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EL SR. PRESIDENT:

Començarem aquesta sessió de la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts, relativa a la tramitació dels pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005.

En primer lloc demanar si hi ha substitucions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere

Sampol.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Joan Huguet.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Jerez substitueix Antoni Marí Tur.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Maria Anna López substitueix Diego

Guasch.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Andreu Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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 2005 (RGE núm. 6829/04).

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. Dir que la Sra.

Consellera compareix acompanyada dels següents alts càrrecs:

Antoni Amengual, Secretari General Tècnic; Sra. Pilar Mir,

Directora General de Menors i Família; Sr. Gaspar RulAlan,

Director General de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor;

Isabel Llinàs, Directora de l’Institut Balear de la Dona; Joan

Manuel Gómez, Director General de Joventut; Magdalena

Contestí, Directora General de Cooperació; Sr. Josep Lluís

Ballester, Director General d’Esports; Sra. Lluïsa Maria Capó,

Directora General de Serveis Socials; Joan Carmel Massot,

Director General de Relacions Europees i Entitats Jurídiques;

Josep Oliver, Cap de Gabinet i Sr. Joan Gálvez, assessor.

Siguin benvinguts en aquesta sessió. Té la paraula la Sra.

Consellera 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Comparesc avui per donar compte i explicar els pressuposts de

la Conselleria de Presidència i Esports per a l’any 2005 i així

mateix per estar també a la seva disposició i poder respondre

totes les qüestions que vostès vulguin plantejar.

Començaré amb una xifra dient que el pressupost total

d’aquesta conselleria ascendeix  per a l’any 2005 a 92,9 milions

d’euros, el que suposa 27,5 milions d’euros més que l’any

anterior i això representa un increment del 42,08% respecte

l’any 2004. Dia 6 de novembre de l’any 2003 quan vaig

comparèixer vaig anunciar que durant aquesta legislatura se

notaria una aposta important d’aquest Govern per als temes

socials i aquests pressuposts així ho representen. Pensem que

som una de les conselleries que enguany, durant l’any 2005,

incrementa percentualment el seu pressupost des de l’any 2004

a l’any 2005 més important i això no havia passat mai en

aquesta comunitat autònoma. No havia passat mai que els

serveis socials tenguessin un augment tan considerable. Pensem

que l’augment mig del pressupost total del Govern és d’un

39,19% i el nostre supera aquest percentatge en més de 3 punts.

Per això jo crec que avui tots els que estam aquí presents

compartiran amb el meu equip i amb mi mateixa la meva

satisfacció per aquest fet. Encara que és veritat que tots sabem

que tot allò que se pugui fer en serveis socials serà sempre

superable.

D’aquests pressuposts vull destacar que els capítols que més

pes tenen són els de subvencions, capítol 4, i el d’inversions tan

a capítol 6 com a capítol 7. El capítol 4 amb un 45,8% i els

capítols 6 i 7 amb un 15,6%. Això realment se correspon

perfectament amb la raó de ser de la nostra conselleria perquè

en definitiva se dedica a poder atorgar subvencions, ajudes i

prestacions a tots els colAlectius més necessitats. En aquest cas

a persones majors, a persones preceptores de les pensions més

baixes, famílies monoparentals, famílies nombroses, entre

d’altres. I també ens permetrà aquest pressupost realitzar

inversions necessàries per poder cobrir la mancança de centres,

bàsicament centres assistencials de dia i centres de persones

majors, com residències i centres per a persones amb

discapacitat. I això, com deia, queda perfectament reflectit en

aquest pressupost perquè aquests dos capítols sumen un total

del 69%.

Com comentava al principi, les dades que hem lluitat per

poder dotar aquesta conselleria dels fons necessaris per poder

dur a terme totes aquestes actuacions i encara que hem fet un

esforç considerable en totes les direccions generals, és

innegable que allà on s’han aconseguit uns resultats més

positius han estat en dues direccions concretes, una és la

Direcció General de Serveis Socials i l’altre és la Direcció

General de Menors i Família. Aquest reflex se veu en Serveis

Socials, com deia en un principi també, perquè durant l’any

2004 i l’any 2005 i següents hem volgut dur a terme una

política destinada a la construcció d’aquests centres. Hi ha un

capítol nou a Serveis Socials que és el destinat a aquesta

construcció. Podem veure que se dedica un import important a

la construcció d’un centre que ja se va anunciar en els anys 98

i 99, que és el centre de grans discapacitats físics, el de Joan

Crespí, actualment en licitació i que té un pressupost de 5

milions d’euros que serà el que s’executarà durant l’any 2005,

entre d’altres.
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Quant a la Direcció General de Menors i Família, dir que hi

ha un programa que és el principal responsable d’aquest

augment i és el Pla de família. El Pla de Família reuneix totes

les polítiques que se vulguin dur a terme en favor d’aquesta

institució i que algunes d’elles tendran la seva aplicació a partir

de l’entrada en vigor d’aquests pressuposts de l’any 2005. Però

així i tot, hi ha tota una sèrie d’actuacions directes que estan

emmarcades dins la Direcció General de Família i que són les

responsables d’aquest augment. Aquesta direcció general creix

en un 60% el seu pressupost, el que suposa 3,3 milions d’euros

més que l’any anterior i la de Serveis Socials creix en 9 milions

d’euros. Però encara que aquests són uns dels números més

destacables d’aquesta conselleria i d’aquests pressuposts, en

definitiva les podríem definir en global com la consolidació

dels serveis socials a la nostra comunitat autònoma.

Però, si m’ho permeteu, passaré de forma més detallada a

explicar direccions generals i departaments en relació a les

seves partides. I començaria amb la Direcció General de

Serveis Socials que té un pressupost de 35,1 milions d’euros i

que durà a terme 4 programes principals. El primer d’ells són

les pensions i prestacions econòmiques, amb 10,8 milions

d’euros. El segon és la protecció i l’acció social, amb 13,4

milions d’euros. El tercer són els centres assistencials, amb 6,1

milions d’euros. El quart és el de planificació i ordenació

social, amb 1,1 milions d’euros, a més hem d’afegir aquí totes

les quanties que se doten, amb 3,4 milions d’euros i que

corresponen a les tres guarderies pròpies de la comunitat

autònoma, així també com els centres base de discapacitats per

a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Quant al primer programa de pensions i prestacions

econòmiques, el 314A, centre de cost 23501. Fa referència a

totes aquelles prestacions que amb finançament de l’Estat i de

la comunitat autònoma gestionarà aquesta conselleria i que no

varen formar part del global de competències que se varen

transferir als distints consells insulars en el seu moment i en el

Consell Insular de Mallorca dia 1 de gener de l’any 2004.

Aquest programa el seu pressupost puja en un 76%, és a dir,

puja 4,7 milions d’euros i en té un total de 10,8. Detalladament

estam xerrant de les següents línies de subvencions: les partides

46110 i la 48000, entre elles podem destacar el fons

d’assistència social, que són les FAS, amb 2 milions d’euros;

la Llei d’integració de discapacitats, la LISMU; les pensions no

contributives; la targeta bàsica, amb 1,9 milions d’euros; la part

de l'abonament escoleta que està dins aquesta direcció general

i que és aquella que fa referència a les famílies amb rendes més

baixes i dotada aquí amb 500.000 euros; el programa de ca

vostra amb 2,5 milions d’euros i la renda mínima d’inserció

amb 2,7 milions d’euros.

El segon programa que és el de protecció i acció social

comprèn tots aquests programes finançats, o cofinançats també

per l’Estat i per fons europeus, també programes autonòmics i

també programes experimentals com podrien ser els telèfons de

localització per a persones afectades de desorientació o pèrdua

de memòria. Té una dotació total de 13,4 milions d’euros i

aquest programa suposa un increment d’un 40,85%. La major

part d’aquest muntant està distribuïda en els capítols 4 i 7, és a

dir, als programes de subvencions i d’inversions. Així ens

trobam entre d’altres amb els següents subprogrames: les PPB,

Pla de Prestacions Bàsiques dels serveis socials de

corporacions locals amb 5,3 milions d’euros que el que pretén

donar i dotar als ciutadans dels serveis socials adequats que

permetin la cobertura de les seves necessitats bàsiques i són

aquelles aportacions que la comunitat autònoma fa als

corresponents ajuntaments. 

Dins aquesta partida trobam també totes aquelles línies de

prevenció de marginació i d’inserció del poble gitano, amb

155.000 euros; la dotació per a projectes d’intervenció social

per radicar la pobresa amb 122.000 euros; la conciliació de la

vida laboral i familiar a través del manteniment de les escoletes

municipals amb 925.000 euros. Igualment també els programes

d’integració social d’immigrants amb 243.000 euros. El Pla

d’acció per a persones amb discapacitats amb 195.000. I el Pla

gerontològic tan pel que fa referència al manteniment dels

distints centres de dia i de construcció amb un pressupost d’1,2

milions d’euros i també la construcció nova d’aquests centres

amb 1 milió d’euros. També hem de destacar aquí que hi ha

totes aquelles ajudes per als ajuntaments i les empreses

privades i públiques per a la construcció d’escoletes i també

amb una línia que se va impulsar a l’inici d’aquesta legislatura

que se va dotar ja l’any 2003 amb 500.000 euros. A més dins

aquest programa hi ha també tot un seguit de partides que fan

referència a uns programes de plans plurianuals compromesos

també en anteriors legislatures per pagar anualitats de distints

centres de dia, entre els quals podríem destacar el de Mancor

de la Vall, Alcúdia, Inca, Marratxí, Son Servera, Santa

Margalida, Artà, Palma, Andratx, Capdepera i Manacor, entre

d’altres. I també uns altres 96.000 euros que fan referència a 5

expedients del Consell Insular de Menorca per cobrir també

l’adequació, equipament i remodelació de centres destinats

també a persones majors. A més de tot un seguit de plurianuals

que tenen una dotació de 461.000 euros que fan referència a

distints expedients de coordinadora de discapacitats, també a

Es Refugi i la residència Miquel Mir, entre d’altres. I una

menció especial també als tres centres discapacitats, als centres

base de Mallorca que tenen una dotació d’1,3 milions d’euros,

el de Menorca de 120.000 euros i el d’Eivissa de 102.000

euros.

El tercer programa i que és una novetat en aquesta direcció

general, és el programa de centres assistencials i que la seva

inclusió fa referència, com comentava en un principi, a aquesta

política de construcció de centres i està dotat amb un

pressupost de 6,1 milions d’euros, està a la partida 6220 del

programa 313, del centre de cost 23501 és el que fa referència

a 5 milions d’euros al centre de Joan Crespí. Després també hi

ha una partida de 500.000 per al consorci de centres

assistencials de Mallorca, Eivissa i Formentera. I formen part

també d’aquests centres assistencials les tres guarderies pròpies

que són la de Verge de la Salut de Palma, la Francesc de Borja

Moll de Ciutadella i la Magdalena Humbert de Maó. En aquest

cas voldria destacar que aquestes tres escoletes realment

constitueixen un servei públic molt important, hem de pensar

que els ingressos que se recapten amb escoletes en total és de

125.000 euros i la inversió per al seu manteniment i la seva

reforma és de 1,9 milions d’euros. Per tant, la de Verge de

Salut incrementa el seu pressupost en 58,9, la de Francesc de

Borja Moll en 35,8 i la de Magdalena Humbert en 6,5%.

El darrer programa d’aquesta direcció general és el que fa

referència a la planificació i ordenació social que té un
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pressupost d’1,1 milions d’euros i fa referència sobretot a

l’elaboració de distints plans sectorials que puguin afectar a

colAlectius de la nostra comunitat. Fa referència també a tota la

normativa legal que se pugui dur a terme, així com també els

estudis i prospeccions per al coneixement de la realitat social

de les nostres illes i poder desenvolupar també iniciatives de

formació de professionals en serveis socials i promoure

l’accessibilitat de les persones amb discapacitats i de mobilitat

reduïda entre d’altres. Com comentava el pressupost és d’1,1

milions d’euros i suposa un increment d’un 80% d’aquest

programa.

Acabada aquesta direcció general, passaria a la Direcció

General de Menors i Família i que compta amb un pressupost

total de 8,9 milions d’euros. Té un increment de 3,3 milions

respecte l’any anterior, és a dir, un 60,12% més. Com ja he

explicat abans el principal responsable d’aquest increment és

el Pla de família perquè suposarà per primera vegada en

aquesta comunitat un abordatge integral de les mancances i

problemes que pugui tenir aquesta institució. Òbviament és

necessari que totes les conselleries duguin a terme actuacions

i que s’impliquin en el foment de les seves mesures i les seves

accions. Tot això és inherent, sense cap dubte, a la raó de ser

d’aquest propi pla. Però no obstant serà la Direcció General de

Família la que se’n carregarà de coordinar, de supervisar i

d’avaluar totes les mesures que se duguin a terme en aquest

sentit. La gestió del punt d’informació familiar, el programa de

medicació de conflictes familiars, les mesures de prevenció de

la violència en el si de la família i el servei de mediació

familiar són altres actuacions d’aquesta direcció.

Pressupostàriament la podem dividir en dos grups, en dos

programes. El primer programa seria el 313G, família i altres

unitats de convivència amb un total de 2,2 milions d’euros i el

programa 313C que és el de mesures judicials i prevenció del

delicte dotat amb 6,6 milions d’euros. Pel que fa al Pla de la

família i de les unitats de convivència, se tracta d’un programa

que experimenta un increment de quasi 800.000 euros, el que

suposa un 54,8% respecte l’any anterior. El capítol que té més

dotació és el de subvencions amb 1,5 milions d’euros i

d’aquests 1,5 hem de destacar els 537.000 euros que se

refereixen a 4 programes en especial. El primer d’ells és

l’educació familiar i l’atenció a les famílies desfavorides i amb

situació de risc. El segon és el suport a les famílies

monoparentals. El tercer el programa d’orientació i mediació

familiar que s’ampliarà als municipis de més de 50.000

habitants. I la línia de suport a les famílies, en el si del qual se

pateix qualsevol tipus de violència. L’altre import, amb més

d’1 milió d’euros és el que fa referència a l’anomenat Pla de

família que se destina bàsicament a les subvencions incloses en

aquest pla, entre d’altres les que atorgarem i posarem en marxa

pel (...) i d’altres línies de subvenció que se puguin posar en

marxa, entre elles l'abonament escoleta per a les famílies

nombrosos, així també com totes aquelles subvencions que

s’atorguen a les associacions que estan destinades a fer

programes per a les famílies.

Després hi ha 300.000 euros que estan a diferents capítols,

bàsicament als capítols 2 i 6 que són actuacions directes de la

pròpia direcció general i que fan referència també a aquest pla

de família, com poden ser diferents estudis i conferències.

Mentre que també està previst realitzar un pla d’expansió del

punt de trobada. Així pensam dotar als partits judicials de

Manacor d’aquest servei, ampliar el personal de Palma

actualment una mica saturat per la demanda i dotar també els

consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera d’aquest

servei i també per a l’any 2005 està previst que se pugui

ampliar a Calvià. Sabeu que fa poques setmanes vàrem posar

en marxa el punt de trobada d’Inca. Totes aquestes mesures

suposaran una inversió de 134.000 euros. El segon programa

d’aquesta direcció general és el que fa referència a les mesures

judicials de prevenció del delicte, que com deia és el programa

313C i que té una dotació total de 6,6 milions d’euros, el que

suposa un increment d’un 62% respecte l’any 2004.

Supòs que tots vostès recordaran la meva compareixença

l’any 2003, a la qual vaig anunciar que fes el que fes el Govern

central, intentaria preocupar-me perquè aquesta direcció

general tengués la dotació suficient per poder donar

compliment a la Llei penal del menor 5/2000. Avui puc

anunciar que això ja és un fet i que és així. Així la fundació

socioeducativa l’Estel que és l’encarregada de la gestió dels

centres d’internament de menors que són actualment Es Pinaret

i Es Fusteret passa a estar dotada amb 3 milions d’euros. L’any

2003 tenia una dotació d’1,6 milions, l’any 2004 vàrem

incrementar a 1,8 milions i per a l’any 2005 passa a 3 milions

d’euros. Això suposarà també que podrem posar en marxa la

tan anhelada unitat terapèutica i també l’ampliació del centre

d’Es Pinaret. Actualment la unitat terapèutica està previst que

es faci a uns terrenys al costat d’Es Pinaret, actualment s’ha

començat l’expedient d’expropiació i òbviament encara no

sabem quin serà el cost total d’aquest centre, no hi ha una

partida exacte, però està contemplada en la transferència que se

faci des de la direcció general a la fundació socioeducativa

s’Estel.

La consolidació que he pogut veure fa pocs dies del pis

d’emancipació de menors que és la primera vegada que se posa

en marxa per una administració en aquesta comunitat autònoma

del pis per a menors infractors és un altre dels programes que

s’ha posat en marxa l’any 2004 i que si és necessari s’ampliarà

durant l’any 2005. La inversió necessària per al manteniment

d’aquest pis i el pagament dels 6 professionals que

s’encarregaran de donar cobertura a aquests joves que hi passin

a viure és aproximadament de 240.000 euros. La partida és la

21200 i el programa 313 C del centre de cost 23601 i les

partides que fan referència a personal, que és la partida 13000

i següents. La formació de professionals que atenguin als

menors infractors i la duita a terme dels serveis socials per part

dels adolescents que encara no han delinquit, però que estan

molt prop de fer-ho rebran un finançament de 642.184 euros,

de la partida 64000, programa 313C, centre de cost 23601.

Igualment les mesures alternatives a l’internament dels menors

suposaran una inversió de 200.000 euros.

Ara passarem a la Direcció General de Joventut que

disposarà per a l’any 2005 d’un pressupost de 5,3 milions

d’euros, el que suposa un increment d’un 24,2%. Bàsicament

la Direcció General de Joventut atén dos programes, el primer

d’ells és la protecció i el foment de la integració, així com

també el foment de la participació social de la joventut amb un

pressupost de 3,7 milions d’euros. L’altre programa és el

foment i relacions amb comunitats Balears que estan radicades

a l’exterior amb una dotació d’1,5 milions d’euros.
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Dins del primer programa se duran a terme actuacions com

la redacció d’un nou Pla jove, la realització d’un nou estudi

sociològic que sabeu que ja va ser adjudicat el passat 15

d’octubre a Sigma Dos per un import de 54.000 euros i que és

l’eina essencial per a l’elaboració d’aquest Pla de joventut i la

futura Llei integral de joventut. El foment de les activitats

culturals, d’oci que suposin una alternativa sana per al temps

lliure dels nostres joves, el foment de l’associacionisme, la

continuació de la tasca duita a terme pels serveis d’informació

juvenil, el foment de la participació social de la joventut són

altres de les accions que se duran a terme en aquesta direcció

general. 

No obstant, per a l’any 2005 sí que hem volgut assumir un

altre repte i és ajudar a trobar una solució a les dues qüestions

que més preocupen, segons totes les enquestes, als joves, no

només d’aquesta comunitat sinó de tot l’Estat, la feina i

l’habitatge. Des de la Conselleria de Presidència realment no

discutim la necessitat de fomentar l’associacionisme, ni les

activitats, ni l’oci, ni els punts d’informació, però volem donar

una altra volta a aquestes polítiques de joventut i encara que

mantindrem tot el que se fa fins ara, hem volgut dur endavant

projectes que no s’han fet mai, hem volgut fer més fàcil per a

tot als joves, estiguin a una associació, l’accés a l’habitatge i

també l’accés a l’ocupació, amb molts de casos la primera. I

com ho farem? Idò a través de tot un seguit d’actuacions que

serveixin a la població juvenil, a tota la població juvenil i no

només a aquesta que com vós comentava pertanyi a qualque

associació que sabem que representen un 3% de la població

juvenil. 

El que pretenem és organitzar a principi de l’any que ve,

entre els mesos de febrer i de març, una fira que durà el nom de

Futur Jove i que se durà a terme durant una setmana i a la qual

hi estaran present les principals empreses i institucions

d’aquestes illes. Volem que els joves se puguin adreçar a

aquests estands d’aquestes empreses, que puguin lliurar els seus

currículums, que puguin establir els seus primers contactes i en

la mesura del que sigui possible, trobar una sortida laboral.

Igualment volem que en el mateix recinte se puguin trobar tota

la informació necessària per demanar ajudes de lloguer,

d’hipoteques, de tot el que faci referència a l’accés a

l’habitatge. Aquest esdeveniment amb un pressupost previst de

300.000 euros està a la partida 64000 del programa 323A,

centre de cost 23201. Pretén ser una plataforma que informi i

ajudi a tots els joves de les illes. De fet està previst fins i tot

facilitar el seu desplaçament des de la Part Forana i també des

de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera a través d’uns

convenis que estan prevists firmar amb Baleària perquè se

puguin desplaçar aquí un número determinat d’alumnes de

batxiller.

Perquè la Fira de Futur Jove no sigui una mesura aïllada, la

Direcció General de Joventut està realitzant una pàgina web,

una pàgina que s’anomena feina ja, destinada íntegrament a la

facilitar la inserció laboral dels joves i informar-los sobre les

ajudes i mecanismes per llogar o adquirir un habitatge, és a dir,

per facilitar-los la tan desitjada emancipació. En aquest sentit

cal remarcar que signarem un acord amb Joves Empresaris de

forma que ofereixin un servei a través d’aquesta web

d’orientació, informació i seguiment de creació de noves

empreses és un intent de fomentar l’alta ocupació.

Una altra iniciativa que està adreçada a la població juvenil

en general és la campanya d’hàbits saludables que se realitza de

forma conjunta a través de la Direcció General de Joventut i

l’Institut de la Dona. A partir d’aquesta campanya se pretén

arribar a tots els colAlegis i instituts de les illes amb

conferències, tallers, cursos per a pares, sobre embarassos no

desitjats, drogues, hàbits alimentaris, violència a les escoles i

sexe, així com certes malalties de transmissió sexual. Aquesta

iniciativa suposarà una dotació de 60.000 euros, partida 64000,

programa 323A, centre de cost 23201. Òbviament hi ha

programes històrics com el programa d’Art Jove que

continuaran actius amb una inversió de 181.000 euros, entre

d’altres. La construcció de l’alberg de la Vinyeta, pressupostat

aproximadament amb 1,7 milions d’euros és un dels altres

projectes que veuran la llum durant l’any 2005. Fa

aproximadament un mes vàrem poder firmar la cessió d’aquests

terrenys per part de l’Ajuntament de Ciutadella i està previst

que se pugui dur a terme la licitació de les obres durant el mes

de gener i se puguin adjudicar, aproximadament, durant el mes

de març.

El capítol 4 té una dotació de més de 2 milions d’euros, se

distribueixen entre ajuntaments, consells insulars i entitats

juvenils per dur a terme projectes, fomentar l’associacionisme,

la formació d’educadors de temps lliure, la realització

d’activitats i altres accions. L’altre programa que du a terme la

Direcció General de Joventut, com comentava, és el foment i

relacions amb les comunitats Balears radicades a l’exterior,

amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, experimenta un

esforç pressupostari important degut a un projecte que se

posarà en marxa durant l’any 2005 i que ve determinat per la

situació d’emergència social en la que se troba un gran

colAlectiu de Balears i descendents de Balears degut a la

situació econòmica que viuen aquests països, bàsicament del

sud d’Amèrica. El viatge que vaig poder realitzar per conèixer

la situació que viuen els Balears i descendents a Argentina i

Uruguai me va servir per comprovar de primera mà que allà hi

ha persones, generalment majors, que ni tan sols podem

comprar els medicaments que les són necessaris per les seves

malalties o que no poden adquirir una cadira de rodes o que no

poden ni tan sols comprar allò que serien els aliments per a una

alimentació bàsica diària. La veritat és que no ho podem

consentir, siguin allà on siguin, els nostres no els podem

abandonar. 

Per això estam fent un estudi de necessitats d’aquesta

població i elaborant un programa sociosanitari per a les cases

Balears a l’exterior de forma que no hi hagi cap balear que per

manca d’aquest Govern hagi de romandre en una situació que

pugui rondar la misèria. Aquesta actuació està dotada en

750.000 euros i està a la partida 49000 del programa 131B,

centre de cost 23201. Altres accions que es duran a terme dins

aquest programa són les operacions de la cinquena illa, que

amplia el seu àmbit a 150 persones i que té un pressupost de

300.000 euros, i entre d’altres també les inversions en

infraestructures a les diferents cases amb 98.000 euros.

Passant a la Direcció General de Cooperació al

Desenvolupament, té un pressupost total de 13,4 milions

d’euros, pràcticament un milió més que l’any 2004; per tant

creix un 7,2%. Això suposa un import del 0,7% dels ingressos

propis d’aquesta comunitat. Novament es treuran les
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convocatòries que estan previstes per als microprojectes de

cooperació. Igualment també es manté la dotació per als Fons

de Cooperació que, encara que desapareixen com a partida amb

nom propi per la seva conversió en associació, estan a la

partida genèrica 48000 i té un pressupost de 740.000 euros per

al Fons de Cooperació de Mallorca, 375.000 per al de Menorca

i 375.000 per al d’Eivissa i Formentera. La convocatòria

general de microprojectes està dotada en 3,9 milions d’euros

dels capítols 4 i 7.

Com tots vostès hauran pogut comprovar en repassar aquest

pressupost hauran vist que hi ha un increment important de les

inversions reals i de les transferències de capital. Això realment

té dues raons de ser: augmenta el capítol 6, que passa de l’1,7

al 3,6, i això es correspon amb la nostra intenció de poder

continuar promovent la sensibilització pròpia tant de la

població balear com de la immigrant a través de programes

conjunts com el d’Octubre Solidari, i de mantenir el nostre

impuls per al codesenvolupament, així també com una forma de

poder lluitar contra la pobresa oferint eines perquè els

immigrants puguin tornar als seus països en condicions de

convertir-se en petits motors de la seva economia. L’increment

registrat al capítol 7 és conseqüència també de la política

favorable en la creació d’infraestructures, d’escoles,

d’hospitals, perquè permetin assegurar a la població afectada

una continuïtat en el temps i perquè, a la vegada, els puguem

oferir eines amb les quals convertir-se en elements actius del

seu desenvolupament. La Llei de cooperació que serà aprovada

per aquest parlament i que va ser acordada fa poques setmanes

per Consell de Govern estableix les àrees geogràfiques i les

prioritats sectorials d’aquestes ajudes. El futur pla director

s’aprovarà també una vegada que el Parlament hagi donat el

seu vistiplau a aquesta llei, i es concretaran aquestes línies així

com també els respectius plans anuals.

Passam ara a la Direcció General d’Esports. Compta amb

un pressupost de 14,6 milions d’euros. La principal novetat,

sense cap dubte, d’aquest pressupost se centra en la inversió

que es realitza per assegurar la gratuïtat total dels viatges entre

illes, que els esportistes federats que es desplacin en vaixell o

en avió per participar en qualque competició oficial no hauran

d’assumir. Aquesta acció està dotada amb 1,2 milions d’euros.

Com sabem aquesta és una reivindicació història a la qual hem

donat l’única resposta possible. Els esportistes federats de les

nostres illes que participin a competicions oficials no pagaran

ni un euro per al seu desplaçament; el Govern assumeix

íntegrament aquest cost. Però aquesta dotació no és l’única que

fa referència a les ajudes per als trasllats d’esportistes; n’hi ha

d’altres. Hi ha uns altres 428.000 euros que es dediquen a

ajudar econòmicament els desplaçaments a la península i la

participació en campionats estatals, és a dir, 1,6 milions d’euros

es destinen a ajudar directament els nostres esportistes i els

clubs alleugerint-los de les càrregues econòmiques que implica

la participació en campionats fora de l’illa d’origen.

La Fundació Illesport té un pressupost de 7,4 milions

d’euros. Amb aquesta dotació es cobreix el funcionament

ordinari de la fundació amb 450.000 euros, s’atorguen

subvencions directes als esportistes i als clubs, i es finança

l’equip ciclista Illes Balears, que tants d’èxits esportius ha

aconseguit i que -és absurd no reconèixer-ho- ha duit el nom de

les nostres illes arreu de tot el món. El manteniment de les

federacions, el programa de promeses olímpiques i els

campionats de Balears tenen una dotació de 400.000 euros. En

aquest sentit vull remarcar un fet: les ajudes per a esportistes i

clubs, ja sigui via subvenció de trasllats o via subvencions

directes, puja uns 3 milions d’euros aproximadament. 

L’Escola Balear de l’Esport passa a tenir un pressupost de

2 milions d’euros. L’any 2003 tenia un pressupost d’1,2, l’any

2004 d’1,6 i per a l’any 2005 2 milions d’euros. En aquest

sentit voldria destacar que hem solAlicitat al Consell Superior

d’Esports l’aportació econòmica adient per declarar centres

específics d’alt rendiment, i aportar més finançament a les

escoles de tecnificació esportiva per millorar programes de cara

a Pequín 2008. Les aportacions als consells insulars per a

l’esport escolar són de 300.000 euros, mentre que altres

800.000 euros es destinen a grans esdeveniments esportius, a

sufragar els convenis amb les federacions de natació i tir amb

arc, a la dotació de material amb senyes d’identitat de les Illes,

a l’hora que els nostres esportistes participen a competicions

estatals, a pagar també tots els trofeus que ens demanin les

federacions, entre d’altres. I per últim voldria destacar una nova

línia d’ajudes per a programes de tecnificació esportiva que té

un import de 157.000 euros, mitjançant la qual el Govern

comprarà tots aquells aparells i material esportiu específic i

costós per a les federacions i els clubs. 

I ara voldria fer referència tant al poliesportiu Príncipes de

España com a l’Escola de Vela de Cala Nova. Aquestes dues

instalAlacions patiran durant l’any 2005 tota una sèrie de

reformes. Es tracta de continuar amb la línia de feina que es va

iniciar l’any 2004 i que intenta rescatar aquestes dues

instalAlacions de l’estat d’abandó i de deixadesa amb què ens

les vàrem trobar. Per a l’any 2005 està previst destinar 1,1

milions d’euros a les següents accions: farem una nova zona

d’atletisme, de salts, reformarem les grades, posarem un nou

paviment a les pistes i actualment ens centrarem a posar fi a les

filtracions de la piscina. Pel que fa a Cala Nova hi ha una

aportació de 300.000 euros en infraestructures i inversions, que

s’invertiran en noves embarcacions i en fonamentar els cursos

de formació en diferents àmbits: nàutic esportiu, conveni amb

els ajuntaments de Palma i de Calvià, federacions de vela,

piragua i subaqüàtiques.

Deixam ja la Direcció General d’Esports i passarem a parlar

de la Direcció General de Relacions Europees i Entitats

Jurídiques, que disposa d’un pressupost d’1,3 milions d’euros,

un 7,43% més que l’any 2004. Tres són els programes que du

a terme aquesta direcció general: el registre, la supervisió i les

relacions amb associacions i entitats jurídiques; la coordinació

de l’acció exterior amb el Govern; i els serveis d’atenció al

ciutadà i assistència a les víctimes del delicte, les oficines

AVD. D’aquest últim programa voldria destacar la voluntat de

la direcció general de posar en marxa durant l’any 2005 altres

tres oficines d’assistència a víctimes, entre elles la de Menorca,

la d’Eivissa i la de Formentera. Es tracta d’incidir en aquestes

illes amb una clara aposta de descentralitzar els serveis i

apropar-los als ciutadans. Això suposa, juntament amb el

manteniment de les ja existents, una inversió de 600.000 euros.

Com sabeu actualment comptam en aquesta comunitat amb 6

d’aquestes oficines, dues d’elles posades en marxa durant l’any

2004, que són les de Calvià i la de Muro; així mateix

n’existeixen dues a Palma, una a Inca i una altra a Manacor. 
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La coordinació de l’acció exterior implica una inversió de

prop de 600.000 euros. Com saben des d’aquest departament

es du a terme la coordinació de les actuacions del Govern

relacionades amb assumptes europeus, la implementació d’una

política de presència activa en els canals directes i indirectes de

participació regional en el procés de la construcció europea, la

participació en els organismes que defensen els interessos de

les regions davant les institucions europees, i la defensa de

l’especificitat insular dins la Unió Europea.

Pel que fa al registre, supervisió i relacions amb

associacions i entitats jurídiques dos reptes marquen el 2005;

el primer d’ell és la implementació d’un nou programa

informàtic per al registre d’associacions i entitats jurídiques, i

així mateix tot un seguit d’aplicacions via pàgina web que

facilitaran als ciutadans la realització de gestions i de consultes.

Aquest programa té una dotació de 100.000 euros.

Passant a la Direcció General de l’Oficina dels Drets del

Menor que té, com tots vostès saben, la raó de ser en el

desenvolupament i la protecció dels drets dels nins i de les

nines i adolescents menors de 18 anys a tota la nostra comunitat

autònoma, té un pressupost de 204.000 euros, l’únic que

disminueix, i disminueix a causa d’un canvi del centre gestor de

les nòmines dels treballadors i funcionaris que ocupen llocs

base, que passen a ser competència de la Secretaria General

Tècnica. Les seves tasques principals se centren a verificar el

respecte als drets dels menors, i a orientar les actuacions de les

administracions públiques de les Illes i les entitats privades que

puguin prestar els serveis dels menors envers la defensa i la

protecció. Igualment ha de gestionar totes aquelles queixes i

greuges sobre situacions de vulneració d’aquests drets, difondre

i desenvolupar la normativa i recomanacions sobre el dret del

menor i assolir millores del servei adreçat a l’atenció dels

menors.

Ara passaré a detallar els pressuposts de dos departaments

que són els que menys incidència tenen en l’aplicació de

polítiques directes cap als nostres ciutadans; són la Secretaria

General Tècnica i la Direcció General de Presidència.

La Direcció General de Presidència té com a finalitat donar

suport a la Presidència del Govern de les Illes Balears en les

seves actuacions, tant pel que fa a la presa de decisions com

també a la informació prèvia que ha de rebre abans de reunir-se

o rebre en audiència els colAlectius de ciutadans que així ho

solAlicitin. Així, a part de les despeses de personal i de les

pròpies del funcionament del servei, ens trobam amb inversions

reals per un valor de 150.000 euros que es dediquen a la

preparació i coordinació dels actes en el quals participa el

president. La seva dotació total és de 287.577 euros.

Quant a la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de

Presidència, registra un increment considerable de prop del

80,5%, al passar de 4,5 milions de l’any 2004 a 7,5 milions. El

responsable d’aquest increment és, a part del condicionament

d’algun dels edificis i la millora dels mitjans informàtics amb

l’objectiu de poder donar millor servei als nostres ciutadans, és

l’assumpció per part d’aquesta secretaria general de tot el

personal i el lloguer dels locals que formaven part i que

pertanyien a l’antic IBAS, l’Institut Balear d’Afers Socials, i

que no varen ser afectats per la Llei de transferències en

matèria de serveis socials. Així el capítol de personal augmenta

en quasi 2 milions d’euros, mentre que el d’arrendaments i

altres despeses corrents de béns i serveis passa d’1 a 1,8

milions. També s’incrementen les inversions reals, com deia,

per les raons que he comentat. S’ha d’adaptar l’edifici de

Minyones per poder albergar totes aquelles direccions generals

que actualment encara no estan ubicades a la conselleria. Hem

de dotar també Minyones d’un nou ascensor; hem de dotar

d’aire condicionat el centre base de Joan Maragall, i també

necessitam renovar una gran part de l’equip informàtic de la

conselleria.

I per acabar faré referència a l’Institut Balear de la Dona.

Saben vostès que va ser un dels programes que va tenir un

augment més important durant l’any 2004 de més d’un 50%;

enguany augmenta un 10% aquest pressupost, és a dir, 300.000

euros més. La seva dotació total serà de 3,3 milions. La

continuïtat dels programes principals que desenvolupa és la

tònica general de l’actuació que durà a terme aquest institut;

així es mantenen les següents línies d’actuació: estudiar la

situació de la dona en la vida política, econòmica, cultural i

social; executar, impulsar i promoure mesures per a l’educació

no sexista; promoure i colAlaborar en l’execució de mesures que

facilitin la incorporació de la dona al món laboral sense cap

mena de discriminació; promoure i colAlaborar en programes de

salut específics per a la dona, amb especial atenció a la

violència de gènere; promoure programes que facilitin la

conciliació de la vida laboral i familiar i combatre, entre

d’altres, la feminització de la pobresa. 

L’institut augmenta en 140.000 euros en les despeses de

personal per poder contractar nous tècnics i passar així a

disposar d’un conjunt de 30 professionals, per tal d’ampliar

l’horari de servei d’informació i d’atenció al públic; així, tant

advocats com treballadors socials, romandran a disposició de

les ciutadanes i dels ciutadans fins a les 6 de l’horabaixa. Les

subvencions, amb un total d’1,6 milions d’euros, s’incrementen

un 10,6%, i en aquest apartat s’inclouen les dotacions per a les

cases d’acollida de Mallorca, els convenis per a assistència

psicològica de les cases d’acollida de Menorca i d’Eivissa, i un

import d’1.035.000 euros per a famílies i institucions sense

finalitat lucrativa. D’aquest milió i busques es destina una part,

800.000 euros, a l’abonament guarderia, i una altra part a les

subvencions directes a associacions de dones per dur a terme

totes les seves activitats. Els 35.000 euros restants d’aquesta

partida es destinen al conveni amb el ColAlegi d’Advocats per

al manteniment de cinc punts d’informació jurídica a dones,

que existeixen a Binissalem, a Llucmajor, a Manacor, a Alcúdia

i a Inca.

I a les inversions del capítol 6 cal destacar l’increment de

10.000 euros en la dotació del servei d’assistència psicològica

que s’ofereix a través d’Intrés a Inca i Manacor, provocat per

un augment de la demanda. Això suposa un cost total de

150.000 euros d’aquest servei. Igualment incrementam la

dotació també del Casal de Dones de 30.000 a 45.000 euros

perquè també volem que es pugui obrir no només els

horabaixes, sinó també tots els matins, a petició de les usuàries

i de les associacions de dones. 

Un altre apartat important es refereix a les actuacions que,

conjuntament amb la Direcció General de Joventut, com he
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comentat, es duen a terme per evitar embarassos no desitjats.

Això suposa una inversió de 31.500 euros per part de l’institut,

destinats a sufragar tot un seguit de cursos, així com la resposta

a peticions d’informació i xerrades a càrrec del Servei Infosets.

Igualment s’ha creat una comissió en la qual participen les

direccions generals de Joventut, Salut, Educació i l’Institut de

la Dona i l’ajuntament per juntar criteris en l’actuació sobre

aquest problema.

I aquest és bàsicament el pressupost d’aquesta conselleria,

del qual he intentar fer un detall, no exhaustiu perquè comprenc

que si hagués de detallar totes les partides no ens bastarien dues

hores, però ara estic a la seva disposició per respondre en la

mesura de les meves possibilitats tot el que jo sàpiga.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. He d’entendre que podem

continuar, a no ser que algun grup digui el contrari. Idò passam

al torn de preguntes i observacions per part dels grups

parlamentaris. En primer lloc, com a portaveu del Grup Mixt,

té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no podria

ser d’una altra forma, vull felicitar la consellera de Presidència

per l’extensa explicació del seu pressupost, i agrair la

compareixença d’ella mateixa i dels membres dels seus equips.

El pressupost que per a l’any que ve té la conselleria que

vostè avui ens ha vengut a explicar el pressupost demostra

l’interès per part d’aquest govern en els temes de serveis

socials, i a nosaltres ens agradaria demanar una sèrie de

qüestions molt concretes.

En el tema de menors i família vostè ens ha dit que hi ha un

increment important d’aquestes partides, parla d’un 60,2%, que

se suma a l’increment general de tots els serveis socials. A

nosaltres ens consta des d’Unió Mallorquina l’esforç que ha fet

el Govern per, en aquelles matèries de competència dels

consells insulars, dotar-los suficientment per poder dur

endavant aquesta gestió.

Vostè ens ha parlat també del programa de joventut, que els

dos objectius principals serien, o les dues preocupacions que

tenen els joves serien feina i habitatge. Ens ha parlat d’una fira,

d’una web, de convenis amb joves empresaris, però ens

agradaria saber des d’Unió Mallorquina com pensa fer aquestes

actuacions per aconseguir que els joves accedeixin a habitatges.

I vull anunciar-li des d’aquí que tendrà el suport d’Unió

Mallorquina per a qualsevol activitat tendent en aquesta

matèria. També ens ha parlat de les subvencions als consells

insulars i voldríem saber si hi ha previst cap tipus de

transferència en aquesta matèria, donat els anuncis que va fer

el Govern que per ventura durant aquesta legislatura

s’iniciarien les transferències en matèria de joventut.

En matèria d’esports volem felicitar la consellera per

aconseguir aquests tan desitjats viatges entre illes que tots els

esportistes federats patien; si a partir de l’exercici de l’any que

ve s’aconsegueix que en els trasllats entre illes no hi hagi un

cost entre els esportistes serà per a tots els esportistes una molt

bona notícia. Li voldríem demanar a veure si amb els

desplaçaments a la península, és a dir, no els que siguin entre

illes en competicions federades, sinó els que siguin a la

península, si es té previst també arribar al cost zero. També

volem felicitar-la per les obres que ha anunciat de reforma de

la pista d’atletisme a Prínceps d’Espanya, que és molt

necessària.

I en matèria de l’Institut de la Dona vostè ens ha parlat de

la feminització de la pobresa, i ens agradaria que ens pogués un

poc aclarir aquest concepte.

Moltes gràcies. Bé, perdó, i anunciar-li des d’aquí que

tendrà el suport al seu pressupost per part del nostre grup

d’Unió Mallorquina.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. El Sr. Ramon, com a portaveu

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, té la

paraula per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, per agrair l’extensa explicació

que ha donat la consellera dels pressupostos de la seva secció,

i bé, donar la benvinguda a ella i a tot el seu nombrosíssim

equip, i no hi ha la més mínima ironia en les meves paraules. Jo

celebr que la seva conselleria, que bé es diu de Presidència i al

final ha dit que també té unes certes i petites funcions de

Presidència, idò no hagi desaparegut, com es demanava en

èpoques anteriors per innecessària i perquè estava tot transferit

als consells insulars, i que el nombre d’alts càrrecs, que

m’imagín que tots ells tenen funcions concretes i específiques

importants es mantengui, que també era una de les qüestions

que es qüestionaven habitualment la passada legislatura. Ja dic,

em sembla bé que això sigui així, felicit la consellera per haver

aconseguit que els seus companys de govern li mantenguessin

totes aquestes qüestions, i fins i tot un augment important del

pressupost que nosaltres celebram també, independentment que

sobre algunes qüestions de com es gasti aquest pressupost hi

hagi diferències, però ara creim que no és el moment d’entrar

en debat sobre aquestes qüestions.

Sí que sorprèn una mica, que la passada legislatura es

parlava de la desaparició d’aquesta conselleria una vegada fetes

les transferències als consells insulars, sí que ens sorprèn una

qüestió: que no només no es continua, sinó que per via

indirecta es recuperin competències que s’havien passat als

consells insulars, d’alguna manera. Nosaltres pensam que des

del Govern de les Illes Balears hi ha d’haver aquesta

conselleria, s’han de fer una sèrie de tasques, una sèrie de

planificacions, però recuperar..., ja dic, d’una manera una mica

estranya aquesta seria la primera pregunta concreta, que és

aquesta partida nova que ha dit vostè que hi havia del programa

313A de centres assistencials, bé, ens sorprèn que hi hagi

transferències que vagin al Consell de Mallorca i al Consell

d’Eivissa i Formentera però no van a Menorca; a veure si és

algun tipus de càstig perquè no s’hagin portat bé. Ja sé que no
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és directe als consells, sinó que és als consorcis, d’acord, però

el xou final va als consells i curiosament d’aquesta no apareix

Menorca. Li demanaria que ens expliqui per quin motiu passa

això.

Bé, tenc unes notes que m’han passat, evidentment -jo estic

substituint aquí el meu company, que està més al dia-, una

qüestió dels centres base que hi ha un cert augment però que se

li han passat també altres funcions, i que queden amb un

pressupost molt curt tenint en compte que se li han passat altres

funcions i quan hi ha unes llistes d’espera molt important. El

tema dels centres base és una preocupació sobre el seu estat

actual, i que sembla ser que aquests pressupostos no faran que

millori substancialment.

Preocupació -ja ha explicat vostè el motiu- preocupació

perquè hi hagi una reducció del pressupost de l’Oficina del

Defensor del Menor. Vostè ha explicat que el personal es

comptabilitza a una altra banda i jo li vull transmetre una

preocupació que ens ha arribat de la gent, que no entenen

aquesta reducció i aquesta qüestió que el personal s’adscrigui

a una altra banda.

Quedam sorpresos també en aquest cas per un augment: la

dotació cap a les cases exteriors es multiplica aproximadament

per 4. Vostè ha dit que ha tengut coneixement de necessitats

que tenen les persones que estan allà; això és cert, però, bé, hi

ha algunes tristes experiències del passat en el tema de les cases

exteriors i voldríem que les despeses es fessin amb rigor i

atenent sempre a necessitats socials.

No veig si tenia més notes. No volia fer, en qualsevol cas,

una intervenció llarga. Sí, en el tema de la Direcció General

d’Esports, bé, a part d’aquesta defensa que ha fet de l’equip

ciclista Illes Balears, bé, nosaltres no seríem tan optimistes com

vostè dels grans èxits esportius que ha aconseguit, i la gran

repercussió que això hagi pogut tenir a l’exterior, però bé, s’ha

sentit obligada a això. No, una qüestió que ja s’ha plantejat en

aquest parlament no fa massa; vostè parla de la gratuïtat total

dels desplaçaments entre illes dels esportistes federats, la

mateix temps, vol dir que això és un avanç, que hi ha

problemes quant a l’assistència a l’Escola de Tecnificació. Ja

sé que va tenir vostè una pregunta fa molt poc en el Ple, però

m’arriben notícies que hi ha pares que estan donant de baixa els

seus fills d’aquesta escola, procedents de Menorca o d’Eivissa,

perquè són incapaços de pagar allò que els costa en aquests

moments, i juntament amb el tema dels desplaçaments gratuïts

dels esportistes federats, aquesta qüestió pensam que també

hauria de tenir partida pressupostària per resoldre-la.

 I res més per la meva part. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En nom 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. Vull agrair també la presència de la

consellera i de tot el seu equip per explicar aquests pressuposts.

Ella ens ha donat tota una sèrie de dades. Jo havia analitzat allò

que deien els papers i li faré una sèrie de preguntes, també.

Algunes ja les haurà respost i per tant farem més via.

Ha anunciat lleis; la Llei de cooperació ja estava aprovada;

la Llei de joventut, la integral de joventut, voldríem saber si

aviat entrarà al Parlament. Després també ha parlat de nous

plans: del Pla de joventut, que quedarà condicionat per les

conclusions de l’estudi sociològic. Jo em deman si l’avaluació

del pla que deu estar encara vigent no condicionarà també

aquest nou pla. I després la memòria parla també d’un procés

jove, i m’agradaria si ens pot explicar una mica més aquest

procés jove.

La memòria parla, i també n’heu parlat vós, d’aquest pla

integral de la família. L’any passat, quan ens presentàveu el

pressupost del 2004, ja ens parlàreu del pla de la família; l’hem

demanat per escrit i se’ns va contestar que s’estava elaborant i

encara no l’hem pogut veure, i voldríem saber si ja està en

condicions de poder lliurar a l’oposició, si així li ho demanam,

o si vostè a iniciativa pròpia ho vol fer, algun exemplar o una

còpia d’aquest pla integral de la família.

Després dins el tema de menors, concretament en referència

a Es Pinaret, voldríem saber aquest increment de professionals

de què parla la memòria quants seran i quins, i si la

remodelació i la construcció d’aquest centre terapèutic estan

incloses dins els 3.000 euros per a la Fundació S’Estel o si són

partides a part, perquè si fos així aquests 3.000 euros realment

serien bastant pocs per fer tot el que fa i a més fer aquestes

coses de més.

Ja dins el tema de les despeses, el programa 112E, de suport

de l’actuació del president, hi ha prevista la realització

d’estudis i/o enquestes, diu, sobre la labor del Govern, i

voldríem saber amb quina finalitat es volen fer aquests estudis

i/o enquestes.

Després, del programa 113B, de foment de relacions de les

comunitats balears radicades a l’exterior, que la veritat és que

no entenem de cap de les maneres què fa dins la Direcció

General de Joventut, voldríem que ens explicàs, vós heu

explicat què fa, entendríem millor que estàs dins Cooperació,

que seria com a més normal, perquè si no és ver que recorda

antics viatges a l’exterior d’un govern del Partit Popular,

segurament vós no en formàveu part, però també era del Partit

Popular.

També ens agradaria que ens explicàs per què dins el

capítol de despeses de personal d’aquest programa de les

comunitats balears a l’exterior, hi ha 48.900 euros i, en canvi,

per a les dietes del personal hi ha 260.500 euros; és a dir quatre

vegades, quasi sis vegades més dietes que la paga del personal.

Després, referent al programa 134A de la Direcció General

de Cooperació, ens ha decebut. La cooperació només creix un

9,4%, comparat amb aquest 353% que creixen les cases balears

a l’exterior o el 171% de l’esport, ens pareix que un 9% és

ridícul.

Ja ens heu explicat, ja no vos ho demanaré per què el fons

mallorquí no apareix aquí amb noms i llinatges. Sí que ens
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agradaria que es mantengués, com a mínim, l’aportació que

s’havia fet a anys anteriors, el 2004 es va baixar respecte del

2003, no m’ha donat temps a anotar la quantitat, esperem que,

com a mínim, es mantengui la del 2004.

També ens ha decebut bastant el pressupost de l’Oficina de

la Defensa del Drets del Menor, perquè l’actual director

d’aquesta oficina es va donar a conèixer com amb molta

empenta per defensar els drets dels menors en un tema, com és

per exemple el de l’escola de Son Sardina, i esperaven que

damunt el pressupost aquest empenta a la defensa dels drets

dels menors es veiés reflectida de qualque manera a nous

programes, per exemple durant aquests darrers mesos han sortit

pels mitjans de comunicació una gran quantitat de notícies que

feien referència a abusos a menors, i pensam que s’haurien

d’intensificar aquests programes de prevenció; programes de

tractament post l’abús i justament és l’única direcció general

que baixa el seu pressupost. No és cert que només baixi per a

personal, perquè també desapareix una partida que era de

subvencions. Per tant, ens ha decebut aquest programa de

l’Oficina del Defensor dels Menors.

Després, en el programa 313I, el que fa referència a la

planificació i ordenació social, hi ha tota una sèrie de coses,

d’implementar i de dissenyar dins els objectius que ja existien

el 2004, implementar el sistema informàtic; dissenyar un nou

programa font, si és que tornam a implementar un sistema

informàtic, si és que tornam a dissenyar un programa font o si

el 2004 no s’ha pogut fer i llavors aquestes partides que hi ha

dins el 2003 són les sobre, perdó, dins el 2005, són les sobres

del 2004 o s’han gastat en una altra cosa i s’ha de tornar fer.

Després no entenem una cosa que es diu programa sobre

l’embelliment de la població discapacitada, ens agradaria que

ens ho explicàs.

Parla aquí de participar amb la Conselleria d’Educació i

Cultura per a la convocatòria de subvencions de mediadors

culturals. La darrera convocatòria que va sortir va ser dins el

2002, crec; la del 2003-2004 si no ha sortit aquests dos darrers

dies, encara no ha sortit. I voldríem saber què passa amb aquest

programa dels mediadors culturals.

Després, referent al programa 323A, de protecció i foment

de la integració i participació social de la joventut; vós heu dit

per una banda que vos plantejau fer una joventut més

participativa, més integrada, també diu això la memòria: fer de

la nostra una joventut participativa, integrada, optimista,

engrescadora, però després ja vos heu defensat vós mateixa

quan heu dit que les ajudes no anaven tant a les associacions

sinó com a les persones individuals perquè només hi ha un 3%

de joves que estan associats. Realment és quasi quasi

incompatible dir que anau a fomentar la participació dels joves,

la integració i un esperit engrescador i després dir que retirau

subvencions a les associacions i anau a ajudes més individuals.

Perquè el pressupost destinat precisament a aquestes

subvencions baixa un 86%, un pressupost que el deveu hagut

de deixar a una altra banda, de 700.000 euros que hi havia l’any

passat, el 2004, heu passat a 92.857, per tant la nostra joventut

pareix que vos interessa bastant manco que la d’altres llocs.

En canvi el programa 457A, el de la promoció i foment de

l’esport, és evident que sí que per a vós té molta importància,

tot i que passa de 52 objectius que tenia el 2004 a només 8 el

2005, el pressupost global puja un 171%.

Referent a la Fundació Illesport, realment qui no es consola

és perquè no vol, perquè els grans èxits d’aquest equip ciclista

cadascú s’ho mira així com s’ho ha de mirar. De totes maneres,

d’aquests 800.000 euros que hi ha per a despeses de caràcter

immaterial, sí que m’agradaria que m’explicàs si són les ajudes

o de què van o cap on van.

I després, ja finalment, per acabar, el programa 463B, el del

servei d’atenció al ciutadà i assistència a les víctimes del

delicte, que es proposen obrir noves oficines a Eivissa, a

Menorca i a Palma per tenir obert matí i horabaixa i realment

és quasi quasi fer miracles, baixar el pressupost un 12,22% i

obrir tres noves oficines, el miracle que fan amb aquest

programa tal vegada ho podrien fer també amb altres

programes que tenen un increment molt més gran que aquest

que baixa.

I ja simplement per acabar, jo no estic d’acord que els seus

programes siguin uns programes molt socials, que demostrin la

preocupació social d’aquest Govern, tot el contrari: crec que

són uns pressuposts poc socials, poc participatius, poc

cooperatius i molt d’autobombo i molta autopromoció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. En nom del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula Aina Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la presència de

la consellera i del seu equip per explicar aquests pressuposts

del 2005. La Sra. Consellera me permetrà, en primer lloc, i ja

que és la primera vegada que jo ho faig, encara que avui també

ho han fet altres intervinents, expressar la meva estranyesa,

diguem, per l’estructura d’aquesta conselleria. Ja es va

expressar l’any passat, però de totes maneres sí que ho volia dir

perquè no entenem, ja que no s’han passat aquestes

transferències als consells insulars com no hi ha una conselleria

de benestar social, que no és un caprici del Grup Socialista,

vostè ho sap, a totes i cada una de les comunitats autònomes

d’aquest país hi ha una conselleria de benestar social, i en

aquesta ens trobam, a part de temes que sí que ho són, altres

que jo diria que no hi tenen res a veure. Però vaja, és una

qüestió que vostès ho han decidit així i per tant nosaltres així

ho hem d’acceptar.

Venim aquí de qualque manera a aclarir el pressupost,

alguna de les coses que jo tenia aquí vostè ja les ha explicat,

d’altres supòs que les hagués pogut explicar als intervinents

abans de jo, però vist que fa la contesta a tots conjuntament, no

ens quedarà més remei que repetir preguntes supòs i temes.

Com a tema general també li voldria dir que, almanco nosaltres

no ho hem trobat, hi ha bastants d’objectius i activitats que no

ens acaben de quadrar amb els pressuposts que després vostès
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presenten, amb els números per ser clars. Potser que sigui un

problema que nosaltres no ho haguem trobat i jo esper que

vostè ens ho aclareixi.

Primer de tot voldria demanar un tema que és el centre

d’ingrés 23.501, que són transferències estatals, que l’any 2004

eren de 12.040 euros i enguany passa a 10.288.000, a què es

degut, no sé si és que aquí hi entra l’antic IBAS o si hi ha

qualque cosa específica, però vaja, no ens pareix una qüestió

que sigui de tràmit, pensam que hi deu haver qualque cosa.

Pel que fa a cooperació, començaré per aquesta direcció

general, igual que podríem començar per qualsevol altra, però

va bé, començarem per aquesta, veim en principi que

desapareix un objectiu i que a nosaltres no ens agrada que

desapareixi, que són projectes amb administracions públiques

dels països empobrits. Creim que està molt bé, que ONG i gent

particular facin treballs, tasques solidàries, però creim que

també són importants aquests projectes amb les administracions

perquè la gent que governa aquests països són pobres, però

moltes vegades saben molt més bé que nosaltres què és el que

han de menester.

Ens estranya també que desaparegui l’escola d’estiu

solidària, ja havia tengut un parell de versions.

Desapareix també una beca d’investigació, no sabem per

què, però creim que també era una cosa interessant a tenir en

compte dins aquesta Direcció General de Cooperació. L’any

passat ja li vàrem comentar, jo he llegit la seva compareixença,

qualcú ja li va comentar el tema de què no hi hagués un

projecte específic per al poble saharià. Jo ja sé que hi ha molts

de països que tenen necessitats del nostre suport, però ho volia

dur aquí ja que no fa molts de dies i vostè ho sap es va aprovar

un manifest de suport i m’hagués agradat trobar un programa

per a aquesta gent, aquest poble que du tant de temps en una

situació bastant delicada.

Veim que transferències corrents baixa de 6 a 4.000, ens

agradaria saber per què el capítol 4. El capítol 6 ens diu que hi

ha una inversió de 3.608.000, diu que està lligat, associada al

funcionament del servei, ens agradaria que ens explicàs

exactament a què consisteix.

Ens ha explicat ja vostè, jo li demanava aquí per al fons de

solidaritat perquè no apareixia, vostè ho ha explicat, per tant

això ja ho donam per passat.

Passarem als serveis generals de Presidència, capítol 1, que

passa de 2.692.000 euros a 4.568.000, ens agradaria saber per

què, a què es deu aquest augment de personal, si és que s’han

posat en funcionament altres serveis.

La Direcció General del Menor i Família. Me permetrà, ja

sap que és un tema per a mi molt estimat i el que vull fer, en

primer lloc, és donar-li l’enhorabona per aquest programa del

pis de desinternament, que he vist a la premsa, que han

inaugurat fa pocs dies i a més estic contenta perquè era un dels

programes que teníem a punt de posar en marxa, vostè li ha

posat i jo li don tota la meva enhorabona, estic molt contenta.

Per altra banda, de la memòria desapareixen accions

formatives que jo crec que són importants per als professionals

de la casa i veig que enguany desapareixen. Són gent que tenen

un estrés important i no sé si és que es duran a terme aquestes

activitats formatives a través de qualque altre programa, però

a la memòria desapareix.

Li he de dir Sra. Consellera que l’any 2004 vostè ja ens deia

que construiria un centre terapèutic i un altre centre, de fet està

en el programa del 2004. Però ha passat el 2004, som al 2005

i vostè ens ho torna dur avui en aquests pressuposts del 2005.

Jo, sincerament, m’agradaria que estàs ja, però comprendrà que

tenguem els nostres dubtes, ja que l’any passat ja hi eren i

enguany hi tornen a ser, esperem que no hi tornin a ser en el

2006. De totes maneres vostè ens ha comentat que estaven

iniciant el tràmit d’expropiació d’uns terrenys, sé que havien

cercat uns altres terrenys per a la zona de Gènova o la

Bonanova, per allà; jo supòs que vostès no varen considerar

adient el que hi havia, però vostès saben que hi havia uns

plànols i uns terrenys que eren afectats a aquesta direcció

general i que, a més, s’havien fet ja els plànols per construir i

rehabilitar els molins de la Casa Nova, no sé per quin motiu

varen abandonar aquest projecte, però segurament, si s’hagués

continuat amb aquest ara ja tendríem aquest centre.

Ens anuncia també, a part d’aquests altres centres, si jo ho

he entès bé, un centre de dia. M’agradaria que me digués a

quina partida és.

La partida 48.000, destinada a famílies sense ànim de lucre,

és una partida amb uns duros importants i per tant ens agradaria

que ens digués com es pensen adjudicar.

En el programa 313G, de família, voldríem demanar, vostè

sap que hi havia sempre unes transferències a ajuntaments i a

consells, moltes vegades eren programes que es feien en

colAlaboració amb Madrid, ara desapareixen els dels consells;

ens agradaria saber per què.

I quant al Pla de família, me sap greu dir-li Sra. Consellera,

però en el 2004 ja tenien pressupostat o almanco a la seva

memòria hi era, fer un Pla de família, no fer-lo, fer-lo i fer el

seguiment. Per tant, m’han perdut un any, si el feim ara bé

anirà, però comprengui que tenim dubtes perquè hi ha hagut

aquests incompliments de fet.

A veure, a l’article 62.200, vostè ja ho ha explicat, les

partides dels centres, però ens agradaria que ens digués què es

pensa transferir a Menorca.

El mateix que el tema de guarderies, les que hi ha a

Menorca i les que hi ha aquí, pensa a qualque moment

transferir-les a la Conselleria d’Educació?

I referent a les guarderies també hem trobat una cosa que

ens estranya, potser sigui un error, perquè jo sincerament ho

trob una mica estrany, així com les de Mallorca augmenta el

seu pressupost el 58%, a Menorca augmenten el 6%, ens

agradaria saber a què és degut.

Programa 314A, pensions i prestacions econòmiques,

transferències corrents a famílies i institucions, ens agradaria
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que ens digués per quin concepte i a quines institucions pensen

transferir aquests 7.200.000 euros, perquè realment és una

quantitat important i ens agradaria saber què és el que pensen

fer.

També m’agradaria i me pareix que ho ha dit, però això sí

que jo no he tengut temps d’apuntar-ho, quina quantitat pensa

destinar als centres Joan Crespí i al Centre Residencial de

Menorca.

Pel que fa a l’oficina de defensa del menor, evidentment,

com ja han dit els que m’han precedit en la paraula, ens

estranya moltíssim i ens dol, creim que és una figura important,

no només això sinó que s’hauria encara de donar-li més

importància de la que té i ens sorprèn molt aquesta baixada del

seu pressupost, que no ens aclareix, tot i que vostè ens ha dit

que és que el personal passa a dependre directament de la

Direcció General de Presidència, crec que ha dit, no entenem

per què aquest canvi. No sé si ha dit la Direcció General de

Presidència, però que depèn d’un altre centre de cost, en

definitiva.

Bé, pel que fa a la Direcció General de Joventut, aquí he de

tornar dir com una mica tota la conselleria, que això sí que me

pareix, ja ho han dit també d’altres, una greu incongruència, les

cases balears dins Joventut, jo, sincerament, li he donat moltes

voltes, a no ser que la persona encarregada fa estona d’aquests

temes de cases balears era el director, l’antic director general

de Joventut, no hi veig altra explicació. Crec que haurien de

mirar de colAlocar-les a uns altres llocs, sobretot perquè pareix

que la Direcció General de Joventut puja molt i vostè, Sra.

Consellera, sap que això no és així; el que puja són les cases

balears a l’exterior.

Les transferències que es fan a les associacions, vostè sap

que davallen, la partida 48.000, passa de 700, més 100.000

euros de l’any passat, 800.000 euros, passa enguany a 92.857

més 109.000, total 101.000 front als 800.000 de l’any 2004. No

m’estranya que de vegades els nostres joves no vulguin

participar en qüestions polítiques, no creguin els polítics,

perquè si una direcció general com aquesta, que tots ens

omplim la boca que volem fer coses per als joves i després a

partides que ells consideren importantíssimes, perquè són per

a associacions, per fer activitats que ells dissenyen i que ells

són les que volen, crec que les hem decebut, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, l’he d’informar que du el seu temps esgotat,

però concreti el que vulgui dir en uns moments i acabi, per

favor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sr. President, aquesta conselleria crec que haurien de

canviar les normes, perquè una conselleria d’aquestes

dimensions, deu minuts no dóna per a res.

EL SR. PRESIDENT:

Igual té raó, però no serà el cas.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bé, molt breument, si de cas a la rèplica ja ho farem, però

sí acabant amb aquesta partida de joventut, desapareix una

partida de foment de la llengua catalana. Jo supòs que això

devien ser, no estic segura, m’agradaria que m’ho diguessin, si

és la subvenció que es donava als joves per a la llengua.

Institut de la Dona, només una pinzellada, dir-li que el tema,

un programa nou que posen, tot i que crec que el pressupost no

és molt ambiciós, continuen amb el que hi havia, duen una cosa

nova que és el bon guarderia. Primer de tot, estam radicalment

en contra que el bon guarderia es pagui de l’Institut de la Dona,

no parlarem del que és bon guarderia i què és el que entenem

cadascun, perquè no venim a això en aquests moments. Però

vaja, que no.

Bé, i només una pregunta, pel que fa a esports, que me digui

exactament quina partida té prevista per a les despeses de

l’equip ciclista. Vostè ha comentat qualque cosa, però

m’agradaria que me digués quina partida concreta.

I llavors una altra, si hi ha qualque partida prevista per a

esportistes amb discapacitats. Aquests esportistes que no fa

molt s’han desplaçat a l’olimpíada i que, pel que jo sé, tenien

pocs o no tenien cap tipus de subvencions.

Bé, i com que pareix que ja no hi ha més temps, en tot cas

a la rèplica li podria dir qualque altra cosa més.

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té vostè la paraula

per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President, moltes gràcies per les seves

intervencions i bé, intentaré respondre de la forma més

ordenada possible i, si de cas me deix qualque cosa, com que

hi ha una altra intervenció per rèplica, intentaré respondre

després.

Quant a la primera qüestió, que no és un tema pressupostari,

que vostès plantegen sobre la conveniència o no que aquesta

conselleria dugui el nom Conselleria de Presidència i Esports

i no dugui el nom de benestar social, realment no estam

discutint un tema de pressuposts, però jo sí que faré un

comentari. A veure, aquesta conselleria de benestar social,

durant els quatre anys que va governar el pacte va créixer, si no

ho record malament, un 30% en quatre anys, i aquesta

conselleria, que no s’anomena de benestar social, però que du

a terme polítiques de benestar social, en un any incrementa un

42%. I jo sincerament, crec que els ciutadans que són al carrer

realment el que perceben són les polítiques reals, els programes

i les actuacions que es puguin posar en marxa i no tant el nom

al qual es destini una conselleria. Però és que a més, és més,

aquesta conselleria és ver que són molts de càrrecs, però és que

estan agrupades dues conselleries dins una mateixa; a l’anterior
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legislatura vostès saben que existia la Conselleria de

Presidència i existia la Conselleria de Benestar Social, per tant

el que hem fet durant aquesta legislatura ha estat eliminar una

conselleria, per tant amb les conseqüències que això implica i

agrupar-les en una mateixa.

Evidentment, no es pot eliminar cap direcció general perquè

aquestes són imprescindibles, a més afecten actuacions

directes. Per tant, crec que, això ja ho vaig respondre l’any

passat, ho torn respondre enguany, però me permetin insistir,

és que crec que el que importa és l’augment i les actuacions que

duguem a terme i no tant el nom. I a més, he començat la meva

intervenció dient que jo considerava que aquests pressuposts,

no només pel que suposen d’increment enguany, sinó pel que

ja varen suposar l’any passat, que varen suposar un increment

d’un 14%, enguany un increment d’un 42%, signifiquen, és que

és evident, la consolidació que aquest Govern creu en els

serveis socials, perquè de fet no hi ha altra forma en què es

pugui explicar més que un increment d’un pressupost i amb les

actuacions que això comporta i amb les actuacions que hem

duit a terme a l’any 2004. Jo estic convençuda que és ver que

igual ens hem deixat qualque cosa fora poder complir i que a

tots ens agradaria que haguéssim acabar amb el cent per cent de

tot el que vàrem dir, però estic segura que hi ha hagut una

percepció positiva d’aquesta conselleria i esper que l’any 2005

puguem seguir pel mateix camí.

Una pregunta que me feia el representant d’Esquerra Unida,

i perdonin, però intentaré respondre-ho tot, encara que no vagi

molt per ordre; me deia que recuperàvem competències a través

del programa 313A. Jo no crec que sigui així, bé, de fet no és

així, perquè hi ha una llei de transferències on s’explica

exactament quines són les competències que afecten els

consells insulars; i aquest programa 313A el que fa és ubicar

centres autonòmics, centres assistencials autonòmics, per

exemple la construcció del Centre Joan Crespí per a grans

discapacitats físics, que afecta igualment els ciutadans de totes

les illes, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

I tots els centres que es puguin construir a través d’aquest

programa són centres autonòmics.

I aquí aprofitaria per contestar per què és que no hi ha una

transferència al consorci per Mallorca, n’hi ha un per a

Mallorca i n’hi ha un per a Eivissa i Formentera. I no n’hi per

a Menorca perquè crec que ho haurien de demanar als

companys del Consell Insular de Menorca perquè és que en

aquell moment, i a més aquí hi ha una representant que ho

coneix tan bé com jo, en aquell moment no vàrem trobar oportú

constituir un consorci per a l’illa de Menorca; aquest Govern,

conscient de les mancances que puguin tenir els distints

consells insulars per poder dur construccions de centres

d’aquest tipus, es va posar al capdavant i va dir que negociaria

amb el Govern de l’Estat, amb el Govern de Madrid un

conveni. Així ho vàrem aconseguir i vàrem aconseguir una

finançació de 50 milions d’euros, 25 aportats per aquesta

comunitat autònoma i 25 aportats per l’Estat. En aquell moment

va ser quan nosaltres vàrem negociar amb els tres consells

insulars, amb les mateixes condicions tots tres i un d’ells va

decidir no entrar-hi, va ser el Consell Insular de Menorca.

Però així i tot, quan nosaltres vàrem negociar aquest

conveni amb Madrid vàrem incloure un centre per a l’illa de

Menorca, que és un centre de grans discapacitats o de

discapacitats físics, dotat amb 2 milions d’euros, que ja vàrem

dir ja veurem si a un moment, més endavant, el Consell Insular

de Menorca ens deixa construir aquest centre, i per això està

dotat.

La situació del Consell Insular de Menorca en els darrers

mesos hem vist que ha variat i fa un mes o un mes i mig, ens

varen remetre una carta dient que ara sí que estaven disposats

a constituir un consorci. Evidentment, tenen tot el nostre

beneplàcit, estan contestades aquestes cartes i tramesos els

estatuts del consorci. Esperam la resposta del Consell Insular

de Menorca i voldríem que evidentment fos positiva, perquè

nosaltres tenim la intenció de fer les mateixes actuacions que

facem per a les altres illes.

Me feia una pregunta en relació amb el centre base, que jo,

si no li sap greu, me la podria tornar repetir, no l’he entesa.

M’ha demanat qualque cosa en relació amb els centres base

per a discapacitats que assumien altres competències i jo

desconec que aquest centre base assumeixi d’altres

competències. Per tant, si el representant d’Esquerra Unida me

la vol repetir, doncs jo estic en disposició de contestar-la.

La baixada de l’Oficina del Dret del Menor i el seu

pressupost, que és una pregunta que s’ha repetit a totes les

intervencions dels distints grups, jo ho he explicat a la meva

intervenció, era per un tema de personal que passava a assumir-

lo la Secretaria General i, per tant, era una baixada del capítol

1. Hi ha una baixada del capítol 4 en relació amb els temes de

subvencions perquè va ser un import que es va introduir l’any

2004 i realment l’Oficina del Dret del Menor no reparteix

subvencions, per tant s’ha decidit eliminar. Aquestes són les

úniques dues baixades que té aquesta oficina. Si vol, li puc

detallar totes les actuacions que du a terme, i algunes de noves

que s’han implantat durant l’any 2004 i que continuaran l’any

2005, no hi tenc cap inconvenient i, si m’ho permeten, ho faré.

Hi ha activitat de promoció dels drets humans en especial

de menors, que és el Festival de cinema que té 6.000 euros; la

millora de la qualitat de l’atenció als centres d’acollida

residencial dependents del CIM a través de cursos de formació

per a professionals, 3.000 euros; (...) de menors com a usuaris

d’Internet a través d’un conveni amb la UIB, 14.000 euros;

foment, coordinació i intercanvi d’experiències amb

organismes anàlegs a l’Oficina, 2.000 euros; campanyes,

cursos, conferències i altres activitats de sensibilització, 2.000

euros; millora de l’atenció als menors víctimes de

maltractaments, 7.000 euros; desenvolupament del fons

documental de formació permanent i reciclatge, 2.000 euros;

desenvolupament de les activitats per afavorir el dret de la

participació infantil, 2.000 euros; bé, entre d’altres, vull dir que

totes aquestes actuacions de l’Oficina del Dret del Menor

seguiran endavant i algunes que són d’implantació nova, com

és el festival i l’ús de la pàgina web a través d’uns convenis que

vàrem signar ja l’any 2004 amb la UIB i que tendran la seva

implementació també l’any 2005.

Cases balears. El mateix que en nom de la Conselleria de

Presidència i Esports, nosaltres vàrem decidir, per una qüestió

d’organització interna, que aquestes cases balears estiguessin
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ubicades a la Direcció General de Joventut perquè en definitiva

el que ens interessa d’aquestes cases balears perquè no morin

mai, és que siguin els joves d’aquestes cases els que puguin

sentir-se, en certa manera, atrets per activitats que es puguin

dur a terme a través de la Direcció General de Joventut, però és

que és més, vostès em diuen que hi ha un increment

considerable, jo a la meva intervenció l’he explicat, hi ha un

increment i té un pressupost d’1,5 milions d’euros, i és un

increment percentual molt més elevat que el que pugui tenir

Joventut, és ver, jo ho he contat en un principi i he explicat el

motiu. Nosaltres volem dur a terme un programa sociosanitari

i la veritat és que, jo crec que no és una acusació, però sí que

demanaria respecte perquè vostès em parlen d’actuacions de fa

x anys, de viatges o no sé de quines històries que jo,

sincerament, no hi tenc res a veure i, a més, tot això són

acusacions que moltes vegades s’utilitzen no sé per què, perquè

nosaltres volem dur a terme un programa sociosanitari, jo quan

tengui elaborat aquest programa el presentaré en aquest

parlament, i les actuacions estan a la seva disposició sempre

que vostès vulguin i en qualsevol moment els podrem donar

explicacions en aquest sentit.

Em parlaven també, i enllaçant ja amb el tema de les cases

balears, que hi havia un increment en temes de dietes

d’aproximadament 2.400 euros, m’ho comentaven, fa

referència a l’operació “Cinquena illa”, que ja he explicat en el

seu moment que augmentava a 150 persones, a més ha

augmentat enguany, dia 15 de novembre ve el segon contingent

de gent i és una actuació que volem dur a terme. Aquestes

dietes corresponen a l’operatiu “Cinquena illa”.

En relació als temes de Joventut sí que aprofitaria per fer

una aturada aquí i comentar la qüestió que s em’ha plantejat des

de diferents grups. En aquest sentit, des d’un principi he dit que

nosaltres estàvem d’acord a fomentar l’associacionisme, les

activitats d’oci, les activitats cultural i que per això manteníem

totes aquestes activitats, simplement el que preteníem era fer

alguna cosa més, no vol dir suspendre unes activitats per fer-ne

unes altres, sinó fer alguna cosa més. Aquesta alguna cosa més

es concreta que nosaltres hem vist que hi ha dues

preocupacions importants per part dels joves, una és l’habitatge

i l’altra és l’ocupació, i per això hem decidit augmentar aquest

pressupost i està a la partida d’inversions, 64.000 euros, que és

la que es destinarà a finançar tots aquests programes de la fira

de Futur Jove i d’aquesta pàgina web. Evidentment, partim amb

les millors intencions del món, ho aconseguirem?, no ho sabem,

sempre hi ha dubtes quan s’implementen programes nous però,

sense cap dubte, nosaltres tenim la intenció que funcionin i de

poder obrir aquest àmbit a tots els joves de les nostres illes,

perquè, encara que no ho vulguem reconèixer, el 97% dels

joves d’aquesta comunitat autònoma no estan associats, per tant

tot aquest pressupost anava destinat a un 3% de la població al

qual no li llevam en absolut res, i ara explicaré les partides,

sinó que l’increment previst en aquesta direcció general va

destinat a actuacions que puguin afectar tots els joves.

Explicaré, com vos deia, que no han baixat les subvencions

destinades a Joventut. I ho explicaré detalladament. Durant

l’any 2004 es varen destinar línies de subvencions per un

import de 693.000 euros, això ens va permetre, l’any 2004,

poder crear línies noves que abans no existien, entre d’altres les

activitats de curta durada per a les corporacions locals amb

40.000 euros, entre d’altres associacions juvenils i entitats

prestadores de serveis de joventut amb 60.000 euros,

promocionant esdeveniments com el Festival Mundial de la

Joventut, a més de tota una sèrie de convocatòries del capítol

7 en la línia de 60.000 euros, així com també la convocatòria

per a projectes integrals de joventut, promoguts pels consells

insulars, amb un import de 36.000 euros. Per a l’any 2005 està

previst que aquestes entitats puguin rebre un import total de

700.000 euros que està distribuït entre el capítol 4 i el capítol

7; d’aquí baixa un import, concretament l’import que baixa és

aquella part que vostè comentava si era de Joves per la

Llengua, jo li diré que és la transferència que deixam de fer de

140.000 euros al COFUC, que era el que gestionava SOM

Ràdio que vostès saben per què s’ha tancat, perquè era una

emissora ilAlegal, per tant, ja no és necessari que es faci aquesta

transferència i l’eliminam. Per tant, les subvencions seran de

600.000 euros als capítols 4, a través de la partida 460, 461 i

480, més 100.000 euros que estan a la partida 760. I hem de

destacar que es produeix un increment de 50.000 euros al

Consorci de turisme jove que passa d’1.300.000 euros a

1.350.000 euros i, a més, destacar que hi ha un increment

històric en el Consell de la Joventut que fins ara tenia un

augment d’un 4% i a partir de l’any 2005 passa a tenir un

augment d’un 9% i, a més, durant l’any 2004 aquesta direcció

general ha cobert un deute històric dels darrers quatre anys per

un import de devers 20.000 euros que varen firmar un conveni

fa pocs mesos. Per tant, estiguin tranquils, tot el tema de

Joventut queda talment, queden amb els mateixos imports,

únicament afegim imports per fer actuacions noves, dirigides a

la població juvenil en general.

Equip ciclista, repercussió mediàtica. Jo no ho sé, no som

experta, ho diuen els experts en publicitat i en comunicació,

ells diuen que ha tengut una repercussió mediàtica d’un 4,5%

de la inversió que s’ha fet per a l’any 2004, això vol dir que ha

tengut una repercussió en publicitat de 19,5 milions d’euros.

No ho dic jo, ho diuen els informes de publicitat, però bé,

aquesta és una discussió política que vostès no volen apostar

per un tema com l’equip ciclista, jo ho puc entendre, però no ho

compartesc, i per això nosaltres hem apostat en aquest sentit.

Per això passaré a explicar la dotació de la Fundació Illesport.

La Fundació Illesport rep una transferència

d’aproximadament 7.400.000 euros, d’aquests n’hi ha 450.000

destinats al funcionament ordinari de la fundació, igual que

l’any anterior, hi ha 1 milió destinat directament a subvencions

als clubs i a les federacions, tot això a part del que serien els

desplaçaments, i hi ha 6 milions d’euros que és on hi ha la

partida de l’equip ciclista, això fora comptar que nosaltres no

hem tengut en compte el segon sponsor que està pendent de

firma i que esperam poder tenir un import d’entre 2,5 o 3

milions d’euros. Això vol dir que aquest import que està a la

Fundació Illesport quedarà per als esportistes de les nostres

illes i suposa un increment addicional en aquest milió d’euros,

independentment de tot el tema dels desplaçaments inter illes.

Supòs que em demanaran per què no hi estava l’any passat a la

Fundació Illesport. Jo ho avançaré, l’any passat no hi era

perquè quan jo vaig venir a pressuposts no hi havia el conveni

firmat amb el segon sponsor que en aquests moments és

Banesto, es va firmar el mes de desembre i, per tant, els

pressuposts en aquell moment estaven tancats, i va venir a

través d’una incorporació de crèdit, cosa que no va afectar la
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nostra conselleria, ho va assumir el Govern, ho va passar a

través de la Fundació Illesport, i enguany, com que ja està

contemplat als pressuposts, ja està incorporat en els nostres

pressuposts.

Llei de cooperació, no està aprovada pel Parlament, està

aprovada pel Consell de Govern, ho he comentat al principi,

amb un important consens amb totes les entitats i ONG que hi

han pogut participar i han fet aportacions, està entrada en

aquest parlament i supòs que es durà el corresponent debat

parlamentari en el moment que hi hagi l’ordre fixada.

Quant al pla de joventut i la llei de joventut, em demanen

quan, bé, jo he comentat que s’ha donat a elaborar un estudi

sociològic que determinarà quines són les necessitats dels

nostres joves en aquestes illes, que tenia un pressupost

aproximat de 54.000 euros, que estava atorgat a Sigma Dos, i

que una vegada que tenguéssim aquestes dates que estan

previstes aproximadament en el mes de març, s’elaboraria el

pla de joventut i la corresponent llei de joventut.

També està prevista, com demana el representant del Grup

d’Unió Mallorquina, una transferència de competències, com

es va anunciar en el seu moment als distints consells insulars,

que s’està fent el primer esborrany del que pot ser aquesta

possible transferència als distints consells insulars i que,

evidentment, es farà consensuada amb els consells, i una

vegada que estigui preparada es durà al Parlament.

Pla integral de família, sí, és ver, ho vaig dur al pressupost

anterior del 2004, perquè teníem previst elaborar aquest pla de

família l’any 2004, és que un pla de família no es fa en un mes,

es fa en dos mesos, nosaltres començàrem aquesta elaboració

a principi d’any, vàrem tenir ja el mes de març distintes

reunions, la directora general, aquí present, totes les

associacions implicades en temes de família, vàrem tenir

terminis per fer aportacions, totes recollides en aquest pla.

Aquest pla ha estat distribuït a tots els organismes

corresponents, també a totes les conselleries, i en aquest

moment està en fase de tancament. Té dos apartats, un és un

estudi i l’altre és el que contempla les mesures concretes, està

previst que dia 19 de novembre vagi a aprovació de Consell de

Govern, perquè saben tots vostès que també s’ha anunciat que

hi haurà un congrés internacional de família a partir dels dies

22, 23 i 24 de novembre, on es farà la presentació d’aquest pla

de família i evidentment es distribuirà a tots els grups

representats en aquest parlament. En aquell moment hi havia

una partida per a la seva elaboració i unes partides que en

aquell moment ja s’han destinades a fer actuacions en tema de

família, encara que no estiguessin contemplades dins el pla,

perquè jo deia que fer un pla, però no vàrem voler retardar la

posada en marxa de distintes actuacions, com és l’abonament

guarderia, que ara en parlaré, i que aquí estava assumida una

part que era la que feia referència a famílies nombroses i,

evidentment, tot això forma part d’un pla de família.

Hem aconseguir un pressupost importantíssim per aquest

pla de família, en un principi fèiem compte que estigués dotat

amb 600.000 euros, i avui puc expressar la meva satisfacció,

perquè aquest pla només de la Direcció General de Família,

només de la nostra direcció general, compta amb un import d’1

milió d’euros, a més de totes les actuacions que es puguin dur

a terme a través de la resta de conselleries i que, evidentment,

si les hagués d’explicar totes aquí, seria llarguíssim.

Abonament guarderia. Hi ha una part a la Direcció General

de Serveis Socials, una part a l’Institut de la Dona i una part a

la Direcció General de Menors i Família. També hi pot haver

distintes opinions, nosaltres creim que és un programa positiu

perquè realment és una ajuda directa a les dones i a les famílies,

és una ajuda que, en definitiva, va destinada a conciliar la vida

laboral i familiar, va destinada a totes aquestes dones que es

vulguin incorporar dins el món laboral, a les dones i a les

famílies en generals, que es vulguin incorporar al món laboral,

si volen, tenguin l’oportunitat de fer-ho, i el que feim és donar-

los una aportació econòmica directa perquè no sigui tan costos

per a ells poder dur els seus infants a una escoleta, tant pública

com privada. Està distribuïda en les distintes direccions

generals perquè hi ha una part que fa referència, sobretot la més

important, que fa referència a dones, hi ha una part que fa

referència a totes aquelles famílies que tenen les rendes més

baixes, que està ubicada dins la Direcció General de Serveis

Socials, i una part que fa referència a famílies nombroses.

Aquesta és una política que és al carrer i enguany se n’han

beneficiades 3.300 famílies, una política que creim que ha estat

positiva i que, a més, ha tengut molt bona resposta. Per això, a

més, no perquè hi creim, sinó perquè creim que l’hem

d’ampliar a l’any 2005, té un pressupost d’1,5 milions d’euros,

arribarem a 5.000 famílies i està previst que el darrer any que

jo vengui aquí, si és que hi som, a presentar els pressuposts,

tengui un important que arribi a les 10.000 famílies que

actualment tenen un infants de 0 a 3 anys a un d’aquests centres

d’escoles infantils.

Donar-los les gràcies i l’enhorabona a la directora general

de Família i de Menors en aquest tema en relació amb el pis

d’emancipació, que ha estat un programa que hem posat en

marxa perquè, com deia en un principi, nosaltres el que volem

és donar compliment a la Llei penal del menor i a través

d’aquest pis aconseguim donar compliment a una mesura

alternativa a l’internament en aquests centres de menors com

són es Pinaret i es Fusteret. És una dotació important de

240.000 euros, però creim que és positiva perquè nosaltres

realment ens sentirem satisfets si aconseguim que aquests

menors o un percentatge important d’aquests menors que passin

per aquest pis aconsegueixin incorporar-se dins aquesta societat

en termes de normalitat. Explicar que en el tema d’es Pinaret i

d’es Fusteret, vostè ho ha dit molt bé, nosaltres ho anunciàrem

l’any 2004, crèiem que era possible poder dur a terme aquestes

bres amb molta més diligència, ho volíem fer a uns terrenys que

s’anomenen Ca na Baiana, que estan molt a prop del polvorí de

Gènova, això no va ser possible per uns temes urbanístics i

veïnals, per tant no ho vàrem dur a terme. Vostè em parlava que

hi havia uns plànols o un projecte fet a uns terrenys que estaven

prop o al terme de Son Ferriol, dir-li que no és que nosaltres el

volguéssim abandonar, és que no va quedar més remei, estan

prop d’un lloc que ha estat qualificat de perillós, perquè hi ha

uns centres de Campsa, per tant no seria possible ubicar-hi

qualsevol tipus de centre on haguessin d’anar destinades

persones, en aquest cas menors, hi ha un informe que no

aconsella la construcció d’aquest centre i nosaltres,

evidentment, no ens hem volgut arriscar. Per això hem

continuat fent feina i hem començat l’expropiació d’uns

terrenys que hi ha al costat d’es Pinaret, on s’ubicarà el centre
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terapèutic. I li vull comentar a la representant del PSM que crec

que o ho he dit malament o vostè ho ha entès malament, jo no

he parlat de 3.000 euros, he parlat de 3 milions d’euros al

centre socioeducatiu s’Estel, perquè és que, a més, he començat

la meva intervenció en aquest sentit dient que quan vaig

comparèixer l’any 2003 vaig dir que fes el que fes el Govern

central, nosaltres ens preocuparíem de dotar aquesta fundació,

el Govern central no ho ha fet, però nosaltres sí, i hem passat

d’1,8 milions d’euros a 3 milions, que és la que du a terme la

gestió d’aquest centre i que entre d’altres s’ocuparà de la

primera part de l’expedient l’any 2005 perquè, evidentment,

tots vostès saben que les construccions no s’acaben en un any,

per tant, és previst dins aquesta partida l’expropiació d’aquests

terrenys i l’inici de la construcció d’aquest centre terapèutic i

també està previst no un centre de dia sinó l’ampliació del

centre d’es Pinaret per poder donar compliment als tres règims,

obert, tancat i semiobert, entre d’altres.

Quant a aquella partida que vostè em deia que desapareixia

per a formació de professionals, jo li dic que no, no he fet un

detall exhaustiu de tot el pressupost, però li diré que està

ubicada a la partida 64.000 on hi ha un import de 642.184

euros, i hi ha una partida de 142.000 euros destinada a la

formació d’aquests professionals que fan feina amb aquests

joves que compleixen aquestes mesures judicials, i uns altres

500.000 euros, que tampoc no havia explicat, però que fan

referència al programa substitutiu del Dalias. Són professionals,

142.000 euros a formació de professionals. No, una part sí i

una part no.

Quant a cooperació, explicar aquesta Direcció General de

Cooperació. Jo li he fet també, com deia, una passada molt per

damunt, no tenc cap inconvenient a fer-la una mica més

detallada. Hi ha, com vos comentava, una partida destinada a

microprojectes i també tota una partida plurianual que està

destinada al macroprojectes, que va ser una política que varen

decidir dur a terme l’any 2004 i que està previst el seu import

per a l’any 2005.

Concretament, la partida de microprojectes, que és la

general, comprèn els projectes arreu del món, 2,7 milions

d’euros; els pobles de la Mediterrània, 500.000 euros i la

partida que vostè em demanava que és el poble saharià, amb

500.000 euros. L’any passat ja vaig explicar que aquesta

partida no havia desaparegut, simplement que no fèiem una

convocatòria específica per a aquest poble, sinó que incloïen

aquest import dins la convocatòria general i tenen el mateix

import, 500.000 euros per a tots els projectes que ells vulguin

dur a terme. A més, hi ha les emergències dotades amb 250.000

euros. He explicat també que incrementam les partides del

capítol 6 per a sensibilitazació pròpia i també per a tots els

programes de codesenvolupament que es vulguin dur a terme,

i tampoc no desapareixen aquelles campanyes de sensibilització

que vostè em comentava, entre d’altres la campanya nadalenca,

les campanyes de televisió, no les he explicades totes, però

estan en el programa del capítol 6.

I, per acabar, el programa de beques tampoc no desapareix,

sinó que forma part del conveni que està signat amb la UIB que

enguany augmenta de 350.000 euros a 375.000 i que, entre

d’altres, crec que té 12 actuacions aquest conveni amb la UIB,

i entre d’altres hi ha el programa de beques.

Crec que m’han demanat també que fes un detall de

determinades partides, entre elles hi havia el programa 314A

que fa referència a pensions i prestacions econòmiques, que té

un import total de 10,8 milions d’euros, la part més important

està a les transferències corrents, que era el que la representant

del Partit Socialista em demanava, on anaven destinats aquests

9,9 milions. Fan referència a totes aquelles programes que jo

explicava al principi de la meva intervenció que entre d’altres

són el fons d’assistència social, la llei d’integració de

minusvàlids, les pensions no contributives, la targeta bàsica,

l’abonament escoleta, el programa de ca vostra i la renda

mínima d’inserció. Tots els primers suposen 7,2 milions

d’euros, i la resta del 2,7 és el que fa referència a la renda

mínima d’inserció.

Em demanaven també que fes referència a l’import del Joan

Crespí, crec que ho havia explicat també, que és aquell

programa nou de centres assistencials que feia referència, hi

havia un import total de 6,1 milions d’euros, i 5 van destinats

al centre de Joan Crespí i 500.000 euros van destinats a les

transferències que es facin al consorci per a Mallorca i al

consorci per a Eivissa i Formentera.

També demanaven que fes referència a aquelles

subvencions de famílies, el programa 313G, que era un import

important, que és aquell que feia referència a 1.587.000 euros,

hi ha quatre programes de la direcció general que són educació

a les famílies, suport a  les famílies monoparentals, orientació

i (...) i suport a les famílies amb problemes de violència. I

1.050.000 euros fa referència al Pla de família i també als

250.000 euros de l’abonament a les famílies nombroses.

M’han demanat pel tema de si hi havia partides que fessin

referència a esportistes amb discapacitats. Els he de dir que

aquest mes s’ha produït la tercera reunió amb les persones

implicades per a la creació d’una federació per a persones amb

discapacitats, allà on hi ha reunits tota una sèrie d’organismes

representatius i s’ha fet l’elecció dels membres que redactaran

aquests estatuts d’aquesta nova federació i que està previst que

a mitjan any estigui constituïda, a partir de llavors seran

esportistes federats, igual que la resta de federacions i clubs

que reben aportacions d’aquesta direcció general, i,

evidentment, estaran amb igualtat de condicions.

En certa manera, crec que ens han donat l’enhorabona pels

transports inter illes, ho feia el representant d’Unió

Mallorquina, per demanar a veure si aquest import de

subvencions d’aplicaria a partir de l’any 2005, jo simplement

els he de dir que no s’aplicarà a partir de l’any 2005, és que ja

s’aplica des de l’any 2004, a partir de la temporada del

setembre vàrem fer un esforç amb una incorporació i tots els

desplaçaments que hi ha hagut a partir de les temporades,

perquè vostès saben que el calendari dels esportistes no es

correspon amb el calendari anual, no va de gener a desembre,

sinó que les temporades comencen a partir del setembre, vàrem,

voler fer l’esforç a partir del setembre perquè tots els

esportistes i els clubs poguessin veure el nostre esforç i a partir

d’ara els esportistes que han viatjat, han viatjat ja de forma

gratuïta.

Em demanava també el responsable d’Unió Mallorquina si

teníem previst fer també la mateixa gratuïtat per als esports



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / 11 de novembre del 2004 725

 

amb la Península. Els vull dir que l’esforç per part de la nostra

conselleria, ja el feim, he explicat que hi havia un import de

400.000 i escaig d’euros destinat a aquests desplaçament i que

creim que la resta d’esforç l’hauria de fer l’Estat, en aquest

sentit, perquè aquests esportistes nostres van a l’altre territori

a fer aquestes competicions i creim que seria oportú que el

Consell Superior d’Esports decidís, en aquest moment, fer

aquest esforç.

No sé si he deixat alguna cosa, crec que no, però supòs que

tal vegada m’he despistat, per tant tenim una segona

intervenció ui, si no els sap greu i m’he deixat alguna partida

per explicar, agrairia que em tornassin a fer la pregunta.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per part dels grups parlamentaris,

demana la paraula la Sra. Mascaró pel PSM-Entesa

Nacionalista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, a mi sí que

m’agradaria que m’explicàs si el procés jove és el mateix que

el pla de joventut o si són coses diferents. Abans de res, però,

ja que heu parlat d’un programa de seguretat en Internet i d’una

pàgina web, jo li voldria manifestar una queixa. S’ha parlat

d’això i s’ha parlat d’aquest pis que, evidentment, estau

d’enhorabona per haver inaugurat aquest pis d’emancipació de

joves. Jo li he de dir que dimarts horabaixa, quan va acabar el

plenari d’aquest parlament, vaig adreçar una queixa a la seva

conselleria a través d’Internet perquè teníeu penjat a la pàgina

web l’anunci de la inauguració d’aquest pis, amb lletres ben

grosses, ben visibles, que pregàveu als mitjans de comunicació

que no es donàs cap dada que pogués identificar el lloc on era,

i al mateix lloc estava penjada l’adreça, carrer, número, porta

i pis d’aquest edifici. Per tant, hi ha certs elements que hauríeu

de tenir en compte i més aquesta pàgina web del Govern, és

oberta, qualsevol persona hi pot accedir i està penjat durant tres

dies, és a dir que ho pengen demà i passat demà, per allò de

comunicats d’ahir, comunicats d’abans d’ahir. Em varen

contestar que sí, que havien rebut la meva queixa i que tenia un

número d’expedient. Vos pregaria que per a properes

inauguracions vos assegureu que no estigui penjada l’adreça a

la pàgina web.

Després d’això, referent als 3.000, és ver que segurament jo

me dec haver equivocat, entenc perfectament que la fundació

Estel no se li passin 3.000 euros, sinó 3 milions, ho sabem. Jo

el que sí li deia que amb 3 milions d’euros difícilment se pot

dur a terme la gestió, obres, el centre terapèutic i més personal.

Per tant, aquests 3 milions d’euros, tot i ser un increment

substancial respecte el 2004, no suposa tampoc el poder

complir totes les necessitats que aquesta fundació té en la gestió

dels centres de menors.

Després no meu respost amb quina finalitat pensàveu dur a

terme els estudis i/o enquestes sobre la labor del Govern.

Referent a l’equip ciclista i la promoció, si realment és

promoció tal vegada no hauria de sortir dels doblers destinats

a esports, sinó de turisme, o d’indústria o d’una altra banda,

però no d’esports.

Heu dit vós, referent a la baixa important de partides

pressupostàries en el pressupost de joventut, que no és que

retirés cap quantitat, només és que volíeu fer alguna cosa més,

64.000 per a la Fira Jove, això heu dit. És una frase que heu dit

i que he tengut temps d’anotar. Jo sincerament, o no tenim els

mateixos pressuposts vós i jo, o alguna de les dues va molt

equivocada perquè en els pressuposts que ens varen entregar al

grup parlamentari, baixen els transferències corrents, baixen

607.000 euros a famílies sense finalitat lucrativa i pugen molt

poc comparat amb aquesta baixada les transferències de capital.

Després referent a què les subvencions a les associacions

només van adreçades a un 3% dels joves. Jo crec que vós deveu

saber més bé que ningú que les associacions juvenils que

organitzen activitats no les organitzen per a ells tots sols,

perquè supòs que vós a l’hora de donar-los les subvencions,

explicar les memòries i aquestes coses ho tendria en compte per

la quantitat a qui s’adrecen i les activitats que fan que són

obertes a tothom.

Després..., crec que res més. La veritat és que no

compartesc molt la seva filosofia sobre aquests pressuposts,

però ja tendrem temps de parlar-ne un poc més endavant quan

parlam d’esmenes i totes aquestes coses.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rado vol intervenir? Té la

paraula per 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, comprenc que són

moltes preguntes i contestar-les totes juntes no és fàcil que se

n’hi hagin (...) no? Jo de fet tenc aquí una sèrie de coses que

almanco si m’ha contestat no ho he entès i per tant, intentaria

repetir-ho per veure si me contesta.

Una qüestió en principi puntual m’ha comentat que en el

tema de Menorca no s’havia volgut entrar dins el consorci. Sra.

Consellera, que no se vulgui entrar dins un consorci no justifica

que no se tengui aquesta dotació, el Govern, vostè ho sap, ha de

vetllar perquè les ajudes, subvencions i tot el que hi hagi siguin

igual o proporcional per a les tres illes. Però bé, això seria una

qüestió...

En qüestió de les escoletes li havia demanat primer si

pensaven traspassar-les a la Conselleria d’Educació, com jo

crec que hauria de ser. Les escoletes infantils han de passar a

Educació, segons el nostre mode de veure. Però és que els
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pressuposts de les de Mallorca pugen un 58% i les de Menorca

un 6%, jo supòs que hi deu haver qualque motiu. M’agradaria

que m’ho expliqués.

Quan parlàvem del tema de formació de personal de la

Conselleria de Menors i Família, vostè me deia que hi havia

altres partides de formació professional, però després ho ha

mesclat una mica amb el programa Dàlies. Jo li agrairia si m’ho

pogués especificar i de totes maneres, ja que vostè ha parlat

dels programes Dàlies lamentar, perquè jo crec que era un

programa que donava molt bona resposta i aquí hi ha persones

que crec que en poder donar fe d’això, donava molt bona

resposta per a aquests alAlots que han de passar una sèrie de

temps amb mesures judicials, tan en règim tancat com obert i

aquest programa que nosaltres havíem aconseguit que arribés

fins i tot a Formentera ha desaparegut. Ja li dic per endavant

que no me digui que és que ens havíem acabat el fons europeus

perquè no és veritat, me doni una altra explicació.

Després referent a l’equip ciclista, voldríem saber si la

contractació del Sr. Valverde ser farà amb el pressupost

ordinari o mitjançant aportacions extraordinàries.

I esdeveniments esportius en què vostès tenen previst

colAlaborar, si n’hi ha algun també ens agradaria que ens ho fes

saber, el mateix que les inversions que tenen previstes en

qüestió d’esports.

Res més gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Bé, en relació al procés jove, jo si

vol li detall en què consisteix, però dir-li que va ser presentat

el juny a la comissió interdepartamental i que té una actuació

integral, allà on se fonamenten totes aquelles actuacions que jo

ja he anat comentat, estudi sociològic, el Pla estratègic de

joventut que seria el que s’aprovaria a partir d’aquest estudi. El

projecte de feina ja que és aquella pàgina web que anirà

complementari a la Fira Futur Jove. El Fòrum Jove que és

l’espai virtual de participació. La Fira Futur Jove que

començarà a partir de l’any 2005. La Llei de Joventut. I el

traspàs de competències. Això és el procés jove que està

detallat en aquesta memòria d’aquest pressupost i que

contempla totes aquestes actuacions.

Quant a la publicació del pis d’emancipació. Comentar que

no és en aquest cas una mesura judicial, és una mesura

alternativa i que és una actuació que ha decidit dur a terme

aquesta direcció general com a complement a l’internament en

aquests centres terapèutics i que evidentment no se tracta

d’haver de fer publicitat per qualsevol qüestió que vengui en el

cas, però tampoc no és una prohibició i sabem que la pàgina

web tampoc..., normalment les persones més interessades igual

en aquest cas de les actuacions que ha de dur a terme un

conseller en aquell dia són els mitjans de comunicació. Per tant,

se tractava d’informar-los allà on estava ubicat. Però en tot cas

sàpiga que no és una mesura judicial, és una mesura alternativa.

Quant als 3 milions d’euros de la fundació socioeducativa

Estel. A veure, és que la direcció general a allò que fa

referència a les mesures judicials si a Menors augmenta un 60%

i passa a tenir 6,6 milions d’euros. Jo ja sé que amb 3,3 milions

d’euros no construiré tots els edificis, però és que no faig

comptes construir-los en un any, és que jo l’any passat vaig

licitar a Joan Crespí i per a l’any 2005 he pressupost 5 milions

d’euros i el Joan Crespí en val 8, però enguany en gastarà 5 i

l’any 2006 hauré de gastar els altres 3 i que és la predicció de

la construcció de les obres. Jo allò que no puc fer és

pressupostar per a l’any 2005 la construcció del centre complet,

quan sé que no l’acabaré. Per tant, jo he pressupostat allò que

crec que farem l’any 2005. Jo he dit que hi havia un expedient

d’expropiació començat en els terrenys annexes d’Es Pinaret i

que actualment se fa molt difícil calcular quin és l’import total

que costarà aquest expedient d’expropiació. Però que en tot cas

quan jo comparegui l’any que ve per explicar el pressupost de

l’any 2006 segur que ja hi haurà un tros construït.

I en relació al tema de l’equip ciclista, crec que m’han fet

dues preguntes en relació a aquest tema. Dir-los que jo crec que

l’equip ciclista és un tema de publicitat, és veritat, però també

és un tema esportiu. Per tant, jo sincerament me sent orgullosa

que a través d’aquesta conselleria i com a representant en

aquest cas del Govern se faci el patrocini d’aquest equip només

pels resultats que ha donat. Crec que és la seva arma, però crec

que no ho volen entendre. A veure, aquest pressupost que va

destinat a l’equip ciclista no minva per res el pressupost

destinat als nostres esportistes, és més, les augmentam. A mi

m’agradaria que aquí se fessin ressò, igual que s’han fet ressò

a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera d’allò que han

suposat els desplaçaments inter illes per als nostres esportistes,

a part de tot l’increment que hi ha en aquest pressupost destinat

a l’esport. Però a més, ha de tenir en compte una cosa, hem

aconseguit que ens pressupostessin aquest equip ciclista a la

nostra conselleria, amb una preferència a la Fundació Illesport

i aquests 6 milions d’euros no se destinen tots a l’equip ciclista,

el segon patrocinador se fa responsable d’una quantitat, tot el

que quedi de romanent va dedicat als esportistes de les nostres

illes. Per tant, jo crec que hauríem d’estar d’enhorabona.

I en qüestions esportives i dels possibles fixatges que pugui

fer aquest equip depèn del director esportiu de l’equip, dels dos

directors tècnics i esportius, mai dependran els fixatges d’un

Govern. I nosaltres tenim un conveni firmat i dins aquest

conveni, dins l’import que reben fan el que volen amb els

fixatges. Per tant, el fixatge de’n Valverde i tots els que hi

pugui haver per a aquesta temporada s’assumeixen del seu

propi pressupost.

Quant al tema de les guarderies. Jo evidentment no m’he

plantejat si l’havien de transferir o no l’havíem de transferir a

la Conselleria d’Educació, entre altres coses perquè són tres

guarderies pròpies i que en aquest cas compleixen una funció

assistencial. Aquestes guarderies varen experimentar un

incrementar important l’any 2004, se me fa ara un poc difícil

recordar els percentatges, però sí que record que els vaig

explicar aquí i que durant aquest any s’han duit a terme tots els

serveis, no només de manteniment i de millora i per a enguany
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també s’han pressupostat, tal vegada amb diferències de les que

hi havia l’any 2004. Hauríem de revisar la de Magdalena

Humbert l’any 2004 tenia un pressupost més elevat que la resta.

Però en tot cas dir-li que nosaltres a través dels nostres serveis

socials duim actuacions en temes d’infància de 0-3 anys, no

només en aquestes guarderies pròpies, sinó també amb l’import

que hem destinat en l'abonament escoleta, però també a través

de l’ordre de subvencions destinada al manteniment i la

construcció d’aquestes guarderies o escoletes per part de

corporacions locals i per primera vegada la posada en marxa

d’una línia per a la construcció de guarderies a empreses,

dotada aproximadament amb 900.000 euros.

No me voldria equivocar de xifres, però crec que enguany

s’han presentat en total 63 corporacions locals, 52 destinades

a manteniment i 11 destinades a construccions d’aquestes

guarderies de corporacions locals. Per tant, crec que per ara no

entra dins els meus objectius de qualsevol tipus de

transferències d’aquestes guarderies.

I crec que la darrera pregunta que m’ha fet la responsable

del Partit Socialista, bé havia intentat contestar el millor que

havia sabut amb el tema de la formació de professionals dels

centres d’internament. Jo ho tornaré detallar, però he dit partida

64000 del centre de cost del que fa referència a menors. Hi ha

una partida total de 600.000 i busques d’euros i aquí hi ha una

partida que està destinada, 147.000 euros que és la formació de

professionals. I com vostè me comentava contestaré allò del

Dàlia ja que m’ho ha demanat. És que me sap molt de greu, és

que vostè m’ha fet la contestació i supòs que si vostè ho ha dit

és per qualque cosa. No me digui vostè que s’havien acabat els

fons socials europeus, m’ho ha dit vostè, s’havien acabat els

fons socials europeus. Però no és una excusa, bé en aquell

moment hi havia un conveni signat, vostès el varen deixar

signat, estic d’acord, però no hi havia ni un euro. És més,

nosaltres el que hem fet..., i a més vostè també ho sabrà perquè

era la responsable en aquest sentit, aquest fons socials europeus

van destinats a adolescents majors de 16 anys i vostè sap que

aquest programa de Dàlia ha d’anar bàsicament a problemes

que puguin els majors de 14 a 16 anys que és quan comença

aquest tipus de delinqüència. Per això nosaltres l’hem substituït

per un programa i enlloc de dir-li Dàlia li deim prevenció de

violència a les escoles, a les aules, dotat amb 500.000 euros, de

la partida 64000, del programa 313C, del centre de cost 23601

i no prové del fons social europea sinó que són els fons

d’aquesta pròpia conselleria. Per tant, no hi ha cap perill de què

no se pugui dur endavant.

I per acabar, crec que m’he deixat una pregunta que

m’havia fet la responsable del Partit Socialista de Mallorca, de

la partida de 64.000 euros de la Fira Jove, vostè m’ha dit

64.000 euros, no la partida és la 64000, no són 64.000 euros i

que té un import de 656.329 euros que és allò que nosaltres

destinam a fer altres actuacions per a joves que no formen part

d’aquell 3% de la població juvenil, que jo estic d’acord a què

hi poden anar altres joves, però allò que és ben segur és que les

nostres activitats, que la partida 64000 va adreçada a aquest

tipus d’activitat i entre d’altres hi ha 300.000 euros que van

destinades a la Fira del Futur Jove.

Moltes gràcies, President. Si m’he deixat qualque cosa per

aclarir i me volen fer les preguntes per escrit, estic a la seva

disposició.

Moltes gràcies per les seves intervencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Conseller. El Sr. Pastor com a portaveu del

Grup Parlamentari Popular té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré fer-ho el més

simplificat possible, donada l’hora que estam. En primer lloc

donar la benvinguda i les gràcies a la consellera per aquesta

exhaustiva explicació que ha donat d’aquests pressuposts, jo

crec que uns pressuposts històrics i també a tot el seu equip de

govern que l’acompanya.

Jo li he de dir que avui me fa enveja, enveja sana, perquè

avui vostè té la responsabilitat d’estar, jo diria que a la millor

conselleria del Govern, la conselleria que tracta amb les

persones, però sobretot me fa enveja sana perquè té un

pressupost i té unes eines, a més de les persones, per poder anar

solucionant tots aquests problemes que quasi sempre fan

referència a les persones més necessitades. I també me fa

enveja com a responsable d’una altra administració, per a

nosaltres és impensable que en un any puguem tenir un

augment d’un 42% del pressupost. No ens hem d’enganar, les

eines i sobretot els projectes se fan amb doblers, si vostè té els

doblers i a més té els projectes, possiblement arribarem a bon

port.

A més vostè ha complit el que va dir i que era que aquest

Govern apostava pels serveis socials i jo crec que avui en

aquest debat de pressupost, en aquesta presentació del

pressupost vostè ho ha demostrat. A més, aquests pressuposts

jo crec que tenen una part important i s’ha de destacar, que les

subvencions i inversions ocupen el 69% del pressupost i això

és una dada molt important, és a dir, despesa corrent, despesa

de personal li menja bastant menys del 50%.

Jo li faré una sèrie de preguntes i després m’agradaria

també fer una sèrie d’observacions en aquest cas com a Grup

Popular perquè quedin en el Diari de Sessions perquè això és

important. Quan debatem els pressuposts és important el

present, però sobretot és molt important el futur i possiblement

el passat no sigui important, o si és important només ho sigui

per rectificar i per corregir certs errors. Però jo diria que en

aquest cas és important conèixer el passat i hem de saber d’on

venim i hem de saber que hem patit durant els darrers 4 anys de

pacte de progrés per saber que aquests pressuposts encara són

molt millors del que pareixen. Perquè n’hi ha que se pensen que

fan política penjant un cartell a un edifici que diu Conselleria

de Benestar Social i n’hi ha que fan política amb un pressupost

de benestar social així com toca, ben dotat i amb projectes. Per

tant, enhorabona una vegada més.

Començaria pel tema de Joan Crespí, m’agradaria saber si

vostè té idea de quan estarà acabat, jo crec que és important,

se’n xerra des de l’any 98-99, però me costa que crec que ja
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tenim la piscina i crec que ja és un gran èxit no és veritat?

Alguna cosa sí que ens varen deixar fet, tenim la piscina i

possiblement això costi un poc menys.

Pla de família, per quan també pot estar aquest Pla de

família. He sentit algú que se queixava de què vostè ja el va

anunciar l’any passat. No se preocupi, crec que l’anterior

President, el Sr. Antich, crec que ho va anunciar en el debat

d’investidura i va estar 4 anys i no el va aprovar. És a dir, vostè

encara té una mica més de crèdit del que va tenir l’anterior

President. Jo estic convençut de què el farà, però m’agradaria

que ens digués per quan.

Jo li passaré d’una direcció a una altra. El tema de la

Fundació Illesport, és important el tema de la dotació

econòmica, però m’agradaria saber si vostès han trobat una

solució perquè els clubs no hagin d’estar tan de temps com

estaven en anterior èpoques. Jo record que hi havia clubs, en

aquest cas un dels clubs més importants el Bàsquet Inca que

havia acabat la temporada i encara no havia cobrat un sol euro,

no sé si eren pessetes, de subvenció i això dificulta moltíssim

ja no només l’execució de la temporada sinó la planificació

perquè els exercicis pressupostaris en aquest cas no

coincideixen en les temporades. M’agradaria saber si ha trobat

alguna recepta per intentar solucionar aquest problema i que és

un problema important sobretot per als clubs, a l’hora de

planificar i a l’hora de poder estar al dia dels pagaments i dels

seus compromisos.

Equip ciclista. Enhorabona i amb la cara ben alta. És a dir,

jo crec que és un repte important que se va proposar aquest

Govern. Si algú no vol entendre l’èxit que ha tengut el mateix

equip i que podria no haver estat així, perquè quan fa un club

o quan fas un equip, normalment els doblers no te garanteixen

que això sigui un èxit. Jo crec que ningú pot discutir que ha

estat un èxit esportiu, si han vist les etapes del Tour i totes les

voltes que han fet, ens donam compte de què ha estat un equip

competitiu, però sobretot que ha complit dues funcions molt

importants. Una, el tema de la promoció, ningú podrà discutir

i jo tampoc no seré qui dirà quin abast ha tengut, però jo crec

que ha estat important i me costa que vostè té estudis, en aquest

cas de professionals, que diuen la importància que ha tengut,

però sobretot de promoció. És a dir, els joves, els més joves

sempre se miren en aquestes grans estrelles que competeixen en

equips d’elit. Per tant, si nosaltres volem promocionar el

ciclisme, esport molt arrelat a aquesta illa, és molt important

tenir un equip professional i un equip professional allà on els

més joves se vulguin parèixer, se vulguin dedicar i algun dia

tenguin l’ambició i l’objectiu de poder lluir l’equip ciclista de

les Illes Balears, perquè seria un honor que els ciclistes joves

que avui puguin estar a l’escola balear d’aquí uns anys

poguessin dur la camiseta de l’equip ciclista. 

Per tant, jo crec que és important que vostè segueixi

endavant. Sempre al final acabam xerrant de doblers, si costa

1.000 milions de pessetes, etcètera. És a dir, aquí se va fer un

partit d’una selecció esportiva, en aquest cas la de futbol, que

jo com a diputat hi vaig donar tot el suport, però mai se va

xerrar del que havia costat i va costar molts doblers. Però al

final això no té importància, la finalitat no sempre se n’ha

d’anar a allò què ha costat, o allò què no ha costat. El que és

important és si compleixen els objectius o no els compleixen.

Per tant, això té el nostre suport i no només té el nostre suport

sinó que crec que cada any s’ha de fer un esforç major perquè

aquest equip sigui de primera línia, perquè sigui competitiu i

sobretot si pogués guanyar un Tour de França o una Volta

ciclista a Espanya jo crec que seria el millor que podria passar.

El tema dels viatges d’esportistes. La gent que coneix el

món de l’esport i sobretot si coneix les interioritats dels clubs

sap la importància que té i jo crec que té una importància major

per als equips que són de Menorca, Eivissa i Formentera

perquè tenen molts més desplaçaments que els equips de

Mallorca, sobretot quan hi ha una competició a nivell de les

Illes Balears. Jo crec que això s’hauria de donar a conèixer,

s’hauria de fer saber als pares d’aquests alAlots o als mateixos

jugadors, de què gràcies a què el Govern subvenciona aquesta

part de pressupost que abans anava a càrrec dels clubs, avui se

poden dedicar a altres coses, preparadors físics, millorar els

entrenadors, etcètera. I això sempre repercuteix en la formació

i la millora de qualitat dels nostres esportistes.

En temes socials Sra. Consellera, jo li faria un prec i és que

compti amb els municipis. Crec que és molt important que

comptem amb els municipis per exemple en temes com la

immigració. És a dir, jo record quan se va aprovar en aquest

Parlament el Pla de la immigració, un pla que havia estat

començat l’any 99 i que va acabar l’anterior Govern i que se va

aprovar amb una proposta de resolució de tots els grups polítics

i que era que s’havia de donar major dotació pressupostària.

Però al final els que solucionen o els que no tenen els

problemes, jo no diria el problema de la immigració, diria el

fenomen de la immigració, són els municipis. Per tant, jo crec

que aquest contacte diari amb els mediadors socials, mediadors

culturals, els propis ajuntaments, crec que és vital perquè hi

hagi una plena integració i que sobretot el tema de la

immigració sigui considerat com allò que és, un efecte

totalment positiu per a les nostres illes i a més jo crec que una

necessitat. Per tant, li demanaria..., jo sé que ho fa, me consta,

jo estic a una administració, vostè a l’altra, però me consta.

Però crec que l’increment d’aquesta relació entre els municipis

en temes socials és importantíssim, els municipis són els que

estan més prop del problema i són els que més poden ajudar.

Institut de la Dona. Jo crec que anam per bon camí, estàvem

exactament igual que com he dit abans, el fet de crear l’institut

que va ser una cosa positiva, abans Comissió

Interdepartamental de la Dona i que englobava o aglutinava

tota la política del Govern se va convertir en un institut, el

Partit Popular hi estava d’acord, però ja va néixer coix de

pressupost. L’any passat un augment del 50% i enguany un

augment d’un 10% i sempre serà insuficient. Això és un

problema de què destini els doblers que destini en aquest

institut sempre tendrà el suport de totes les formacions

polítiques perquè avui si una cosa ens uneix és la sensibilitat

que tenim davant aquest greu problema, ja només de

maltractament i violència, que possiblement és el pitjor, sinó tot

allò que envolta una possible discriminació en aquest cas cap

a la dona. Per tant, també enhorabona per aquest 10%

d’augment i que ningú discuteixi que aquest institut de cada

vegada ha de tenir més recursos.

Vostè ha dit que hi havia dues coses que preocupaven molt

els joves, treball i habitatge. Bé jo li afegiré..., jo no sé si els
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joves perquè vostè diu que damunt un estudi són les seves

màximes preocupacions, però jo n’hi afegiria un altra, la salut.

És a dir, els nostres joves estan envoltats d’unes anomenades

conductes de risc, he vist que vostès han obert un programa,

juntament amb l’Institut de la Dona i crec que és important

perquè des de les administracions jo crec que una cosa sí que

podem fer i ajudar i és mitjançant la informació. Jo record una

línia que hi havia que eren aquests conferències (...) Risc, que

se varen eliminar que crec que poden ser molt bones a l’hora

d’informar en temes com anorèxia i bulímia, temes com

sexualitat sana, violència domèstica i temes com puguin ser fins

i tot, solidaritat. Jo crec que tots aquests temes en els mateixos

instituts o en els mateixos colAlegis, aquestes conferències,

aquests tallers fets per professionals poden tenir un bon efecte.

Jo crec que sensibilitzar els nostres joves de què el tema de les

drogues contenen un perill. La informació és bàsica. Per tant,

si vostès posen en marxa un programa, nosaltres en aquest cas

li demanarem més dades d’aquest programa perquè ens

expliquin com fan comptes dur-lo endavant. Però a treball i

habitatge jo n’hi afegiria un que és salut, la salut dels nostres

joves, crec que estan en una edat aquí on hi ha un cert perill i

crec que com a mínim han d’estar informats i els que són

majors després decidiran, però sobretot crec que han d’estar

informats.

Tema de Consell de Joventut. Jo com que tenc memòria,

com que he estat aquests 4 anys aquí, jo me mirava el programa

electoral del partit que duia Benestar Social i un dels seus punts

era potenciar el Consell de Joventut, és a dir, va estar en coma.

Aquests darrers 4 anys el Consell de Joventut va estar en coma,

perquè hi ha certs partits polítics que els interessa que el

Consell de Joventut estigui viu només segons quines èpoques.

Jo li demanaria que vostè fes la mateixa feina que varen en

èpoques anteriors i que és potenciar la figura del Consell de

Joventut, figura que ha de ser intermediari entre les

associacions juvenils i entre els joves i l’administració. I jo crec

que això també se fa amb pressupost, perquè ells també poden

presentar programes i també poden tenir recursos. El fet de què

vostè hagi romput la barrera, en aquest de l’augment del 4% i

que se’n vagi al 9% jo crec que és una bona dada. Però sobretot

els ajudi, moltes vegades la criticaran, segurament molt poques

vegades la lloaran, però això és igual, compleix una funció

social, compleix una bona funció d’intermediadora, en aquest

cas amb les associacions i jo crec que vostè té l’obligació, com

ha fet, de potenciar-lo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, ha sobrepassat el temps. Acabi.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Vaig acabant i no faré rèplica. Només me queden tres coses

que vull apuntar i és el foment de l’associacionisme. Vostè ha

dit que només hi ha un 3% de joves associats i que vostè deriva

a altres programes als joves no associats, està molt bé. Però jo

crec que el fet de fomentar l’associacionisme compleix una

doble funció. És a dir, el jove associat té uns certs valors que

no té el jove no associat perquè se treballen, aquestes

associacions fan una feina, no només organitzen, com algú ha

dit, activitats, etcètera. Jo crec que compleixen una doble

funció, una funció educadora que crec que és important

potenciar-la, és a dir, fomentar la tradició associativa entre els

nostres joves crec que és important, joves i voluntariat és molt

important i sobretot el tema de cooperació. 

Enhorabona per complir el 0,7%. Hi ha hagut èpoques que

en aquest Parlament se n’ha parlat molt, però que no s’ha

complit i sobretot, enhorabona per diferenciar el que són

microprojectes i allò que són macroprojectes, jo crec que s’ha

de diferenciar i vostè en aquest aspecte està en la bona línia.

Jo estic convençut, a més quan vaig llegir aquests

pressuposts, que no hi haurà cap esmena a la totalitat. En aquest

cas apel al bon criteri, al bon sentit comú de tots els grups

parlamentaris i per primera vegada el seu pressupost no tendrà

una esmena a la totalitat. N’estic convençut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera, per tancar el debat té la

paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Molts gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, moltíssimes

gràcies per la seva intervenció. En definitiva ha plasmat allò

que nosaltres creim a la nostra conselleria i és que el més

important no era el nom, sinó simplement del pressupost i no

tan simplement del pressupost sinó que ho sapiguem plasmar en

polítiques i programes que arribin als ciutadans, que realment

són la raó de ser d’aquesta conselleria. Estic contenta de fer-li

enveja sana, jo crec que també aquesta és una de les millors

conselleries del Govern. Ens dóna l’oportunitat d’estar en

contacte amb la gent i en definitiva tot el que puguem fer per a

les persones que més ho necessiten en aquest cas, però, en

definitiva per a tots els ciutadans de les nostres illes, sempre un

fa més feina amb moltes més ganes, com no pot ser d’una altra

manera. 

Intentaré respondre les preguntes que m’ha fet, sobretot dir-

li que estic d’acord que aquest tant per cent que nosaltres hem

repartit en subvencions i inversions és realment una aposta

important, perquè vol dir bàsicament que estàs aplicant aquest

pressupost al carrer i que l’estàs aplicant a través de

subvencions, no només a aquestes persones directament sinó al

que em demanava vostè que fes, que donàs suport a les altres

institucions, en aquest cas els consells insulars i els

ajuntaments. Supòs que s’hauran fixat que moltes d eles

partides dels capítols 4 i 7 van precisament destinades a aquests

ajuntaments perquè, en definitiva, són els que més prop estan

d’ells i els que més els poden ajudar en aquest sentit. Un 70%

del nostre pressupost, pràcticament el màxim que es pot

destinar.

En relació amb la pregunta que em feia sobre el tema de

Joan Crespí. Quan? És ver que ens hem estalviat 34 milions de

pessetes que és la piscina que hem trobat ja comprada i que

suposa ja un alleujament important del pressupost que estava

destinat a aquest centre, que vostè sap que són aproximadament

8 milions d’euros. Actualment està en licitació, està publicat al
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butlletí europeu i al de la comunitat autònoma per a les

empreses que considerin oportú presentar-s’hi, acaba el termini

de presentació, si no vaig malament, a final, principi d’any, per

tant es podran adjudicar les obres immediatament i està previst

que estigui acabat a mitjans de l’any 2006 i, com a molt, a

finals, perquè pugui entrar en funcionament tan aviat com sigui

possible. La veritat és que és un tema que fa molts d’anys que

dóna voltes, i la veritat és que esper que l’any 2006 pugui estar

en marxa, de fet ja hauria de passar una catàstrofe, com aquell

qui diu, perquè la publicació està feta, durant tots aquests anys

hem hagut de moure tots els tràmits administratius, ens vàrem

trobar amb tota una sèrie de qüestions que havien estat una

mica endarrerides i hem intentat fer l’expedient el més aviat

possible.

Quant al Pla de família sé també, però tal vegada no havia

volgut entrar en aquestes qüestions, però ho ha fet molt bé de

comentar, en el debat d’investidura del president Antich, en

aquell moment, ja va anunciar, com a gran pla, aquest pla de

família que no el vérem en quatre anys, jo el vaig anunciar

l’any passat i aquest pla està acabat, entra a Consell de Govern

dia 19 de novembre, que és divendres que ve, demà no, l’altre,

perquè pugui estar aprovat pel congrés de família, encara que

hi ha moltes mesures que hem posat en marxa durant el 2004 i

la majoria veuran la llum el 2005, per tant els nostres ciutadans

han hagut d’esperar el temps d’elaboració d’aquest pla i hem

intentam fer tan àgils com ens ha estat possible.

Quant a la Fundació Illesport i el tema de les subvencions

als esportistes, he comentat en un principi que un dels seus

principals problemes és que el calendari no coincideix amb el

calendari anual i que moltes d’aquestes competicions comencen

el mes de setembre, i que moltes vegades és igual d’important

l’import de subvenció que tu li dónes que el fet que la rebin a

temps, perquè els crea molts de problemes pressupostaris. Per

això, amb el tema dels vols nosaltres donam exemple i el que

feim no és donar-los ja una subvenció al cap de mig any d’ells

haver comprat aquests vols, sinó que el que feim és avançar els

doblers, és a dir nosaltres directament pagam aquests bitllets,

per tant suposa que no hi ha cap club ni cap federació ni cap

esportista que no només rebi la gratuïtat del cent per cent, sinó

que no ha d’avançar ni un euro, el Govern ho paga i ho paga

per avançat, amb la conseqüent ajuda que suposarà per als

pressuposts d’aquests clubs, federacions i, en definitiva,

esportistes individuals.

Equip ciclista. No vull fer més comentaris, ja, ho dic cada

dia, em sent orgullosa, no arrib a comprendre molt bé com es

poden desqualificar els èxits, no només en temes de publicitat,

sinó els èxits esportius que ha tengut aquest equip, el mirall que

suposa, com vostè deia, per als joves de les nostres illes i, a

més, la participació que hem de tenir en compte dels esportistes

d’aquesta illa, els esportistes que formen part d’aquest equip.

No podem oblidar que Antoni Colom va ser qui va guanyar la

Challenge a Mallorca, amb aquest equip ciclista de les Illes

Balears, el paper que han tengut els altres ciclistes, Joan

Horrach, entre d’altres, jo crec que tots, tots són conscients del

que ha suposat per a aquests esportistes poder participar i ser

membres d’un equip com el nostre, que ha estat un dels més

notables al Tour de França i a la Volta a Espanya, amb una

classificació general per equips i individuals amb pòdium a les

dues carreres més importants que hi ha al calendari ciclista

mundial, pràcticament. Per tant, crec que sobren els comentaris.

El pla d’immigració, no l’he comentat, però els puc dir que

està en fase d’elaboració, vàrem poder presentar-lo al Fòrum de

la Immigració durant aquest mes de novembre, ens havíem

compromès en aquest sentit que així ho faríem, sap, com vostè

comentava, que aquest pla va ser aprovat per unanimitat en

aquest parlament, esperam que també ho sigui el nou pla, que

és bàsicament una actualització de l’antic, perquè el que fa és

recollir les noves situacions que hi ha en aquesta comunitat en

temes d’immigració, tot evoluciona i això també, poden canviar

els temes percentuals de persones immigrants que vénen a les

nostres illes, dels països i també els motius pels quals vénen, en

aquest camps feim feina i, a més, inclou una novetat important,

i és que a partir d’ara passarà a englobar la immigració, no com

un tema global, sinó en temes sectorials, a partir d’ara atendrà

els problemes i les mancances que pugui tenir aquesta població

immigrant atenent colAlectius, colAlectiu de dona, de joventut,

persones majors, entre d’altres.

Agaf la seva recomanació en el tema de joventut, sobretot

pel que fa a qüestions de salut, quedarà incorporada com a

qüestió important també en aquesta fira de futur jover a part de

les campanyes dels hàbits saludables.

Estic d’acord a potenciar el Consell de Joventut, jo crec que

hem fet una demostració clara amb aquests pressuposts, a més

ha estat un tema històric, no només en aquest pressupost de

l’any 2005, sinó a l’any 2004. Estic d’acord que el Consell de

la Joventut a estones està en coma i a estones no, però jo crec

que és una entitat que fa una labor social, que ens ha de criticar,

que ha d’estar sempre present i, per això, nosaltres no només la

deixam en coma, sinó que la potenciam. Per tant, esperam que

ens puguin fer les crítiques que ells considerin oportunes.

I, per acabar, com comentava vostè amb els temes de

cooperació crec que hem fet una política important, amb micro

i macro projectes, hem firmat durant les darreres setmanes

aquests macroprojectes amb el president del Govern, Creu

Roja, Caritas, passarà també Interbono i la Fundació Vicenç

Ferrer, amb projectes importantíssim i, sobretot, amb dotacions

importants per temes d’inversions, que són temes

d’infraestructures que el que permeten és que al llarg del temps

es puguin veure i sobretot que hi pugui haver una continuïtat en

aquesta cooperació al desenvolupament. I, sobretot, una fita

història que ha aconseguit la Direcció General de Cooperació,

i amb això acab, que és la Llei de cooperació que tanta falta ens

feia i, sobretot, el tema important, la primera llei de l’Estat

espanyol, la primer llei que exigeix, per llei, que un govern

d’una comunitat autònoma apliqui el 0,7% dels ingressos

propis d’aquesta comunitat. Aquesta és la Llei de cooperació

balear, hem donat exemple l’any 2004, l’any 2005 no donam

exemple, ja ho feim per llei, i a partir d’ara, governi qui

governi, es destinarà el 0,7% a la cooperació al

desenvolupament.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:



Moltes gràcies, Sra. Consellera. Esgotat el debat d’aquesta

compareixença, agrair les explicacions de la Sra. Consellera i

la presència dels alts càrrecs que l’acompanya. No havent-hi

més assumptes, s’aixeca la sessió.

DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS
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