclista tot sol ja val 6 milions
d’euros i vostès només en pensen aportar 450.000 a través de
la Fundació Illesport, ens agradaria saber, que ens expliqui com
fan aquest miracle.

Després m’agradaria que me desglossàs la partida de la
Direcció General d’Esport, programa 457A, codi 47.000, de
90.151,82 euros, destinada a empreses privades; i la del codi
48.000, d’1.776.597 euros.

M’agradaria que m’explicàs per què a la Direcció General
d’Esports disminueix el capítol 7 en 600.000 euros les
transferències als ajuntaments.

M’agradaria que m’explicàs, dins la Direcció General de
Relacions Europees i la Mediterrània, per què políticament hi ha
ficat el programa d’assistència a les víctimes de delicte i per què
políticament hi ha posat el registre, supervisió i relació amb
associacions i entitats jurídiques que nosaltres no hi veim cap
relació ni una amb la Direcció General de Relacions Europees.
Igual que m’agradaria que m’explicàs políticament, per què la
Direcció General de Joventut ha de dur el programa de relacions
amb les cases exteriors. I també m’agradaria que m’explicàs per
què disminueix d’aquest programa el capítol 7, que era el
dedicat a inversions de les cases balears a l’exterior.

En el programa 121E, de la Direcció General de Presidència,
li repetesc, és el de registre, supervisió i relació amb
associacions i entitats jurídiques, vostè diu en el seu
pressupost que d’aquest programa n’és responsable la
directora general d’Entitats Jurídiques. I a mi m’agradaria saber
què nom i quan l’han nomenada.

A la Direcció General de Cooperació, vostè me diu que no
entén per què hi ha d’haver una convocatòria específica
d’ajudes per al poble saharià. És una convocatòria que vostè
pot no entendre, vostè diu que mantendrà exactament les
quantitats econòmiques destinades a aquestes ajudes; vostè
m’ha dit que mantindran, que sí faran convocatòria, però no
sabem si mantendrà exactament la mateixa quantitat econòmica
que s’hi destinava per programes al poble saharià, que sí té una
relació especial amb el poble de les Illes Balears i amb aquest
Parlament en què tenim el grup intraparlamentari a nivell de tot
l’Estat. I per això, precisament, hi havia una ajuda per al poble
saharià específica i crec que també vostè n’hauria de tenir
coneixement.

Quant a l’IBAS, en el programa 313D, li he demanat per què
desapareix del capítol 2 la previsió dels concerts de prestació de
serveis socials i on passa aquest programa que estava dotat
amb 14,5 milions d’euros, li he demanat on, a quin programa
se’n va.

Li he demanat també per què en aquest programa 313D, de
protecció i acció social, en el capítol 7, augmenten la partida de
centres de tercera edat per als ajuntaments en un 1.200.000
euros que, precisament, són obres que es venen fent i per la
transferència als consells toquen ser competència dels consells
insulars. Però de totes formes, li he demanat quina previsió de
centres de tercera edat tenen, a quins pobles i quan les pensen
fer.

El Pla de prestacions bàsiques, no m’ha contestat. Quant hi
ha posat de pressupost propi el Govern de les Illes Balears.

En el programa 314A, de pensions i prestacions
econòmiques, en el capítol 4, li he demanat el desglossament de
com es gastaran els 2 milions i mig d’euros.

Les preguntes d’Eivissa no me n’ha contestada ni una,
d’Eivissa i Formentera, i li repetesc. Quina partida hi ha per al
centre de dia de Formentera; quina partida hi ha per a la
residència assistida per a majors a Santa Eulària; quina partida
hi ha per a altres infraestructures socials a Eivissa i Formentera,
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com per exemple: una residència per a discapacitats psíquics
profunds, una residència per a majors a Sant Antoni i un centre
de dia a Sant Antoni.

A l’Institut Balear de la Dona, vostè ens ha dit a la seva
intervenció, que puja a 1 milió d’euros i aquest milió d’euros
se’n va íntegrament al Pla de guarderies, que és un secret, però
que esperam que qualque dia vostè ens presenti a aquesta
cambra. Li dic, per si no en té coneixement, no ho envia tot a
capítol 4, la part important de pujada de l’Institut Balear de la
Dona se’n va a capítol 6, a despeses de caràcter immaterial, per
si no s’ha mirat el seu pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Per part del Grup Popular, el Sr.
Pastor té la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera no es
preocupi, és difícil donar satisfacció a tothom, per tant jo crec
que el que no entén moltes vegades és perquè no vol. I la
veritat és que hi ha coses que a un li fan gràcia i sobretot quan
parlen d’experiència parlamentària, vostè no en té, però jo he
sentit preguntes de partides que deu fer 8 anys que es diuen el
mateix i que són per a entitats, però ho repeteixen; possiblement
l’experiència és que a ant eriors governs o a anteriors exercicis
no es miraven els pressuposts per qui governava.

No m’agraeixi perquè ho hagi entès, és que vostè s’explica
molt bé, o sobretot almenys és que jo l’escolt.

Jo li diré, és molt important el que vostè ha fet referència en
el tema de l’esport de donar suport al club d’elit. Vivim una
situació en aquest cas amb els clubs d’elit de la nostra
comunitat difícil, sabem que són unes illes, i això no només és
pel fet, un es pot pensar que és pel tema dels viatges, etcètera,
sinó perquè a l’hora de poder tenir i poder dur jugadors
competitius i jugadors d’alt nivell els clubs han de fer un sobre
esforç del que fan molts de clubs de la península, per tant és
molt important. Però sobretot li diré una cosa, Sra. Consellera,
vostè ha fet una cosa important, ha augmentat les
subvencions; però en faci una de més important, pagui d’hora,
no faci com l’anterior que moltes de vegades havien acabat
l’exercici o la temporada i els clubs d’elit encara no havien rebut
una sola pesseta. No només posi doblers al pressupost, vostè
ho ha fet, cerqui solucions i faci efectiu el compromís que
aquests clubs puguin cobrar durant el mateix exercici, perquè si
no això els suposa desestabilitat, en aquest cas, esportiva,
perquè no poden fer front als seus compromisos.

Jo no és el primer any que venc a una comissió de
pressuposts i jo crec que vostè ha explicat i ha donat
moltíssimes explicacions. És evident que un pressupost és
complicat i saber què s’ha de fer exactament a cada partida,
sobretot en aquestes que hi aniran subvencions i encara no

sabem els projectes que han de presentar, per tant encara és
més complicat, jo diria que quasi és impossible.

En el tema de residències vostè ha donat una explicació que
és cert que abans no havia donat, jo li vull donar l’enhorabona
perquè en aquesta comunitat tenim un gran dèficit de places
assistencials. I és curiós que facin preguntes aquells que varen
aprovar una llei de transferències que no tenia prevista una sola
nova plaça de residències a totes les Illes Balears, en aquest
cas a Mallorca, concretament. Per tant, si vostè troba una
solució en aquest cas i pot palAliar aquest gran dèficit que tenim
de places residencials, amb la nova construcció i en aquest cas
el que pugui ser manteniment, però al mateix temps vostès
poden posar solucions de concertació de places, idees com
pugui haver una monoresidència, que hi havia una partida
record, a l’any 99, en el govern, en aquest cas del Sr. Matas,
anterior, i que l’anterior govern no ha fet executiu; jo crec que
donar solucions sobretot a aquesta gent més necessitada i que
té moltíssima necessitat, no només ell, sinó la seva família de
trobar una plaça residencial i que en aquest moment no poden,
jo crec que farà una bona feina.

I en aquest cas li diu una persona que pateix aquest dèficit
de places residencials, no només ho pateix Palma; jo crec que
hi ha una comarca que és molt afectada, en aquest cas és la
comarca d’Inca, que estava afectada l’any 99, estava afectada
el 2000, 2001, 2003 i actualment està igual d’afectada. I existeix
un gran dèficit de places assistencials en aquest cas sobretot
d’assistits a la comarca de Manacor. Per tant, crec que en
aquest cas l’illa de Mallorca que no contemplava cap plaça
nova de residències, crec que en aquest cas aquest conveni
que vostè ha de firmar o que pareix que té parlat, no sé si ja el
té compromès o no, en aquest cas amb el ministeri, crec que
demostra dues coses: la seva eficàcia a l’hora de negociar,
sobretot donant una miqueta a entendre que aquest discurs de
victimisme que s’havia fet durant quatre anys no és cert, vostè
ha anat a negociar a Madrid i Madrid ha estat sensible amb un
tema que preocupa i amb un tema que té necessitat aquesta
comunitat i crec que és important.

I després també dóna una miqueta la imatge de l’efectivitat
que té aquest govern, que amb poc temps pareix que pot haver
trobat una solució a un tema que és important, però que
sobretot podria arribar a ser greu haver-lo de sufragar tot en
aquest cas les arques de la comunitat autònoma, que puguin
ser els doblers de Madrid que venguin per a aquestes noves
residències.

Per tant, jo crec que són temes importants, temes que
possiblement no acabaran d’arreglar tots els problemes
assistencials i tots els problemes que tenim d’acció social, en
aquest cas a la nostra comunitat, però que de qualque manera
milloraran la qualitat de vida, milloraran sobretot aquests
colAlectius més desfavorits; que crec que hauria de ser la
màxima preocupació de totes les institucions i demostra en
aquest cas que d’aquest nou govern ho és.

Per tant, enhorabona i moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera té la paraula per
contestar.

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

Moltes gràcies. Bé, veig que insisteix i vostè m’està
demanant contínuament a què correspon la partida 47.000, de
90.000 euros, d’Esports. Vol que li contesti, sap a què
correspon? Correspon a una subvenció plurianual atorgada
abans a l’any 2003 per l’anterior govern. Aquesta partida,
podria seguir detallant-ne moltes més de les que vostè m’ha
demanat.

Però és que a més vostè m’està dient a mi que jo no m’he
llegit el meu pressupost i vostè s’equivoca molt, el que no s’ha
llegit vostè és la llei de transferències. Resulta que
contínuament m’està dient on són aquestes partides de l’IBAS
que ara no hi són. Al Consell Insular de Mallorca, sí, Sra.
Diputada, al Consell Insular de Mallorca, se llegeixi la llei de
transferència i veurà totes les competències que se n’han anat
i els programes que han quedat dins l’IBAS, que jo els he
repetit; són programes estatals i programes autonòmics com el
Ca Vostra i la targeta bàsica, la resta, tota la resta són a la llei de
transferència i se n’han anat al Consell Insular de Mallorca, per
favor se la llegeixi que l’aprovaren vostès. Jo l’únic que he fet
ha estat donar-li compliment, és que me pareix mentida que
vostè me vengui aquí a demanar explicacions de partides que
són al Consell Insular de Mallorca. Per tant, a part de llegir el
meu pressupost llegeixi els seus, els del Consell Insular de
Mallorca i crec que aclariríem moltes coses.

Pel que fa referència al Pla de guarderies, és que ho he
repetit dues vegades, però ho tornaré repetir. Són 4 milions
d’euros de la meva Conselleria de Presidència i Esports.
Evidentment jo sempre estaré al que digui la resta del Govern i
la resta de conselleries; evidentment, és que me demanen a
veure si jo no compliré la resta de programes de les altres
conselleries, evidentment Educació té un programa seu, aboca
recursos, Treball també. Jo tenc un caire social a la meva
conselleria i jo destín 4 milions d’euros a fer aquest pla,
evidentment totes les guarderies que es construeixin seran
sempre d’acord amb la normativa, que és la que marca la
Conselleria d’Educació, per suposat que sí, però és que
únicament de la meva conselleria, ho tornaré repetir, 4 milions
d’euros.

I a l’Institut de la Dona va destinat íntegrament 1 milió
d’euros, a aquest programa que és el que va a ajuda directa a
les famílies.

Si volen els ho tornaré explicar, perquè pareix que, vull dir,
jo crec que era una cosa totalment fàcil i bona d’entendre,
tampoc, que són quatre línies faciletes, tampoc no és molt
difícil.

Llavors vostès me demanen també que jo no he explicat el
tema del Joan Crespí i el tema de l’Hospital Militar, és que tal
vegada no els he dit el nom, però jo he dit fa un moment que
tenia un pla de 60 milions d’euros que concretament són 10.000

milions de pessetes, que jo vaig anar a Madrid a veure el
Ministeri de Treball i Assumptes Socials -perdoni, però és que
el diputat m’ha entès, m’acaba de donar les gràcies.
Evidentment aquí hi ha la compra, l’adquisició de l’Hospital
Militar i la conversió en residència per a persones assistides de
72 places; a la construcció del centre Joan Crespí que sí en el
meu pressupost hi ha 400.000 euros perquè he hagut de canviar
el projecte perquè hi havia una escala que estava protegida.
Està també dins aquest pla, s’executarà a partir de l’any 2004.

A més, Sra. Diputada, li agrairia que m’escoltàs perquè li
contestaré una pregunta seva que m’ha fet dos pics i és la que
fa referència a la residència d’Eivissa i el centre de dia a
Formentera. Miri, el centre de dia de Formentera i la residència
d’Eivissa estaven a la Llei de transferències del Consell Insular
d’Eivissa que, en principi, havien d’estar acabades a l’any 2002;
que jo sàpiga som a l’any 2003 i vostès no han fet absolutament
res, res, i aquest pla de 60 milions d’euros contempla aquestes
dues inversions i moltíssimes per a l’illa d’Eivissa, i per suposat
també a l’illa de Menorca i, Sr. Diputat, també a l’illa de
Mallorca. Hi haurà altres comarques que es veuran beneficiades
amb construccions de residències i amb construccions també
de centres per a persones discapacitades, crec que és una cosa
summament interessant.

Voldria parlar també de la Fundació Illesport perquè no hi
hagués confusió. Parlam de 400 o 450.000 euros, amb la qual
cosa està dotada. Miri, jo he dit que no es farà cap
esdeveniment esportiu de la improvisació, cap ni un, com no es
fa aquest de l’equip ciclista, és una cosa que a nosaltres ens ha
duit un més i mig o possiblement més temps, amb la qual cosa
hi hem fet molta de feina i jo he de donar l’enhorabona al
director general d’Esports perquè crec que ha aconseguit una
cosa importantíssima per a les Illes, no només per a la meva
conselleria, sinó pel que fa referència a tots els ciutadans. Vostè
s’imagini el que significa Illes Balears, Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera durant minuts i minuts de televisió a la
resta d’Espanya, d’Europa i la resta del món. Sí, Sr. Diéguez, i
si no jo el convit a vostè que digui públicament que no està
d’acord amb un equip ciclista.

I a més, li diré una altra cosa, Sr. Diputat. Jo he dit que del
meu pressupost, de 8 milions d’euros -perdonin, jo els he
escoltats quan vostès parlaven, m’agradaria que m’escoltassin
si pot ser, perquè llavors me fan contínuament les mateixes
preguntes-, repetiré, 8 milions d’euros a la Direcció General
d’Esports, amb un increment d’un 10,5, destinada ínt egrament
a ajudes, a federacions, a clubs, a diferents fundacions com la
Fundació Illesport que comptarà amb 450.000 euros, per ara,
d’aquesta conselleria. La resta de finançació per pagar el
patrocini de l’equip ciclista no vendrà d’aquesta conselleria ni
menyscabarà mai l’ajuda als esportistes. Ho repetiré perquè
quedi clar: pot ser que qualcú més del Govern decideixi fer-hi
qualque aportació, que me pareix molt correcte, però sobretot
hi haurà entrada d’empreses privades. Per tant, jo sé que a
vostè el que la preocupa és la meva direcció general i la meva
conselleria, estam discutint els meus pressuposts avui, per tant
d’això no es preocupi que no es tocarà absolutament res,
íntegrament destinat als esportistes d’aquestes illes, amb un
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increment d’un 10,5%, que jo crec que és per estar tots ben
contents.

Bé, realment amb les partides que vostè m’ha demanat, ja li
he dit que la majoria fan referència a les competències que
s’han transferit a l’IBAS, sí per favor, es llegeixi la llei de
transferències, jo no estic aquí per explicar partides concretes
que ja no formen part, que formen part de la meva conselleria,
evidentment que sí, però les que no formen part i formen part
del consell insular les ha d’explicar la persona corresponent.

Per tant, la veritat és que jo estic satisfeta d’aquest
pressupost, crec que tots hauríem d’estar contents. La
conselleria que més ha augmentat a part de la Conselleria
d’Interior, ho tornaré repetir, és la conselleria que es dedica a
temes com són l’esport, com són les relacions europees i com
són també els temes socials, jo crec que hauríem d’estar tots
d’enhorabona.

Moltes gràcies, Sr. Diputat, per entendre la meva política.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. I acabada aquesta compareixença,
només me queda agrair les explicacions de la consellera i de tots
els alts càrrecs que l’han acompanyada.

Moltes gràcies, s’aixeca la sessió.
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