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EL SR. PRESIDENT: Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
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Comissió d’Hisenda i Pressuposts per tal de tramitar els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2006. En primer lloc demanar si es produeixen
substitucions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Joan Boned.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

No ha sortit gravat...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez a Andreu Crespí.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Antoni Pastor.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Francisco Molina sustituye a Joan Huguet.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Antoni Marí i Tur.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Carme Garcia i Querol.

EL SR. PRESIDENT:

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 2006 (RGE núm. 7747/05).

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Consellera de
Presidència i Esports, Maria Rosa Puig i Oliver, per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. Anunciar que
la Sra. Consellera compareix acompanyada dels següents alts
càrrecs de la seva conselleria i que són: Directora General de
Menors i Família Lluïsa Maria Capó; Directora de l’Institut de
la Dona Isabel Llinàs; Director General de Joventut, Joan
Gálvez; secretari general tècnic, Antoni Amengual; Director

General d’Esports, Josep Lluís Ballester; Director General de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, Gaspar RulAlan;
Director General de Serveis Socials, Pilar Mir; Director General
de Relacions Europees i Entitats Jurídiques, Joan Carmel
Massot i el cap de gabinet, Josep Oliver. Siguin tots benvinguts
en aquesta sessió del Parlament.

I per fer l’exposició dels pressuposts de la seva conselleria
té la paraula sense limitació de temps en aquesta primera
intervenció l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia a tots. Dos grans colAlectius, les persones dependents i
la família seran els objectius prioritaris d’aquesta Conselleria de
Presidència i Esports per al proper any, l’any 2006, tal com
reflexa el pressupost que d’aquí a un moment passaré a
desglossar. Uns pressuposts que ascendeixen a 82,7 milions
d’euros, el que suposa un increment de més d’un 6% que
destinàvem l’any passat a gestionar distintes competències, com
poden ser les persones majors, les persones amb discapacitats,
esportistes, els menors infractors, joves, família, dona, relacions
amb Europa i entitats jurídiques. ColAlectius que també estan
distribuïts a 7 direccions generals i a l’Institut Balear de la
Dona.

Però abans de desglossar quin és aquest pressupost amb
aquestes distintes direccions generals, vull fer una especial
incidència en aquests dos colAlectius que anunciava quan
començava aquesta intervenció. El primer de tots és el de les
persones dependents, que comptaran a finals de l’any 2006 amb
dos programes nous, el bon-residència i el bon-respir, a través
del qual s’instrumentaran les ajudes econòmiques per accedir a
prop de 20 residències i centres de dia que actualment estan en
fase de construcció a les nostres illes. Quant a la família, la gran
novetat per a l’any 2006 estarà destinada a les famílies
monoparentals que tendran un suport especial a través del bon
d’infància amb una dotació extraordinària de 400 euros per
ajudar a conciliar la vida familiar i la vida laboral. La infància
també serà protagonista a la nostra conselleria aquest any vinent
amb la redacció i aprovació de la Llei de protecció integrada
d’infància i que ja està en fase d’elaboració.

Però com els comentava, la dependència ja sigui a
conseqüència de l’augment de l’esperança de vida i el
progressiu envelliment de la població o altres situacions, com
poden ser discapacitats, serà el gran repte que haurà d’afrontar
tots els governs, l’estatal i els autonòmics. La dependència en
els seus diferents graus afecta a més de 58 de cada 1.000
persones de les nostres illes. Són persones, com comentava, que
per edat, malalties neurodegeneratives o discapacitats precisen
d’una ajuda per poder desenvolupar allò que són les activitats
bàsiques i instrumentals de la vida diària. I tenint en compte que
aquest increment de l’esperança de vida i de cada vegada
aquesta prevalença de malalties degeneratives, com l’Alzheimer
o Parkinson, per posar alguns exemples, no farà més que
augmentar els diferents nivells de dependència. Aquestes xifres
són molt importants, perquè ho assentam ara les bases per poder
donar una solució a aquests problemes i oferir unes sortides a
aquestes necessitats o ja no hi serem a temps.
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Per tant, no és d’estranyar que la nostra conselleria destini
més de 20 milions d’euros, distribuïts en diferents programes
durant l’any 2006, per donar atenció a aquestes persones
dependents. Com els diputats ja saben, des de l’inici de la
present legislatura hi ha un programa de construcció de recursos
residencials. Així per una part hi ha 10 residències per a
persones majors assistides i altres 10 centres especialitzats,
s’estan construint a les diferents illes, ja sigui per a malalts
d’Alzheimer, Parkinson o altres discapacitats. I en total ja sigui
en termes de places per a majors, o altres recursos especialitzats,
estam xerrant de més de 1.500 noves places residencials per a
persones dependents i altres 800 places en centres d’estades
diürnes. Aquestes infraestructures, que actualment estan en
construcció, és previsible que algunes d’elles estiguin acabades
dins l’any vinent, dins l’any 2006.

Per tant, per facilitar l’accés de la nostra població a aquests
recursos residencials se posen en marxa aquests dos programes
que anunciava al principi i que són el bon-residència i el bon-
respir. El bon-residència consistirà en una ajuda econòmica
directa en aquestes persones i se desenvoluparan mitjançant
l’ordre corresponent a mig any de l’any 2006. I l’altra gran
aposta de la dependència és la creació del bon-respir, que
consistirà també en una ajuda econòmica directa a les famílies
que ara tenen cura d’aquestes persones dependents i que per les
raons que sigui, per gestions, per malalties pròpies, per viatges,
o per treball facin necessari que aquestes persones l’hagin
d’usar, ser usuaris, durant un temps determinat d’una residència,
o d’un centre de dia. En total per a aquestes dos programes hi ha
una dotació, en principi, en 500.000 euros i són la llavor de la
solució que donarà aquesta comunitat autònoma a la proposta
del problema de la dependència. Aquests programes estan a
distints capítols 4, partides 48000, del programa 313.

Però la dependència també té altres assignacions
pressupostàries a la nostra conselleria, com poden ser per
exemple la finalització de les obres del Joan Crespí i que està
dotat enguany amb quasi 3 milions d’euros per acabar aquestes
obres i per equipar-lo. A la partida 62200, del programa 313A
de centres assistencials. La construcció de centres d’estades
diürnes també té una partida pressupostària de 300.000 euros a
la partida 76000, del programa 313D01.

També hi ha les subvencions previstes als distints consorcis
de recursos soci-assistencials de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa i Formentera, amb un total de 4,4 milions d’euros per
pagar aquestes obres de residències que s’estan construint i per
finançar la gestió d’aquests consorcis. Les partides són la 44300
i següents d’aquest programa que està en el 313 de la Direcció
General de Serveis Socials. Mitjançant aquesta partida, la
44300, s’estan pagant actualment les obres que estan en
construcció del centre d’alzheimer i d’altres demències de
l’Hospital Militar de Palma, actualment en construcció. El
centre residencial de llarga estada, també de l’Hospital Militar,
que tenia 68 places residencials. La residència i centre
especialitzat de Santa Eulàlia que tendrà 94 places residencials
i 20 en centre de dia. La residència d’alzheimer que s’està
construint a Marratxí i que disposarà de 60 places residencials.
El centre per a discapacitats de Menorca, que tendrà 30 places.
El centre per a discapacitats de Sant Jordi d’ Eivissa. El centre
d’alzheimer de Formentera, amb 30 places. I el centre també per
a malalts mentals i discapacitats de Formentera, amb 30 places.

I per acabar, la residència de Parkinson, en aquests moments en
licitació i que tendrà 40 places residencials i 20 en centre de dia.

Però a més, també hi ha altres recursos que tenen com a
protagonistes les persones dependents. Així hi ha el programa
d’ajudes econòmiques a famílies que tenen cura dels seus
majors, està dotat amb 2,5 milions d’euros, amb una aportació
de 2,2 de la comunitat autònoma i de 233.000 de l’Estat. Hem
fet un increment de 25.000 euros per part de la comunitat,
encara que l’Estat no hagi augmentat aquesta partida. Està
previst a la partida 48000, del programa 314A de pensions i
prestacions econòmiques. Hi ha un increment important del
programa d’ajudes per a persones que acullen majors, que
tendrà per a l’any 2006 una partida de 100.000 euros, també
prevista en el programa 314A de pensions i prestacions
econòmiques.

Hi ha previst també un concert de places per a persones amb
discapacitats, a través de distintes associacions, per a habitatge
tutelada, residències, centres ocupacions, entre d’altres i que
gestionaran els consells insulars. En el programa 313D01 i en
total són 3,5 milions d’euros. I també i per primera vegada en la
història d’aquesta comunitat hi ha una dotació d’1,5 milions
d’euros per a places d’oci, de respir i de fundacions tutelars, per
a distints centres i associacions de discapacitats, en el programa
313D01, del capítol 2. 

Tot això sense comentar altres programes que ja s’han posat
en marxa, com és el de platges accessibles, que fins ara hem
aconseguit l’adequació de 7 platges i se n’han beneficiat unes
3.000 persones. Té una dotació econòmica també per a l’any
2006 de 90.000 euros per aconseguir intentar sobretot que hi
hagi altres platges que se puguin adaptar, a més d’altres
programes que estan fet també per a persones amb discapacitats,
com podria ser apropam l’escola a la mar a l’Escola de Vela de
Cala Nova.

És a dir, en total si sumam tots aquests imports la
Conselleria de Presidència i Esports destinarà 20 milions
d’euros per a atenció d’aquestes persones dependents. Com és
lògic totes aquestes dotacions s’integren dins la Direcció
General de Serveis Socials, que enguany experimenta un
increment de quasi un 7% respecte l’any passat i que suposa un
pressupost de 37,4 milions d’euros, el que representa un 45% de
la nostra conselleria. 

Novament, com ja ha passat en anys anteriors, aquesta
direcció general se distribueix en 4 programes, centres
assistencials, protecció i acció social, planificació i ordenació
social i pensions i prestacions econòmiques. El primer
programa, centres assistencials, compta enguany amb un
pressupost de 10 milions d’euros, el que suposa un increment de
2 milions d’euros respecte l’any anterior. Per una part la dotació
per al manteniment i la millora de les escoletes de la comunitat
autònoma i que ascendeix a 2,5 milions d’euros, distribuïts en
diferents capítols, capítol 1, 2 i 6, bàsicament destinats a
despeses d’alimentació, higiene, compra de material, mobiliari
i petites reformes que s’han de fer per adaptar-lo als requisits
exigits per la Conselleria d’Educació. Altres dotacions previstes
per al consorci de recursos soci-sanitaris que comentava fa un
moment. I en el capítol 6 hi trobam una partida considerable de
5,3 milions d’euros i que per una part fa referència a la
liquidació de les obres de Joan Crespí, com comentava en un
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principi, i també el seu equipament. A més, també hi ha una
partida prevista de 200.000 euros per iniciar el centre de
discapacitats a Ciutadella.

En el segon programa d’aquesta direcció general, és a dir,
313D protecció i acció social, se centra bàsicament en
l’execució i el seguiment dels programes en matèria de serveis
socials, que estan cofinançats entre la comunitat autònoma i
l’Estat o la Unió Europea i que està dotada amb 15,7 milions
d’euros, el que suposa un increment de 700.000 euros respecte
l’any anterior. Bàsicament creix en el capítol 1 i capítol 2,
perquè ha passat a assumir la gestió dels centres base. Però dins
aquest programa podríem destacar el Pla de prestacions
bàsiques de serveis socials, que se gestionen a través de les
corporacions locals, els programes de desenvolupament del
poble gitano, els programes d’eradicació de la pobresa i
exclusió social. I de forma important, el programa d’atenció a
la primera infància a través del manteniment i la construcció
d’escoletes municipals i laborals. Veureu que aquest programa
augment de forma considerable respecte l’any 2004, teníem uns
900.000 euros i a partir dels anys 2005 i 2006 s’està
incrementant en 1,3 milions d’euros, 900.000 d’aquests he de
dir que són exclusivament per al manteniment d’aquestes
guarderies de corporacions locals i 500.000 a construcció, entre
elles se veu que el que perseguim és que se puguin fer escoletes
laborals per ajudar a conciliar la vida laboral i familiar. La
primera d’elles, ja inaugurada a l’abril d’aquest any, l’escoleta
d’Asima i que compta amb 95 places. Actualment hi ha la
construcció de l’escoleta laboral a l’Hospital de Son Llàtzer,
que comptarà amb 38 places i que té la previsió de finalitzar les
obres d’aquí poc temps.

A més també dins aquest programa hi ha la partida destinada
a les ajudes del manteniment i construcció de centres d’estades
diürnes, amb 2,3 milions d’euros, que també creix en 100.000
euros respecte l’any anterior i que està distribuït entre distintes
partides de 46000 i altres partides de 76000. A més, també hi ha
el pla de creació d’equipaments socials, dotat en 613.000 euros
i que bàsicament fa referència a plurianuals de legislatures
anteriors i que per tant, aquest programa va disminuint de forma
progressiva quan està acabant de pagar aquest plurianual. Quant
al manteniment de la gestió del centre base, que té com a
objectiu principal l’atenció especialitzada a persones amb
discapacitats i que ofereix serveis d’informació, de diagnòstic
i de valoració de la discapacitat, així també com serveis
d’orientació laboral i professional i el tractament de fisioteràpia.

Quant al tercer programa de la Direcció General de Serveis
Socials, que du a terme bàsicament les tasques relacionades amb
planificació i ordenació social, està en el programa 313I i
compta amb un pressupost d’1,5 milions d’euros. El que suposa
un creixement d’un 33,27%. Entre d’altres actuacions podríem
destacar per exemple un conveni amb la Universitat de les Illes
Balears per dur a terme estudis de treball social i de persones
majors, dotat amb 132.000 euros. La subvenció que fa la nostra
conselleria a la Fundació Balear contra la Violència de Gènere,
dotat amb 30.000 euros, a la partida 44408. I la implantació
d’aquests programes pilot que anunciava en un principi de bon-
residència i bon-respir, això suposa que la partida 48000 té un
increment d’un 200%.

Quant al quart i darrer programa, el 314A i que fa referència
a prestacions econòmiques, disposa de 9,9 milions d’euros.

Podran veure que disminueix, entre d’altres, el capítol 2 destinat
a despeses corrents, degut a què aquestes són assumides per al
programa 313D perquè està en el mateix edifici, l’edifici de
l’avinguda d’Alemanya i per tant, és molt difícil poder
diferenciar costos. I també se’n donaran compte que baixa el
capítol 4, bàsicament degut a què els fons d’assistència social,
són unes prestacions socials de l’Estat, que ja estan derogades.
El que és cert és que les persones que les tenien concedides
abans d’aquesta derogació, crec que des de l’any 70 les
segueixen percebent i que de forma progressiva van causant
baixa perquè són persones molt majors. I aquestes persones
reben a partir d’ara altres tipus de prestacions, com són les PNC
(Pensions No Contributives).

Però entre d’altres també hi ha altres actuacions importants
dins aquest programa, com podria ser la renda mínima
s’inserció social, que creix en 54.000 euros, amb l’increment
que fa el Govern de la comunitat autònoma del 2%. Encara que
és vera, ho vull ressaltar en aquest cas, que l’Estat no ha fet
aquest increment i per tant, ja no l’hem previst en aquest
pressupost. Després hi ha programes propis, com són les
famílies cuidadores de majors dependents. I després també hi ha
el programa d’ajuda anual de 210 euros a aquelles persones que
tenen les rendes més baixes per poder adquirir productes de
primera necessitat i que està dotat amb 1,9 milions d’euros, a la
partida 48000 del programa 314A, entre d’altres. Després, per
acabar, hi ha tot un seguit de convenis amb (...) assistència
social a presos, a la Fundació tutelar Eldaba i Coordinadora de
Discapacitats i que en el seu conjunt assoleixen quasi el milió
d’euros.

Per acabar amb aquesta direcció general, passarem ja a un
altre objectiu que deia a l’inici de la meva intervenció i que és
la família. Com saben, un dels programes que més èxit ha tengut
per la seva implantació durant l’inici d’aquesta legislatura ha
estat el bon-infància. Se tracta d’una ajuda econòmica de 300
euros que s’atorga a aquelles famílies que tenen un fill o una
filla que va a una escoleta tan pública, com privada, amb
l’objectiu d’ajudar-los a pagar la matrícula i fer més fàcil
aquesta conciliació de la vida laboral i familiar. Dins aquest
programa s’introdueixen dues novetats importants, la primera
que ressaltàvem, sobretot la destinada a les famílies
monoparentals i coneixedors de l’especial dificultat que tenen
aquestes famílies, per a l’any 2005 introduïm aquesta ajuda
extraordinària. Per tant, seran també perceptors d’una ajuda de
400 euros, igual que les famílies nombroses i també les persones
que tenen un fill amb discapacitat. Això vol dir que l’ajuda que
es rebia fins ara li sumam 100 euros. I l’altra gran novetat
consisteix en què pujam el nivell de renda exigit, amb l’objectiu
de què cada vegada més famílies se puguin acollir a aquesta
ajuda. Per tant, les famílies que tenguin una renda que vagi entre
15.000 i 18.000 euros, a partir de l’any 2006 també seran
perceptores d’aquesta ajuda, fins a l’any 2005 arribàvem a
rendes de 15.000 euros. Aquest programa se veu que està
distribuït en dues direccions generals, Família i Serveis Socials
i l’Institut Balear de la Dona. I per a l’any 2006 evidentment
mantendrem una de les característiques més importants d’aquest
abonament que és la instantaneïtat en la concessió de les ajudes
a les famílies que tenguin les rendes més baixes.

Un altre programa que s’ha implantat ja des de l’any 2005,
és aquella ajuda consistent en facilitar de forma gratuïta
bolquers i farinetes a aquells famílies que tenguin o hagin
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adoptat bessons o trigèmins. L’ajuda és de 100 euros mensuals
a aquelles famílies que tenguin dos infants i de 150 a aquelles
famílies que en tenguin més. 250.000 euros és la partida que se
destinarà durant l’any 2006 en aquesta línia. Partida 48000 del
programa 313G. Però la família també serà protagonista d’altres
programes posats en marxa a través d’aquesta direcció general,
bàsicament el punt de trobada i que és un dels serveis que se
desenvolupen en benefici d’aquestes famílies i bàsicament en
aquest cas en benefici de les parelles separades o divorciades
que tenen fills i que se troben en situació de conflicte. Per tant,
necessiten d’un espai físic neutre allà on poder realitzar visites
tutelades que siguin dictaminades pel jutge de família. O
simplement allà on se puguin intercanviar, sense que els
progenitors puguin entrar en contacte. El pressupost durant
l’any 2006 s’incrementa en aquest programa en 30.000 euros.
Sabeu que durant l’any passat vàrem posar en marxa el punt de
trobada d’Inca, el de Calvià i vàrem poder augmentar el servei
que se donava en el punt de trobada de Palma, obrint més dies
i contractant més persones. Per enguany està previst que se
pugui obrir el punt de trobada de Ciutadella i el de Manacor.

Però a més, hi ha altres programes com poden ser el
programa de suport a les famílies monoparentals i que també se
va posar en marxa per primera vegada durant l’any 2005 i que
té un pressupost de 18.000 euros i se tracta de facilitar a aquest
colAlectiu les tramitacions de documentació de subvenció i
d’informació administrativa. Està previst en el capítol 2. Altres
programes podrien se el de prevenció per a les famílies en el si
de les quals hi ha hagut violència familiar. Altres programes
com el punt d’informació familiar que se va iniciar durant l’any
2004 i que durant aquest any ja ha atès prop de 1.500 consultes.
I també el programa de mediació familiar que té com a objectiu
principal atendre i prevenir problemes generats per processos de
conflicte i de ruptura familiar. 

Totes aquestes mesures s’emmarquen dins el Pla integral de
suport a la família en el qual hi està implicat tot el Govern a
través de l’adopció de mesures, com per posar un exemple, la
recentment anunciada per la Conselleria d’Educació que tendeix
a afavorir aquesta conciliació a través de l’increment del permís
de maternitat que també permet acumular les hores de lactància
o també les ajudes importants que està destinant la Conselleria
de Treball per poder facilitar els permisos parentals. El
seguiment d’aquest pla se fa a través d’una comissió específica
que se va constituir en aquest sentit i que s’ha creat durant l’any
2005, que ha tengut reunions periòdiques i que continuarà fent
feina durant l’any 2006 perquè se puguin seguir implantant les
mesures previstes en aquest pla i que se veu que té per ara un
any de vida. Però a més, també dins aquesta direcció general
trobam una partida important de 560.000 euros, destinades a
subvencions per a associacions de família. A les partides 46000,
46900 i 48000 del programa 313G.

Dins la Direcció General de Menors també hi ha tot un
seguit de competències especialment importants, sobretot
aquelles que tenen com a objectiu principal les mesures per a la
reforma i reinserció dels menors infractors. Volem que l’any
2006 sigui la consolidació definitiva de la concepció de la
justícia juvenil en la intervenció dins aquesta direcció general.
La consolidació serà molt més fàcil d’assolir, sobretot si
disposam dels mitjans materials per poder-ho fer, amb la
possibilitat de què aquests menors puguin dur a terme activitats
com tallers, esports i ho puguin fer en les millors condicions.

4,2 milions d’euros és el que destinarem a la gestió de la
Fundació soci-educativa s’Estel per gestionar aquests centres de
menors i per dur a terme les obres de reforma i ampliació del
Pinaret. Partides 44400 i 44404. Ja s’ha acabat la construcció de
la nova piscina i s’estan finalitzant reformes interiors en els
mòduls existents. Ahir vàrem poder posar la primera pedra
d’allò que serà l’ampliació dels tallers, a la qual seguirà la
construcció del centre terapèutic i també l’ampliació d’altres
serveis i mòduls especialitzats. 

També se destinarà una partida, aproximadament de 100.000
euros per al programa de maltractaments de menors que
gestionen els consells insulars. 400.000 euros més que se
destinaran al programa preventiu de delinqüència juvenil,
denominat ALTER i que tants bons resultats ens ha donat durant
el primer any d’aplicació. A la partida 64000 del programa
313C, mentre que també hi ha un import de 140.000 euros
destinats a la creació i posada en marxa de mesures alternatives
i també a la formació dels professionals. En definitiva, la
Direcció General de Menors i Família gestionarà per a l’any
2006 més de 9 milions d’euros. Però els menors, en aquest cas
no infractors, seran objecte d’una especial protecció a través de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menors que té com a
principal objectiu durant l’any 2006 la redacció d’un projecte de
llei de protecció integral de la infància. Per poder desenvolupar
aquest text legislatiu i dur a terme la tasca habitual de supervisió
dels centres, denúncia i investigació de les condicions en les que
viuen els menors, defensa dels seus drets i la (...) dels mateixos
i també la millora del servei destinat a l’atenció a la infància,
s’hi destinarà un pressupost de 246.000 euros, el que suposa un
increment d’un 20% respecte l’any anterior. Per tant, la feina
que té encomanada aquesta direcció general seguirà sent la de
verificar el respecte als drets dels menors i orientar les
actuacions de les administracions. Gestionar també les queixes
i greuges damunt la vulneració d’aquestes drets i difondre i
desenvolupar tota la normativa de recomanacions damunt els
drets dels menors, assolir millores dels serveis que s’adrecen a
aquest colAlectiu i promoure disposicions normatives adequades
per desplegar de manera efectiva aquests drets. Creim que
aquesta futura Llei de protecció integral de la infància serà un
dels millors instruments en la qual podran comptar els menors
d’aquesta comunitat autònoma per a la defensa i reconeixement
dels seus drets. 

Però si bé ja he dit que durant l’any 2006 hi ha tota una sèrie
de colAlectius que són prioritaris, també és vera que hi ha un
colAlectiu que rebrà una especial atenció a través d’aquests
pressuposts, i són els joves. La posada en marxa d’accions que
ajudin aquests joves a poder assolir la independència i sobretot
afavorir la trobada d’una primera feina, continuaran essent
sobretot els arguments principals d’aquesta direcció general de
Joventut, que té un pressupost de més de 4,5 milions d’euros, la
qual cosa suposa un increment d’un 21% respecte a l’any
anterior, i es produeix aquest increment sobretot perquè hi ha
uns programes que seran responsables d’aquest fet. La fira Futur
Jove, que va sorgir com a resposta d’aquest govern a les
inquietuds d’aquests joves i de les seves famílies respecte a tres
temes fonamentals, com poden ser la formació, l’ocupació i
l’habitatge, per trobar un espai real on oferir que les empreses,
els universitaris, les entitats bancàries i qualsevol altra entitat
relacionada es puguin trobar i tenir un contacte. Volem
potenciar, per tant, aquest espai durant l’any 2006. Simplement
faré un comentari i és dir que, la primera edició d’aquesta fira,
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es calcula que la varen visitar més de 13.000 joves. La
potenciació, per tant, d’aquest espai suposarà una inversió
aproximada de 300.000 euros.

Però, a part, hi ha altres programes com el programa
Feinejar, que intenta, a través d’una web interactiva, oferir
informació permanent als joves a través d’ofertes de feina i de
formació, les possibilitats també de poder crear una pròpia
empresa i tot un seguit de serveis que, si volen, després puc
desenvolupar però crec que en aquests moments no és el cas. 

Hi ha altres actuacions importants dins la Direcció General
de Joventut com és la continuació de les obres de Sa Vinyeta,
l’alberg de Sa Vinyeta a Ciutadella; també la compra d’uns
terrenys de Cala Jondal en el campament d’Eivissa, que té una
partida total de 600.000 euros per a l’any 2006. I després també
hi ha un increment considerable de les subvencions que es
donen als joves i a les associacions. Hi ha una pujada que també
vull ressaltar, que és la destinada a la subvenció que s’atorga al
Consell de la Joventut, que passa de 109.000 a 125.000 euros,
la partida 48002, que suposa un increment aproximat també del
20%. I també la posada en marxa per a l’any 2006 d’un
programa nou que és el programa Carnet +26, que tendrà tota
una sèrie d’avantatges i descomptes per als joves d’entre 26 i 35
anys en la línia que s’ha seguit fins ara amb el Carnet Jove. A
més d’això hem de sumar els programes anuals, com poden ser
els d’Art Jove; el d’hàbits saludables, que és una campanya que
va dirigida als distints colAlegis i instituts per informar sobre
temes com poden ser la prevenció de drogodependències,
anorèxia, bulímia, resolució de conflictes, sexualitat, prevenció
d’accidents de trànsit, embarassos no desitjats, entre d’altres; i
també l’organització dels habituals campaments i activitats
d’oci i temps lliure que seran organitzats pel consorci Turisme
Jove, que compta per a enguany amb 1,5 milions d’euros per
poder-ho dur a terme.

Però dins l’àmbit legislatiu esperam que l’any 2006 s’aprovi
la Llei de joventut, que actualment ha acabat la fase
d’alAlegacions i que també s’emprèn tot un seguit de mesures
com les que comentava en un principi, que és l’adquisició i
afavorir bàsicament la independència i l’emancipació. Aquesta
llei suposa una passa més dins el denominat procés jove que
vàrem anunciar al principi d’aquesta legislatura. I pel que fa a
l’àmbit de la participació continuarem fent feina en el que
s’anomena la tradicional fira de participació i també
mantindrem el suport a través de les noves tecnologies i
programes implantats durant l’any 2004.

Passant a una altra direcció general, que és l’àmbit de
l’esport, es produeix un increment del 5,6%. Durant l’any 2006
es gestionaran 18,4 milions d’euros i es dedicarà un esforç
important bàsicament als següents temes: la construcció del
velòdrom, que té una partida de 335.000 euros i ja en obres per
a l’any 2006; la primera partida prevista per al Casal Federatiu
de Son Llàtzer, partida 44337 del programa 457; les
subvencions directes i indirectes als esportistes amb 3 milions
d’euros; l’ajuda al Menorca Bàsquet amb 4,5 milions d’euros;
la inversió de l’equip ciclista amb 2,5 milions d’euros; i la
millora també d’instalAlacions esportives pròpies del Govern
amb 625.000 euros.

De les subvencions directes i indirectes per a esportistes
m’agradaria destacar les següents línies: 430.000 euros per

ajudar els esportistes en el transport cap a la península; 500.000
euros més destinats als programes d’organització de campionats
a Balears; i 1.300.000 euros per al trasllat gratuït entre illes
d’esportistes, que té un increment de 100.000 euros respecte a
l’any anterior. 

No faré referència a les inversions que s’han fet durant l’any
2005 a Príncipes i a Calanova perquè tots les coneixen, que han
estat moltes, però simplement vull ressaltar que ja no fa falta fer
una inversió tan gran perquè ja no fa falta rescatar-los d’aquella
situació que ens vàrem trobar, i que després a la rèplica si és
necessari la recordaria. Jo crec que el nostre gran repte durant
l’any 2006 continuarà essent fer determinades millores però
sobretot lluitar pel seu manteniment. 

Hi ha una partida també de 850.000 euros destinada a la
realització de distints programes, com podrien ser els programes
postescolars, el Pequín 2008, les finals escolars, les seleccions
infantils i cadets per als campionats d’Espanya; les activitats
també per als discapacitats, que sabeu que s’ha constituït fa poc
una federació, i també la realització i el patrocini de diferents
esdeveniments esportius.

Passant a una altra direcció general, la de Relacions
Europees i Entitats Jurídiques, he de dir que té tres principals
objectius, que serien la defensa dels interessos de les Illes en els
distints fòrums europeus, amb participació regional; la gestió
del Registre d’associacions, fundacions i colAlegis professionals;
i els serveis d’atenció i assistència a víctimes. Està dotada en
total amb 1,2 milions d’euros i destinarem pràcticament 400.000
euros al manteniment de 9 oficines d’ajuda a víctimes del
delicte, que sabeu que bastants es varen posar en marxa durant
l’any 2005 i que han atès més de 1.700 persones. 

La coordinació i l’acció exterior del Govern suposarà una
inversió de 530.000 euros aproximadament i estarà bàsicament
orientada a la representació institucional del Govern en matèria
europea, ja sigui davant institucions i òrgans de la Unió
Europea, com també davant el Govern espanyol i altres regions
europees. Una de les principals prioritats durant l’any 2006 serà
la defensa de la insularitat dins l’àmbit europeu. També durant
l’any 2006 tenim previst, i sobretot un gran repte, que seria
organitzar un seminari sobre les estratègies de
desestacionalització turística en el marc del projecte GEDERI.
I pel que fa al registre, la supervisió i les relacions amb
associacions, es tracta d’un programa dotat amb 100.000 euros
i la prioritat definitiva serà la implementació del nou sistema
informàtic que permeti millorar i agilitar la supervisió i el
control documental del registre.

Quant a la Direcció General de Presidència tendrà un
pressupost de 379.000 euros, que tenen com a finalitat principal
el suport a l’activitat del president de les Illes a través de
realitzacions d’informes, d’organització d’actes i de fer un
seguiment de l’acció del Govern i de qualsevol altra acció que
permeti el desenvolupament de la tasca institucional.

Quant a l’Institut Balear de la Dona, per a l’any 2006 té un
increment d’un 2,8%, la qual cosa suposa 3,4 milions d’euros.
Durant els darrers anys, 2004, 2005 i 2006, l’Institut ha tengut
un increment d’un 63%, però jo crec que en aquest cas no
només hem de parlar de la consolidació a nivell pressupostari,
sinó que també hem de parlar a través d’aquest organisme de la
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consolidació a nivell social. Hem de pensar que durant l’any
2004 vàrem atendre més de 20.000 consultes, la qual cosa
suposa doblar les consultes que s’havien atès durant l’any 2003.
Té com a objectius, evidentment, la consolidació de tota una
sèrie de tasques que s’han fet durant aquests anys, però sí que
tenim tota una sèrie d’objectius específics per a l’any 2006, i
seria l’impuls de la xarxa dels punts d’informació jurídica: l’any
2003 teníem 4 punts i ara en tenim 8; són el de Binissalem, el de
Llucmajor, el de Manacor, el d’Alcúdia, el d’Inca i el de
Capdepera; i per a l’any 2006 tenim un pressupost més de
40.000 euros per obrir altres punts d’informació jurídica.
S’impulsaran també els convenis per a la gestió i la funcionalitat
del centre d’informació de la dona i de les cases d’acollida de
víctimes, que són partides que destinam als consells insulars i
que de cada any augmenten considerablement: per a l’any 2006
tendran un pressupost de 195.000 euros.

Respecte al material didàctic, que ja s’ha repartit a diferents
centres educatius amb l’ajuda econòmica també de la Fundació
Balear contra la Violència de Gènere, però l’Institut és
l’encarregat de dur a terme la formació específica del
professorat dels centres, així també com la formació específica
en igualtat de pares i mares, i té una partida de 10.000 euros, la
partida 64000.

Durant l’any 2006 també es farà una pàgina web per al
servei d’Infosets, per continuar incidint sobre la prevenció de
malalties de transmissió sexual i d’embarassos no desitjats, amb
una partida de 23.000 euros. Es continuarà amb la línia de
subvencions que donam a distintes entitats de dones, que sabeu
que va tenir un increment considerable durant l’any 2005 i va
passar a ser de 200.000 euros i per tant se subvencionaren 75
programes, i enguany, a través també del programa Equal es
durà a terme sobretot formació en igualtat d’oportunitats entre
dones i homes adreçada a personal de totes les administracions,
es faran campanyes i actuacions per sensibilitzar la comunitat
universitària per tal que les dones puguin participar de forma
més significativa en carreres tècniques i científiques, i es
potenciarà la formació de les professions on la dona està
infrarepresentada. 

I també mitjançant la colAlaboració de l’IBAVI esperam
posar en marxa un recurs experimental, que són dos pisos
destinats a prostitutes que vulguin abandonar aquest món i que
necessitin el suport de l’administració per poder-ho fer; hi ha
una partida prevista, la 64000, i suposam que arribarem a un
acord favorable amb l’IBAVI. Això sense oblidar tampoc el
manteniment del Casal de Dones a través de la xarxa d’acollida,
que hem augmentat amb 17 places més. 

Però jo crec que bàsicament l’any 2006 estarà marcat per
l’aprovació de la Llei de la dona. Aquest text neix amb
l’objectiu prioritari d’aconseguir i de garantir la vinculació de
totes les administracions públiques de les nostres illes en totes
les seves actuacions amb la finalitat de poder eliminar les
discriminacions entre homes i dones, i aquesta aprovació de la
llei reforçarà també la política i les accions desenvolupades tant
des de l’Institut Balear de la Dona com també des de la
Fundació Balear contra la Violència de Gènere.

I per acabar la Secretaria General Tècnica de la conselleria,
que durant l’any 2006 tendrà un pressupost de 8 milions
d’euros. Tendrà bàsicament i es dedicarà aquest import a les

despeses de personal, manteniment i lloguer d’edificis, de
maquinària i d’instalAlacions, i també és responsable de la
compra de material informàtic i de suport als serveis, com el de
normalització lingüística, jurídic o d’arquitectura. En definitiva,
creim que estam parlant d’un pressupost que prioritza enguany
les polítiques socials amb aquests 20 milions d’euros destinats
a les persones dependents, i amb un pressupost que puja a
82,7%, que al meu entendre suposa la consolidació de les
polítiques socials d’aquest govern.

Moltes gràcies i estic a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I passam al torn de
preguntes o observacions per part dels grups parlamentaris. En
primer lloc, pel Grup Mixt la Sra. Mulet té la paraula per un
temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer lloc vull
agrair-li l’explicació que ens ha donat del pressupost de la seva
conselleria, i li he de dir que en tan poc temps fer-nos un resum
tan extens..., agrair-li.

Jo simplement li voldria dir que, dins els programes
assistencials, vull agrair-li aquests projectes tirats endavant
perquè realment tota la gent assistencial té una necessitat bàsica
que crea problemes als que són els que realment els cuiden, les
famílies. Per tant vull donar-li l’enhorabona per aquests
projectes cap endavant dins tota l’àrea assistencial, i agrair-li
aquesta gran tasca perquè crec que el que hem de fer és donar
solucions als nostres ciutadans i sobretot en el tema, que són
coses molt sensibles.

Referent als joves, m’agradaria que m’explicàs un poc més
allò que és el tema del carnet +26, per poder-me explicar en què
consistiria, per a què serveix aquesta targeta.

Referent a la fira Futur Jove també m’agradaria que
m’explicàs un poc més quines línies d’actuació pensen dur cap
a aquesta fira, ja que és important, per la participació que va
tenir l’any passat, crec que és molt important donar-li una
difusió però grossa, perquè realment els joves d’avui en dia són
el nostre futur, d’aquesta comunitat. Per tant crec que hem de
posar les bases bé, tant amb aquesta fira com una part més d’oci
o d’informació, com també parlarem més endavant de la Llei de
joves, en la qual crec que és important la participació de tots els
consells perquè la realitat de cada illa és totalment diferent,
maldament hi hagi punts en comú.

I ja per darrer lloc, en temes d’esports sí que m’agradaria
saber les partides si han incrementat, que no ho he pogut
observar bé, el que són els trasllats dels nostres esportistes a
fora, que realment és la preocupació més greu que tenen, perquè
per poder participar vostè sap que tenim el cost econòmic, i
simplement que en doni una explicació.

Jo vull agrair-li, a vostè i a tot el seu equip, la gran tasca que
duen des de la seva conselleria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. En representació del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr.
Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, vull agrair-li la seva compareixença en aquesta
comissió per donar-nos explicacions sobre el pressupost de
l’any 2006 de la seva conselleria i exposar les línies generals
d’actuació que pensa dur a terme durant aquest any.

Jo senzillament em limitaré a demanar algunes coses per
aclarir, perquè ens trobam amb un tràmit parlamentari no tant de
debat de línies polítiques generals, ni tan sols de debat a fons de
les xifres pressupostàries que vostè ens presenta -això serà
objecte posteriorment en ponència, en comissió i en plenari-,
sinó que avui senzillament hem d’intentar esbrinar algunes
coses que necessitam els diputats aquí presents per exercir la
nostra tasca de control i poder preparar en profunditat els debats
propers que se’ns presenten. Per tant passaré ràpidament a fer
algunes preguntes.

Em podria dir la Sra. Consellera si pensen elaborar durant
aquest any un pla contra la pobresa i l’exclusió social?, quins
plans tenen al respecte? Em podria dir també, respecte a la
joventut, si es tenen previstes les transferències de joventut
durant aquest any o no, com s’havia dit l’any passat que es
farien dins el 2006? També m’agradaria saber si dins aquest
anys es durà a terme el centre terapèutic i quines quantitats es
destinen al centre terapèutic. I també quines quantitats es
destinen en aquest pressupost i si es pensen posar en pràctica ja
durant aquest any al tema tan repetidament anunciat de les
polseres de maltractadors.

Respecte al centre base, quines serien les quantitats que
tenen previstes?, i si pensen incrementar la plantilla per agilitar
la tramitació de les gestions que aquest centre du a terme.
M’agradaria també conèixer, si és possible, quina ha estat
l’execució pressupostària de dos programes durant el 2005: el
programa Ca vostra i la targeta bàsica; quin és el percentatge
d’execució del pressupost d’aquests dos programes durant
aquest any. També m’agradaria conèixer quins programes de la
secció de família de la Direcció General de Menors i Família
s’han implementat al llarg d’aquest any i quin ha estat el
nombre d’usuaris. 

I per últim si pensen aprofitar l’aprovació de la llei estatal
4/2005, que permetria un increment de les pensions, de les PNC,
un 25% a nivell de les comunitats autònomes alhora que tenir en
compte la resolució dels tribunals que demostra que no és
inconstitucional la pujada de pensions no contributives per part
de les comunitats autònomes; si, per tant, pensen recórrer a una
pujada de PNC o si senzillament mantenen el criteri que això no
correspon a les comunitats autònomes i no ho pensen fer.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. L’Hble. Diputada Sra. Mascaró,
en nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, també
per 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair en primer lloc les
explicacions de la consellera i la presència aquí de tots els alts
càrrecs. No vull entrar en polèmiques, avui, sinó també aclarir
alguns punts que de la lectura no ens havíem quedat molt clars,
tot i que vós n’heu explicat alguns. Per tant potser ja li repetiré
-procuraré no fer-ho- algunes de les coses que heu demanat.

Ens ha sorprès aquesta llei de protecció integral de la
infància perquè no surt a la memòria dels programes, almanco
després d’una lectura així, d’una primera lectura ràpida no surt
a la memòria, com per exemple sí que ha sortit durant uns
quants anys la Llei de la joventut, o la Llei de l’esport; aquest
no l’hem vista i per tant és una sorpresa. Tampoc no hi havia la
Llei de la dona i la tenen elaborada; per tant ens sorprèn, però
en principi no hi tenim res a dir, al contrari.

Després en centres assistencials heu parlat..., no, protecció
social, de programes, els programes de les escoletes, i heu parlat
amb empreses i l’Hospital de Son Llàtzer. Jo voldria saber si
també teniu previstes subvencions per a escoletes públiques
d’ajuntaments, o si qualque consell en vol fer si també hi entren.

I, bé, del que vós heu dit... Ah, sí, un impuls a la xarxa
d’informació jurídica, heu dit els punts que ja hi havia oberts -
Binissalem, Llucmajor...- a veure els altres que teniu previst
obrir a on, a quins municipis els voleu obrir.

I després li faré una sèrie de preguntes de coses que no
m’havien quedat clares de la lectura del pressupost. Volíem
saber si la remodelació que hi havia prevista en el pressupost del
2005, almanco dins la memòria del pressupost del 2005, a
l’escoleta Verge de Lluc si està acabada, preveia una reforma
total, si està acabada, i quines obres hi ha previstes fer a
l’escoleta de Francesc de Borja Moll i Magdalena Humbert de
Menorca. 

Després hem vist que hi ha una partida nova, aquests 1,8
milions d’euros destinats a consorcis, i a veure per quin
concepte es volen transferir aquests doblers als consorcis. 

Llavors dins mesures judicials, el programa 313C,
desapareix una partida d’1 milió d’euros, d’una 48,
subvencions, transferències a entitats i famílies sense ànim de
lucre; desapareix 1 milió d’euros que sí era al pressupost del
2005 i ara no hi és. I llavors voldríem saber, en aquest de
mesures judicials, l’increment de personal dels centres d’Es
Pinaret i això, a quina partida està inclòs, si està a personal o si
està dins una altra. I llavors hi ha també unes campanyes
previstes, un poc més de mig milió d’euros de capítol 6, a
mesures judicials, a veure quines campanyes hi ha previstes.

Després a protecció i acció social, en el programa d’ajudes
de construcció i ampliació dels centres d’estades diürnes i
habitatges, els pressuposts parlen d’un pla 19; a una pàgina diu
pla 19 i a l’altre diu pla 20, això és igual, supòs que deu ser un
error tipogràfic que tots cometem, però sí que m’agradaria
aquest programa d’ajudes a la construcció i ampliació de centres
d’estades diürnes.

Després aquest 1,5 milions a centres, concerts socials
d’altres institucions, a veure si són aquestes ajudes individuals



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 54 / 10 de novembre del 2005 1277

 

que heu dit de l’abonament per a persones majors per a centres
de dia o per a residències, o si són altre tipus d’ajuda. Llavors
baixen també dins el programa de protecció i acció social les
ajudes a ajuntaments; supòs que deuen ser plurianuals que heu
explicat abans, però en tot cas m’agradaria que em donàssiu una
explicació. 

I llavors sí que pugen les transferències a consells insulars,
i m’agradaria saber si sabeu com es distribuiran per consells
insulars. Baixen les transferències..., bé, això ja us ho he dit. Sí,
no, a les d’ajuntaments per a centres de la tercera edat baixen,
aquestes transferències, a veure si em donau una explicació: si
són centres que s’acaba el finançament o què.

Bé, a l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor l’únic
novetat l’heu anunciada vós, no estava damunt el programa, que
és aquesta llei de protecció integral de la infància. A família i
unitats de convivència ho heu dit i estava escrit, també, un
impuls a la coordinació amb les associacions i entitats socials
que treballen en família; jo voldria saber si faran una
convocatòria oberta o si continuaran només amb convenis
específics amb una única associació. 

Després dins planificació i ordenació social he vist que
mantenen..., és un programa que baixa el pressupost, supòs que
una part se’n deu haver anat a immigració, que mantenen els
mediadors culturals dins aquest programa; volíem saber si hi
haurà increment de partides per poder fer-se extensiu a més
ajuntaments, i en tot cas per què no ha passat a la Conselleria
d’Immigració, però si es manté i s’incrementa al final és ben
igual qui ho gestioni, però ens pareixia allà.

Després dins joventut veim que recupera el pressupost que
havia perdut el 2005 i sí que m’agradaria que m’explicàs,
perquè jo no ho entenc..., diu coses, dins la memòria parla de
diferents coses i una de les coses que es planteja és afavorir la
igualtat d’oportunitats dels joves mitjançant la garantia d’accés
als serveis i als programes públics, que ens pareix fantàstic; però
llavors diu “incloent-hi els joves descendents de l’exterior”; a
veure si això són ajudes a entitats joves o a joves de les entitats
balears a l’exterior, o si són ajudes perquè els descendents de
l’exterior també podrien ser joves immigrants residents aquí.
M’agradaria que m’ho explicàs.

I en tema d’esports, bé, a part de la Llei d’esports, que ja fa
un parell d’anys que està programat fer-la, i parla també la
memòria de tres nous centres de tecnificació esportiva; si ens
podria dir quins són, perquè heu parlat del velòdrom però la
memòria diu tres nous centres de tecnificació esportiva. Llavors
apareix una partida que és nova, 57.000 euros per a ajuntaments
a capítol 4; a mi m’agradaria saber com es repartiran aquests
50.000 euros i a quines partides es faran. Aquests 453.000 euros
per a edificis m’imagín que hi deu haver el velòdrom i supòs
que alguna altra cosa, si m’ho pot explicar. I llavors hi ha 1
milió d’euros a capítol 6 d’inversions immaterials, supòs de
qualque tipus de campanya que m’agradaria saber més o manco
què hi pensen destinar.

I ja finalment a l’Oficina de les víctimes del delicte volia
saber com pensen incrementar el servei baixant el pressupost, i
a veure on tenen previst obrir aquestes noves oficines que heu
dit. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot vull demanar-li, Sr.
President, que compartiré el meu temps amb el diputat Sr.
Diéguez, i també li agrairia que m’avisàs més o manco quan
estiguéssim a la meitat del temps per poder compartir tots dos
aquesta presentació, aquesta compareixença de la consellera
Rosa Puig.

En segon lloc vull donar les gràcies...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, així ho farà aquesta presidència perquè hem
d’ajustar-nos al compliment del temps. Gràcies. Té la paraula
per 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

En segon lloc vull donar les gràcies a la Sra. Consellera i al
seu nombrós equip, que són avui presents per presentar-nos
aquests pressupostos, i donat que els meus companys de
l’oposició ja han fet preguntes que jo tenia preparades i que tenc
tant poc temps, entraré en matèria.

Per començar, el programa 112E, que afecta el suport a
l’actuació del president, com bé ha dit la consellera compta amb
gairebé 400.000 euros, dels quals a mi personalment em criden
l’atenció dues partides, una, la que fa esment a estudis i treballs
tècnics de 60.000 euros que, pel que sembla, estan consagrats a
avaluar l’acció governamental. La pregunta és senzilla, és
agradaria conèixer, atenent que l’any passat tenien una idèntica
partida, 60.000 euros -repetesc-, quina finalitat efectiva té
aquesta quantitat?, per què es fa servir?, amb quina destinació?
Hi ha una altra partida que em crida l’atenció, que és que tal i
com férem l’any passat, en aquesta partida consagrada a
inversions immaterials, ni més ni menys que 90.000 euros,
gairebé el 30%, és molt grossa, és enorme, i això és imputable
no només a aquest programa, sinó pràcticament a tota la
configuració del seu pressupost. Ens podria especificar un
poquet com pensen fer aquestes quantitats tan rellevants?

En el programa 131A sobre la coordinació a l’acció exterior
del Govern, pens que hi ha una inconcreció que per a mi és
clamorosa. És difícil preveure què faran vostès amb aquest mig
milió llarg d’euros, quan gairebé 400.000 euros es destinen als
capítols 1 i 2, els marges disponibles aleshores per a nosaltres
són escassos i no s’avenen amb aquesta declaració de principis
de la seva memòria. Pregunta: com articularan les relacions amb
BrusselAles?, de veritat creu vostè, Sra. Consellera, que es pot
apostar clarament per una particularitat pròpia, insular, en el
marc de la Unió Europea quan dediquen una partida tan
esquifida a aquestes comeses?

El programa 323A, relatiu a la protecció i al foment de la
integració i la joventut, experimenta, al meu parer, uns clars
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retalls en el capítol de transferències en relació amb el que era
el seu pressupost el 2005. Aquest ja tenia una contracció
evident, i enguany hem passat d’una previsió de 2,5 milions
d’euros el 2005 a 2,3 milions d’euros el 2006, tot i que heu
corregit de manera molt lleugera algunes assignacions
específiques adreçades al jovent que contrasten amb uns
draconians retalls a les corporacions locals, als ajuntaments i als
consells insulars. La pregunta és si vostè troba que aquestes
finances locals, properes a la ciutadania no necessitarien de
majors contribucions que les que vostè planteja en aquest
pressupost.

En el programa 457A, referent a promoció i foment de
l’esport necessitaríem que ens digués i ens apuntés algunes de
les línies de l’actuació de la Fundació Illesport, i, al mateix
temps que ens fa pensar que amb aquest milió d’euros, 200.000
més que l’any passat en inversions immaterials, jo li demanaria
què pensen promocionar, aquestes possibilitats de promocions,
no li sembla, Sra. Consellera, que ens resulten molt cares? A la
partida de promoció social efectiva de tota aquesta partida que
acab de destacar d’una forma molt ràpida per la manca de
temps, sí que li voldria dir que hi ha una promoció que no té en
absolut res a veure amb les mancances socials de les Illes. 

Una vegada dit tot això, m’agradaria passar directament a
temes que la meva companya Aina Rado m’ha passat i que jo
també seré molt breu i concisa. Quant a joventut, per què no
figura l’Observatori de la joventut que sí figurava l’any 2005.

Quant a família -sé que vaig molt ràpid, però tenc molt poc
temps-, en el capítol 4, transferències corrents, ajuntaments
348.000 euros; per què baixa? L’any 2005 vostè hi va posar
537.000 euros, als altres ens territorials, consells.

A menors, és la partida per a la rehabilitació d’es Pinaret i
la construcció del centre terapèutic, on és aquesta partida, Sra.
Consellera?

A la dona, quina partida hi ha per dur a terme l’activitat
d’incentivar els pares a l’adopció de llicències, permisos,
excedències, etc., per atendre els infants i les seves realitats
familiars?

I després, i a nivell meu, personal, sóc la veu de la Sra. Aina
Rado, m’han cridat l’atenció moltes coses que els meus
companys han respost, però jo voldria que em fes un aclariment
molt puntual. Vostè ha parlat de l’Hospital Militar i a què es
donaran les places, em sembla que ha dit 67 places que seran
per a malalts d’Alzheimer. Bé, jo he assistit a reunions amb
associacions i m’he tirat, com cada any, no sé si vostè es va
tirar, però si no es varen tirar altres conselleres, per l’esclerosi
múltiple, aleshores l’Hospital Militar, la Sra. Vicepresidenta va
prometre que per a l’esclerosi múltiple hi farien un percentatge
de places per a aquesta associació i també va prometre a la
fibrosi quística, a l’associació de fibrosi quística que el 10% de
places de l’Hospital Militar serien per a aquesta associació.
Com que vostè no ha parlat d’això, a mi m’agradaria, i així
quedaria al Diari de Sessions, que aquesta pregunta concreta
que les associacions es fan, saber si són veritat les promeses que
vostès fan durant tot l’any, si es veuran identificades d’una
forma planera en aquesta cosa tan concreta que serà la reforma
de l’Hospital Militar o si solament serà d’Alzheimer i la resta
són promeses buides.

Després hi ha una altra cosa que m’ha cridat l’atenció i que
vostè hi ha passat molt per sobre, jo, per començar li diria que
valdria la pena que canviàs el nom, vostè ha dit dos pisos de
prostitutes, no sé si he agafat bé el nom o no, caldria que
canviàs aquest nomet perquè sembla que el Govern posa dos
pisos perquè la prostitució es pugui fomentar, no? Aleshores,
aquí sí que li reclamaria ...

(Remor de veus)

Per favor, m’agradaria que, ja que tenc tan poc temps, no se
m’interrompi, Sr. President. 

M’agradaria que aclarís aquesta reinserció de la prostitució,
que és clamorosa en aquesta comunitat autònoma i visible, jo
ahir venia d’un lloc d’Andratx i vaig passar pel centre de Palma
i era veritablement nombrosa i visual, amb aquests dos pisos
com pensen, primer, fer una crida a aquestes dones que
exerceixen aquest antic ofici, que té també molts de clients
habituals, mascles, per començar, i com pensa vostè fer aquesta
crida perquè es reinsereixin i quantes persones pensa que cabran
en aquests dos pisos, dues, quatre, sis, vint, no ho sabem.
Aleshores, sí que m’agradaria ...

EL SR. TUR I TORRES:

Sra. Diputada, ja ha sobrepassat del seu temps. Acabi.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Ja està. M’agradaria que ens aclarís aquests dos pisos de
prostitutes que vostè ha explicat. Gràcies, Sr. President, per la
seva amabilitat i gràcies també a la Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Diéguez, també per un temps
de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Cinco minutos será dos veces y
media más de lo que ha dedicado la Sra. Consellera a hablar de
deportes en su intervención, con lo cual tendré más que
suficiente, porque de 45 minutos ha dedicado 1 minuto 50 y
algunos segundos, con lo cual tendré el doble, en cualquier caso
siempre es un places, aunque sea un placer relativo, porque
claro, después de haber estado debatiendo con el Sr. Rodríguez,
el Lucky Luciano del Gobierno, los presupuestos, venir aquí
siempre es un placer, porque los presupuestos, a grandes rasgos,
por lo que respecta a deportes, no son presupuestos que estén
mal planteados, a grandes rasgos, porque hay de todo, pero a
grandes rasgos está bastante detallado aunque hay algunas
cuestiones que nos gustaría que nos aclarara.

Bueno, de todas maneras, sí que le quería decir que hay
algunos objetivos que yo creo que le sobran, los ven normales,
pero creo que son objetivos que podrían evitarlos de ponerlos en
los presupuestos, por lo menos como tales objetivos, puesto que
yo no considero que sea un objetivo en la política deportiva de
un gobierno, como se dice en la página 494, la cena de gala del
deporte balear, como objetivo, no sé, como medio para la
solidaridad y tal, bien, pero como objetivo, es que está como
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objetivo, no creo que sea un objetivo en sí, aunque a la vista de
que la nueva conselleria que han escogido se llevara casi todas
las cenas, si le queda alguna, también está bien.

Entrando ya en detalles numéricos, le quería preguntar, no
he tomado muy buena nota porque ha sido muy rápida su
información al respecto, los 2.600.000 euros que están previstos
para consorcios participados por la comunidad autónoma,
¿cómo se van a repartir? No he podido tomar nota exactamente,
espero que me lo aclare con un poco más de calma, si es
posible.

Le quería preguntar también sobre los 150.000 euros del
Centro de Tecnificación de Calvià, que parece que ha quedado
desierto, no sé si es que tiene algún plan alternativo, ya le digo,
igual no estoy bien informado, pero la impresión que tengo es
que el concurso quedó desierto y que parece que no se ba a
hacer de momento, si se va a hacer y se va a hacer por algún
medio específico, por algún medio más florentino, digámoslo
así, de Florencia me refiero, de fineza de tan digna ciudad
italiana, pues si lo van a hacer por un medio más florentino,
díganoslo, si no, ¿por qué presupuesta estos 150.000 euros?

El presupuesto del velódromo también me ha dejado
desconcertado, 335.000 euros para un velódromo para el 2006
que tiene que estar acabado en el 2007, ¿cuál es el presupuesto
del velódromo? Me gustaría que me precisará cuál es el
presupuesto del velódromo y cómo se va a pagar, porque con
335.000 euros, mal lo vamos a tener para poder organizar ese
famoso mundial que se nos avecina. Entones me gustaría saber
de dónde va a salir el dinero o si está en alguna partida que no
conocemos.

Veo que por fin, bueno, este año hay una cosa que es
positiva desde mi punto de vista, y es que ya se iguala lo que
reciben los deportistas de Baleares a lo que reciben los
deportistas, bueno, los deportistas no, una sociedad limitada
navarra a través de un banco que hay en la avenida Bayona de
Pamplona que recibe una transferencia cada año, normalmente
superior a lo que reciben los deportistas de Baleares. Este año
parece que serán 3 millones para los deportistas de aquí, parece
ser, si no he entendido mal, y 2,5 millones para la sociedad
limitada Abarca Esports, con sede en Pintor Parets, 4, de
Pamplona. Lo que no entiendo es una cosa, o nos engañan o
algo raro hay, porque si dicen que una inversión de 6 millones
de euros, que es lo que estaba haciendo hasta este momento, en
el equipo ciclista daba una rentabilidad de 20 y no sé cuántos
millones de euros, ¿por qué abandonan ese chollo?, ¿por qué lo
abandonan? O son unos pésimos inversores, porque abandonan
un chollo impresionante, o nos están tomando el pelo, una de las
dos cosas. Me gustaría que me dijeran si renuncian
voluntariamente a obtener esa magnífica rentabilidad, invertir
6 millones y llevarse 28 en publicidad, o si es que estaban
tomándonos un poco el pelo a todos, que yo creo que va más por
ahí que por lo otro.

Me gustaría también que me dijera si tienen previsto pasar
el Príncipes de España y el Calanova al Ayuntamiento de
Palma, según los rumores que he oído, estas cosas ya sabe que
van por rumores, y me gustaría saber si los piensan pasar al
Ayuntamiento de Palma o si piensan seguir manteniéndolos
durante los próximos años como cosa del Govern.

Y, por último, y con esto acabo porque se me acaba ya el
tiempo, le quería preguntar también qué partida está prevista o
qué cantidad para mantenimiento de federaciones para el
próximo presupuesto, para mantenimiento de federaciones.

Y no sé si decirle que echo de menos un objetivo, una
partida o un objetivo, probablemente sea un objetivo, que es el
de desestabilizar federaciones, que no consta en su presupuesto
pero, sin embargo, es un objetivo sobre el que están actuando,
por ejemplo desestabilizando federaciones que no votan
siguiendo las indicaciones de la conselleria o aquellas en las que
tengan intereses particulares algunos de los miembros del
Gobierno, me gustaría saber si ese objetivo lo tienen previsto o
no.

Y, por último, y como siempre sabe que a los otros
consellers les recrimino cuando han hecho las cosas mal, a usted
siempre procuro avisarla por delante, tenga cuidado con las
fundaciones que le van a proponer en las que puede haber
elementos perversos o negativos que perjudiquen, no sólo a los
intereses deportivos de Baleares, sino también a algunos de los
miembros de la familia real, se las propondrán en un plazo muy
breve. Lleve cuidado, lleve cuidado y analice bien cómo se está
montando, por qué y qué perjudicados va a haber. Como ve,
siempre nos preocupamos para que todo se desarrolle de la
mejor manera posible en su conselleria. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra Consellera, vol contestar ara? Sí?
Té la paraula, idò, per contestar.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies als senyors diputats i
a les senyores diputades per les seves intervencions. Intentaré
respondre totes les seves preguntes tan breu com sigui possible
per no allargar-me massa.

Començaré contestant les preguntes relacionades amb els
temes de joventut. Se m’ha dit que explicàs un poquet més en
què consistiria aquest programa de Carnet +26 i el tema de la
fira de Futur Jove. Futur Jove ho vàrem iniciar l’any 2005 i
l’objectiu principal és trobar un espai físic on hi pugui haver un
contacte amb tot el que puguin interessar els joves de la nostra
comunitat autònoma, bàsicament temes essencials com són
polítiques d’emancipació, de feina i d’habitatge. Crèiem que
aquestes polítiques havien d’entrar a formar part d’aquesta
direcció general de joventut impulsant aquests tipus de
programes. Durant el 2005 es va aconseguir que hi hagués més
de 70 empreses que poguessin venir a mostrar les seves ofertes
d’ocupació i també empreses destinades a altres tipus de
qüestions, hi havia també universitats, entitats bancàries que
oferien informació sobre temes d’hipoteques, entre d’altres
coses, a causa de l’èxit de participació, crec que varen ser
13.000 joves que, a més, també varen possibilitar a través de
convenis que vàrem subscriure amb Baleària que poguessin
venir joves de Menorca i d’Eivissa de diferents instituts, i a
causa que ha estat una iniciativa que ens han fet saber que ha
estat positiva, la volem potenciar durant el 2006. Hi destinam
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més pressupost, pràcticament de 300.000 euros, distribuït entre
capítol 2 i capítol 6, perquè són capítols d’organització, i les
nostres perspectives són que puguin venir 90 empreses, perquè
es un espai de trobada i, sobretot, perquè molts de joves de
vegades desconeixen segons quins tipus d’informació. Aquesta
és una de les nostres propostes, juntament amb altres programes,
perquè la fira Futur Jove està enllaçada amb altres programes
que també volem potenciar dins la Direcció General de
Joventut, que varen ser els programes que es varen incrementar
pressupostàriament l’any 2005 i que continuen el 2006, encara
que l’increment d’enguany, i després ho explicaré, bàsicament
destinat a temes d’oci, de temps lliure i sobretot a les
associacions juvenils.

Quant al programa del Carnet +26 és un programa que veurà
la llum d’aquí a poques setmanes i bàsicament va destinat a
poder oferir avantatges i descomptes a aquesta població que no
està emmarcada dins el Carnet Jove, que pot tenir determinades
inquietuds i sobretot per poder-los facilitar, també, aquests tipus
de productes. Bàsicament són crèdits que puguin fer referència,
entre d’altres coses, per posar un exemple, a estudis de postgrau
o també a descomptes per la compra de mobiliari, entre d’altres,
hi haurà molts de productes més que estaran inclosos dins
aquest Carnet +26.

Se’m demanava també que explicàs si realment hi ha hagut
un increment en el transport per als nostres esportistes. Cal dir
que aquí hi ha dos tipus de programes, un que depèn de l’Estat,
que és el transport que fan els nostres esportistes quan van a
competir a nivell nacional, per tant és una subvenció que ens ha
d’aportar l’Estat i que l’increment que fa és molt petit, crec que
ha pujar 5.000 euros, i després hi ha el programa de transport
interilles que és el programa gratuït que va posar en marxa
aquest govern ja la temporada 2004. Hi ha un increment per a
aquest programa de 100.000 euros, i això vol dir que tots els
esportistes que vagin a competicions a les diferents illes, volen
gratis, i volen gratis els esportistes de totes les federacions i a
més vola gratis també una altra federació que s’ha implantat fa
poquet i que l’any 2006 ja entra dins aquest tipus d’ajuda, que
és la federació de persones amb discapacitats.

Respecte de preguntes que em feien sobre el programa
d’exclusió social, he de dir que té una vigència que acaba durant
l’any 2006, que es fa una revisió de l’aplicació d’aquest pla que
es va aprovar el 2002 i que, per tant, està previst, tal com posa
la memòria d’aquest pressupost, que l’any 2006 es redacti
aquest nou pla.

Quant a si està previst que es facin les transferències de
joventut, sí, actualment estam acabant l’elaboració de la Llei de
joventut, hem acabat el termini de recollida d’alAlegacions, a
partir d’aquí es faran els dictàmens oportuns per al Consell
Consultiu, entrarà a Consell de Govern i vendrà aquí per al seu
debat parlamentari. De forma paralAlela està previst que durant
tot l’any 2006, es pugui tramitar en aquest parlament la Llei de
transferències. És possible que se’m demani per què no hem fet
les transferències o per què no les feim durant el 2006, perquè
la tramitació parlamentària no ens donava temps i creim que és
oportú no fer unes transferències de competències a mig any,
per això entraran en vigor dia 1 de gener del 2007, sobretot
perquè hem de tenir en compte que durant l’estiu és quan
s’organitzen la majoria de campaments juvenils i no volem que
hi hagi desorganització per part ni del Govern ni passar la

responsabilitat tampoc a mig any als consells insulars, tal com
va passar i vostès saben molt bé, les transferències en matèria de
serveis socials que varen entrar en vigor dia 1 de gener de l’any
2004 aquí, a les nostres illes, i perquè creim que és oportú que
es faci a principi d’any.

Quant a la pregunta que se’m feia en relació amb el centre
terapèutic, dir que sí, està prevista la construcció, ahir mateix
vàrem poder fer l’acte de posar la primera pedra i explicar amb
què consistiran aquestes inversions. Quan nosaltres ens
plantejàrem fer la construcció del centre terapèutic, que
realment és una de les principals necessitats que ens marca la
Llei penal del menor, que és la Llei 5/2000, que vostè coneix
tan bé com jo, posa que hi ha d’haver aquests tipus de mesures
perquè els jutges puguin destinar aquests joves a aquests centres
perquè tenguin tractaments adequats a la seva addicció de
drogues, entre d’altres circumstàncies, però també és ver que
quan tu et planteges construir aquest centre no pots deixar unes
instalAlacions així com estaven, per això hi ha una reforma
integral de tot el Pinaret, que ja ha començat, fa mesos que ha
començat la primera fase de reforma, hi ha unes instalAlacions
que els joves ja han usat durant tot aquest estiu i es reformen
tots els mòduls, a més d’això hi ha tota una ampliació dels
tallers, hi haurà 5 tallers a partir d’ara i, a més, es construirà el
centre terapèutic amb aquesta segona fase. Està prevista una
tercera fase, que anirà al solar, del qual en aquests moments
s’acaba de fer l’expropiació, que serà un complement a aquest
centre terapèutic, que és la granja, i també l’adequació de tota
una sèrie d’espais esportius, de pistes polisportives i també un
espai, que denominarem de serveis centrals, bàsicament per a
despatxos, serveis farmacèutics, entre d’altres coses, i això ens
permetrà ocupar mòduls que ara estan ocupats per a habitacions,
però per a despatxos, llevarem aquests despatxos i els passarem
a aquest centre específic.

Quant al tema de les polseres, dir-li que efectivament la
prova és a les nostres illes i està en proves a través del Servei
112 i que hi ha una partida pressupostària prevista a la Fundació
Balear contra la violència de gènere. Una vegada que tenguem
corroborat que funciona correctament a totes les zones de les
nostres illes, aquesta partida estarà disponible per poder fer la
compra de tots els equips que siguin necessaris i que ens
dictamini, sempre l’autoritat judicial.

Quant als centres bases. Pens que he dit a la meva
intervenció que s’havia passat als capítols 1 i 2 de protecció i
acció social bàsicament el que seria la gestió d’aquests centres
bases. És veritat que hi ha una llista d’espera bastant grossa, de
més de 2.000 usuaris, és un tema que està enquistat, no és en
llista d’espera sobrevinguda, sinó de fa molts d’anys, però creim
que nosaltres durant el 2006 l’hem de resoldre, hi ha una partida
en el capítol 6, de planificació i ordenació social, que treurem
com a programa pilot i que hi haurà possiblement una
contractació de quatre equips de valoració per reduir durant el
primer mig any aquesta llista d’espera i després deixant un
equip més dels que hi ha fins ara perquè aquestes situacions no
es tornin a produir. Crec que la partida, aproximadament, té un
import de 100.000 euros.

Quant a la pregunta que se’m feia del percentatge
d’execució dels programes A ca vostra i Targeta bàsica del
pressupost del 2005, no del 2006, crec que el percentatge
d’execució acabarà, bàsicament en un 98%, 97, 98% com solen
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ser aquests programes i com és reiteratiu en aquests darrers
anys.

Quant a la qüestió que se m’apuntava, crec que era un apunt
només, que no surt a la memòria la possibilitat de poder dur a
terme la redacció d’una llei de protecció de la infància, vull
remarcar que la memòria sí que diu que l’Oficina del drets del
menor podrà desplegar tota la normativa que cregui oportuna
per executar i sobretot controlar que realment no s’estiguin
vulnerant els drets del menor. Pot ser que no posi exactament
aquesta paraula, però sí que es preveu a la memòria el
desplegament d’una normativa i dins normativa jo també entenc
que es pugui elaborar una llei.

Quant a les escoletes, a veure si hi ha doblers per a
públiques, he fet referència de forma important a les escoletes
laborals perquè són pioneres a la nostra comunitat i perquè fa
dos anys que el Govern de les Illes Balears ha fet aquestes
partides perquè les empreses privades puguin prendre exemple
del que fan les administracions públiques, no només el Govern,
sinó també els consells insulars o les corporacions locals, i per
això va habilitar una partida de 500.000 euros per poder
construir aquestes escoles laborals precisament, com es va fer
a l’escoleta d’ASIMA i com es fa a l’escoleta laboral de Son
Llàtzer. Però, a més, hi ha una partida de 900.000 euros
destinats a escoletes de corporacions públiques, de corporacions
d’ajuntaments i que cada any se subvenciona de forma
important el que és la construcció d’aquestes escoletes i el que
és el manteniment. Per primera vegada l’any 2005, aquesta
comunitat autònoma va doblar el pressupost que posava l’Estat.

En relació amb els punts d’informació jurídica a la dona, he
destacat que l’any 2003 ens vàrem trobat amb quatre punts
d’informació i en aquests dos anys hem aconseguit doblar
aquests punts d’informació, ara n’hi ha vuit i per a l’any 2006
està previst que es puguin obrir dos punts d’informació més, que
crec que són Sóller i Calvià.

Respecte de les transferències als consorcis, crec que havia
explicat, tal vegada molt per damunt, on estava destinat aquest
1,8 de centres assistencials, però faré una breu referència a
aquest 1.891.000 euros, la partida 44300 està destinada a
finançar la part que ens correspon de les residències que vàrem
signar amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, que
també vull destacar que l’import del 2005 de l’estat no l’ha
rebut aquesta comunitat autònoma, per tant l’estat ens deu en
aquests moments 5 milions d’euros que encara no ha pagat per
la construcció, entre d’altres, de residències com l’Hospital
Militar, la residència d’Alzheimer, la residència de Parkinson,
per tant aquí hi ha la partida corresponent pròpia de la comunitat
autònoma, i després, dins aquesta partida genèrica hi ha l’import
de gestió del consorci de Menorca, que a dia d’avui no està
constituït, però sí que estan aprovats els estatuts del consorci pel
Consell de Govern i em consta també que està aprovat pel Ple
del Consell Insular de Menorca, per tant crec que en breu, les
properes setmanes, es podrà constituir, hi ha la partida prevista
per aquest import.

A la partida 44343 hi ha la subvenció que es fa al consorci
de Mallorca, i a la 44344 hi ha la partida que es dóna al consorci
d’Eivissa i de Formentera per a les inversions en temes de
construcció de centres residencials.

Quant al capítol 6 que se’m demanava, hi ha una partida de
5,4 milions d’euros, aquí hi ha 1071 per al final de Joan Crespí,
els 622 milions per a la previsió de la liquidació final d’obra, 1
milió d’euros per a l’equipament i els 200.000 euros més per als
discapacitats de Ciutadella, que és previsiblement on es
construirà aquest centre.

Més preguntes. Se’m demanava també que especificàs un
poquet, que tal vegada era un error el tema del Pla 10, el Pla 19
o el Pla 20. És ver que quan nosaltres vàrem treure la línia de
subvencions destinades a les corporacions locals per fer centres
d’estades diürnes que, al final, se n’han finançat 16, pens, 14 per
a Mallorca i 2 per a Menorca. Es va treure un Pla 20, el que sí
és ver és que la primera anualitat no es va pagar durant l’any
2004 i per tant vàrem fer un canvi d’aquest conveni, és un Pla
19, augmentant l’import de les anualitats i per tant és el mateix
pla.

Quant a joventut, que se’m feia una referència al que
estableix la memòria d’ajudes a descendents d’exteriors, dir que
això són programes que ja hem fet durant l’any 2005 i són
bàsicament els programes anuals com el programa Art Jove, en
el qual també hi han participat els joves descendents i que també
han tengut premis igual que els joves de les nostres illes, que
són joves que participen a diferents activitats de literatura,
etcètera. Per tant, és el programa Art Jove.

Quant als centres de tecnificació, hi ha tres centres nous
prevists per a l’any 2006, que són el de Karate, el de King
Boxing i el d’activitats subaquàtiques. Quant a l’import de
57.000 euros és el que es destina a manteniment d’instalAlacions
esportives i quant a la baixada del capítol 6, recordar que són
plurianuals que hi havia establerts, bàsicament, entre d’altres, hi
havia el camp de gespa de molts de camps, la majoria ho eren,
de Menorca i que acabam de pagar aquests plurianuals i per tant
baixen aquestes aportacions que es fan.

I quant a la Llei de l’esport, dir-li que durant aquest any
2005 s’ha fet tota la tasca que s’havia de fer amb aquesta llei; es
va fer la redacció de l’avantprojecte; es va passar a totes les
entitats que tenen a veure amb el món de l’esport, a les
federacions, als clubs, perquè fessin les seves aportacions; s’han
revisat totes aquestes aportacions. En aquest moment pens que
estam pendents dels dictàmens pertinents del Consell Consultiu
i del CES i que també està previst que quan tenguem aquests
dictàmens, pugui entrar al Consell de Govern, si és possible
abans d’acabar l’any, i si no serà dins el mes de gener, però, en
principi, abans que acabi aquest any 2005.

Quant a les preguntes que se’m feien en relació amb els
estudis i treballs tècnics de la Direcció General de Presidència,
dir-li que durant aquest any s’han fet moltíssims d’informes i
estudis, bàsicament de totes aquelles qüestions que fan
referència a temes transversals que puguin afectar més d’una
conselleria, en aquest cas, per posar un exemple, el tema de la
llei de la dona o fins i tot també el tema de la llei de la joventut,
i que, abans de prendre aquestes decisions, doncs s’han fet els
informes pertinents. I per tant aquesta Direcció General de
Presidència ha de tenir el pressupost corresponent per dur a
terme la seva gestió.

Quant a l’acció exterior del Govern, jo, Sr. Diputat, me sap
greu no estar d’acord amb vostè; dir-li que bàsicament aquesta
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direcció general, ja se’m va qüestionar l’any passat que no se
sabia com s’havia de fer amb tant poc import l’obertura de
l’Oficina de Víctimes del Delicte i avui he pogut anunciar que
estan totes obertes, totes 9; per tant crec que ha estat possible
amb el pressupost que vàrem anunciar i seguirem en aquest any
2006 bàsicament amb el seu manteniment (...) tots els partits
judicials. Per tant, crec que no és oportú que es qüestiona que
amb aquest pressupost es pugui dur a terme també una acció
exterior del Govern i que es faci la defensa de la insularitat, com
s’ha fet a tots els fòrums per part del director general de
Relacions Europees.

Quant al tema de joventut, me sap greu dir-li, però no estic
d’acord amb les seves afirmacions que el pressupost baixa.
Aquesta Direcció General de Joventut creix un 20% i és ver que
baixa la destinació que es pugui fer a les corporacions locals
però augmenten les destinacions que es fan a les associacions,
perquè volem que siguin les associacions amb lliure
concurrència, les que es presentin a aquestes línies de
subvencions i que puguin fer els programes que ens presentin.
Però no és ver que les subvencions baixin de cap manera. A
més, hi ha línies noves també en el capítol 7, perquè vostè me
parla només del capítol 4, però hi ha línies noves al capítol 7,
destinades bàsicament a temes d’infraestructures i de
manteniment de casals de joves, que és el que sempre demanen
totes les corporacions locals. Per tant, aquí hi ha una partida de
200.000 euros destinats a aquesta qüestió.

Quant als detalls de la Fundació Illesport, no tenc cap
inconvenient tampoc, faré un detall un poquet més extens del
que havia fet fins ara, no hi ha cap impediment. Dir-li que la
Fundació Illesport es dedica bàsicament a atorgar les
subvencions que van destinades a les federacions i als clubs per
al seu manteniment. La partida 44300, que crec que se’m
demanava també quins són aquests consorcis, doncs són els
consorcis i en aquest moment s’han constituït, com per exemple,
el Consorci de Menorca per dur a terme la construcció d’un
pavelló, degut a l’ascens, entre d’altres circumstàncies, del
Menorca bàsquet i perquè pogués tenir unes instalAlacions
adequades. També hi ha la partida que es destina al Consorci de
Calvià, que enguany baixa en 150.000, perquè tots els estudis de
viabilitat es varen fer durant l’any 2005. I després hi ha una
partida de 2.300.000 euros que va destinada a l’EBE, que
augmenta 200.000 euros perquè hi ha la primera destinada al
Casal Federatiu de Son Llàtzer. I després hi ha la Fundació
Illesport que passa de 7,4 a 8,3 i que per a gestió es manté el 0,5
que tenia, tota la resta són augment de subvencions que es
donen a esportistes a través dels seus clubs i les seves
federacions.

I després, enllaçant ja amb el tema d’esports, Sr. Diéguez li
he de dir que, ja me sap greu, però vostè amb les seves
intervencions ja no m’aporta res mai, perquè sempre me fa les
mateixes. M’ha dit que jo havia destinat poc temps a la
intervenció d’esports, vostè ha perdut dos minuts i mig a
filosofar, fora fer-me cap pregunta concreta, però de les
preguntes concretes que m’ha fet no es preocupi que les hi
contestaré.

Quant al tema dels objectius, vostè me deia que no era
oportú o no considerava que hi hagués d’haver una gala de
l’esport balear i sobretot important, per fer un reconeixement als
nostres esportistes de les nostres illes i sobretot als nostres

esportistes més destacats, perquè crec que efectivament es
mereixen que aquest Govern els reconegui el seu esforç. Per
tant, està dins d’un dels objectius d’aquesta direcció general i
així es farà durant l’any 2006.

M’havia demanat també el tema dels consorcis, que ho acab
d’explicar. En el tema de Calvià, no es preocupi, jo vaig
comparèixer a una comissió allà on també es varen fer tota una
sèrie d’acusacions, que ara s’ha demostrat que són falses, per
ara s’ha demostrat que són falses, aquestes acusacions només
varen venir de vostè, perquè jo mai faig judicis de valor, per tant
en aquest moment no insistiré en el tema de Calvià perquè per
ara no hi ha res fet, per tant crec que és una discussió inútil.

Quant al tema del velòdrom, en acabar comptarem, per tant
ja veurem si està construït aquest velòdrom.

Quant, me seguia comentant el tema d’una empresa no sé de
quin lloc, supòs que es refereix a l’equip ciclista; jo la resposta
ja l’he donada moltíssimes vegades durant aquests darrers
mesos, però la repetiré: la rebaixa que es fa a l’aportació de
l’equip ciclista és per ajudar al Menorca Bàsquet, per ajudar a
un equip de les nostres illes, és així, i a més ho demostren
aquests pressuposts, hi ha exactament la transferència d’aquests
imports i, a més, nosaltres seguim com a copatrocinador
d’aquest equip que crec que ha tengut els seus fruits i que ha
tengut molts èxits esportius i també mediàtics i publicitaris. És
una llàstima que la pregunta que jo tenia dimarts, en el
Parlament, me vaig girar cap al seu banc i justament va estar
buit, perquè m’hagués agradat que hagués escoltat, Sr. Diéguez,
però bé, és igual, no passa res.

I quant a altres preguntes que vostè m’ha fet, jo crec que no
val la pena contestar no sé què d’una transferència de Príncipes,
crec que no són motiu de discussió d’aquests pressuposts.

I crec que m’he deixat una cosa damunt dos temes que me
demanava la Sra. Salom, quant al tema de l’hospital Militar,
d’una reserva de places per a associacions d’esclerosi múltiple,
entre d’altres; crec que s’equivoca de centre, crec que no és
l’hospital Militar, crec que sempre s’ha parlat del centre de
Parkinson i malalties neorodegeneratives i és així. I en aquest
moment és un centre que està en licitació i que tendrà 40 places
per a residència i 20 places per a centre de dia i, efectivament,
es dedicarà al tractament de les persones malaltes de Parkinson
i d’altres malalties neurodegeneratives o degeneratives, com
pugui ser l’esclerosi múltiple, entre d’altres. Però l’hospital
Militar està dedicat, per una part a centre d’Alzheimer i després
hi ha una part destinada a residència per a persones que tenguin
o hagin de tenir una llarga estada en aquests centres.

I quant al tema de reinserció de la prostitució, tampoc no
faré cap tipus de judici, però dir-li que és un programa pilot que
començarà i es posarà en marxa durant l’any 2006. Igual,
exactament igual que vàrem fer amb les dones que són víctimes
de la violència de gènere i que l’IBAVI ens va fer una cessió
d’una sèrie de pisos perquè aquestes persones es poguessin
reinserir dins la societat; i hi ha hagut dones que han estat
usuàries d’aquests pisos i que avui en dia estan rehabilitades
gràcies a aquesta aposta que va fer l’Institut Balear de la Dona,
evidentment hem de donar, en aquest cas, les gràcies a l’IBAVI.
I el que volem fer amb aquestes persones que tenguin aquest
problema, doncs serà exactament el mateix i des de l’Institut
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Balear de la Dona, doncs se’ls donarà tot el suport que hagin de
menester i evidentment no farem cap crida, això sense cap
dubte.

I no sé si m’he deixat qualque pregunta, crec que me queda
una altra intervenció i si he de fer qualque tipus d’aclariment
més doncs estic a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin
fer ús del torn de rèplica? La Sra. Mulet té la paraula per cinc
minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, moltíssimes gràcies
per la seva explicació. Jo simplement, aclarir un tema que ens
preocupa a tots els mallorquins i a tots els d’aquesta comunitat,
que són els doblers. Per tant, la darrera pregunta que volia
demanar, referent als trasllats dels nostres esportistes fora
d’aquí, veig que el problema interilles el tenim solucionat, ara
crec que hem de demanar més doblers, per poder fer realment
el que els nostres esportistes des d’aquí el que volem és sortir i
competir amb unes altres comunitats, que és on podem trobar el
nivell per millorar, les tenim molt bones, però els doblers han de
venir cap aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Torn del Grup Parlamentari
Socialista. La Sra. Salom té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Bé, jo, Sr. President, ens ho compartirem amb el senyor ...,
no pot ser ara?

EL SR. PRESIDENT:

No, ara no, quan és només de cinc minuts no es pot
compartir. Però bé, de totes maneres, Sra. Salom, si són breus
jo crec que no hi ha cap inconvenient que deixem que
intervinguin els dos. Per tant, s’ajustin al temps. Té la paraula
ara la Sra. Salom i llavor donarem la paraula al Sr. Diéguez.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, per la seva amabilitat. M’agradaria
dir-li a la Sra. Consellera que no me sent en absolut contestada
a les preguntes concretes que li he fet. Per començar, a la
primera pregunta en qüestió que era la partida per al president,
per a les seves despeses i que és igual, contestar-me que hi ha
moltíssims d’informes i moltíssimes coses que ha fet, com
l’Institut de la Dona i això, m’ha dit molt poca cosa, perquè jo
li he concretat que m’ho demanàs. Aleshores aprofit aquest
fòrum perquè vostè m’ho contesti, després, quan ho trobi
convenient i que, de passada, ja que vostè diu que sí està

justificat, que me doni tots aquests informes que han fet per a
Presidència amb aquesta partida i també li agrairia que me fes
arribar totes les factures d’aquests informes, i així podrem
calcular l’any 2005 i l’any 2006 amb què es gasta el president
aquesta partida.

Dir-li que vostè me contesta que penalitza les corporacions
locals versus les associacions, o sigui, diu que no, que no m’ho
he mirat bé i que no baixa, sinó que puja, la qual cosa no sé com
ho he d’identificar això. La qüestió és que les corporacions i els
municipis que són la instància més propera al ciutadà, vostè les
baixa amb avantatge per a les associacions. I aquesta xarxa de
les associacions i de la calderilla que donen a aquestes
associacions que vostès tenen tant de costum de fer i en creació
ja ens ho coneixem de tots els anys que vostès duen governant.

També sent que no m’hagi contestat la pregunta dels dos
pisos, només m’ha dit que és un pla pilot. Però jo li he demanat
la partida pressupostària, el nombre de persones que tendran,
com faran la reinserció, nombre de persones que tendran aquests
pisos, perquè aquestes senyores es puguin reinserir de forma
laboral; i vostè només m’ha contestat que és un pla pilot.

I després, perdoni, Sra. Consellera, li diu al meu company
que filosofa. No, aquí la que ha demostrat que és un màster en
filosofia és vostè, que no ha contestat absolutament res.

Després, estic molt contenta perquè tant el president de
l’esclerosi múltiple, el Sr. Miquel Munar, que per cert ens ha
convidat dia 18 al seu sopar, i que quan ens mullàvem, o a
Alaró, vostè no hi devia ser, la Sra. Estaràs, i repetesc, li va
prometre una part de l’hospital Militar per a l’esclerosi múltiple.
Si no s’ho creu, ho demani a la seva Sra. Vicepresidenta i ho
demani al Sr. Munar, perquè estarà encantat de saber que no,
que ja no hi és. I jo també estic encantada perquè la presidenta
de la fibrosi quística, la Sra. Catalina -no record ara ben bé el
seu cognom- també estarà encantada perquè la Sra. Estaràs li va
prometre el 10% de places. Aleshores, també agraesc que vostè
digui que només serà per a Alzheimer i altres demències, perquè
així, quan vostès prometen, vegin que vostès només prometen
fums.

Per acabar, crec que tampoc no ha contestat la meva
pregunta, que jo feia en nom de la Sra. Rado. I repetesc, i seria
esplèndid que contestàs una cosa tan concreta, perquè no figura
l’observatori de la joventut que sí figurava en el pressupost de
l’any 2005 i que el 2006 figura per la seva absència. Això és
senzillet, Sra. Consellera, no té molt de problema i tot això ens
ajudarà a tots els grups de l’oposició a poder fer, a vostè un
seguiment i a les posteriors compareixences, en plenari,
etcètera, podrem saber a què atenir-nos, perquè vostè realment
contesta molt poca cosa.

I ja pas al meu company.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Diéguez, breument, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Desde luego, primero tengo que
empezar diciendo a la Sra. Consellera que ha costado mucho
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tener una democracia en este país y una autonomía en esta
comunidad como para que venga un representante público para
decirle a un diputado que no merece la pena contestar, que son
las palabras exactas que ha dicho. Por un momento me ha
recordado a la Sra. Estaràs, ya va cogiendo los buenos vicios de
según qué personas del Gobierno.

Mire, y si cuando usted hace que le hagan una pregunta, yo
no estoy, entienda que no me interese. Las preguntas que usted
dice que le hagan a mí me traen sin cuidado, ahora si usted
quiere que un día hablemos de la Conselleria de Deportes dónde
quiera y cómo usted quiera, sin ningún problema, estoy a su
disposición, estoy a su completa disposición.

Mire, sobre la gala del deporte, yo no le he dicho que no la
haga, me parece bien que se haga una gala del deporte, a mi no
me parece ma, lo que me parece mal es que figure como un
objetivo, bueno, más que me parezca mal, lo que quiero
demostrar con ello es que enseñe un poco de qué va la política
deportiva del Partido Popular cuando eso es un objetivo y no un
medio.

Sobre el Centro de Tecnificación de Calvià, Sra. Consellera,
aquí mismo le lanzo el reto, diga usted una sola línea de lo que
yo dijera en la comparecencia que no sea cierto, dígame si no es
verdad que un señor muy amigo vuestro, muy amigo de ustedes,
segregó sus terrenos para el Centro de Tecnificación de Calvià.
Dígame si sí o si no.

Mire, no sé para qué pone, le he preguntado porque pone
150.000 euros, si se va a hacer o si no se va a hacer o qué va a
pasar, dejémonos de otras historias, ¿se va a hacer o no se va a
hacer? Es una pregunta muy sencilla, si no se va a hacer ¿para
qué los pone? Y si se va a hacer, usted lo debe de saber que se
va a hacer, y ¿por qué lo sabe que se va a hacer? Muy sencillito,
lo que pasa es que no quiere contestar, no quiere contestar
porque sabe que es un tema en el que no está muy cómoda ni
muchísimo menos.

El velódromo, es un poco un cierto desprecio parlamentario
decirme aquí, yo le pregunto, usted tiene presupuestados
330.000 euros para el velódromo, ¿cómo lo va a hacer para el
2007 con 330.000, si sólo va a invertir esta cantidad en el 2006,
cómo lo va a hacer le pregunto? Es muy fácil, usted me da una
explicación, dirá, mire, pues ya veremos, haremos una hipoteca
joven, dígame lo que quiera, pero dígame de dónde va a sacar
el dinero, es muy sencillo. Si va hacer una hipoteca joven,
dígale que le quiten las comisiones.

Sobre lo del Príncipes de España y el Calanova le he
preguntado solamente que me diga si es cierto o no que va a
pasar al Ayuntamiento de Palma, se oye ese rumor por ahí.
Usted simplemente dígame “no es cierto” y punto y se acabó, y
si un día pasa lo contrario le diré “oiga, usted dijo una mentira”,
y si es así pues estupendo. Tiene que acostumbrarse a que le
preguntes cosas y contestar con normalidad. Desténsese,
póngase tranquila que no pasa nada, que le hago preguntas en el
mejor tono posible y que procuro molestarla lo menos posible.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo ya, acabo ya. Si luego me contesta que no merece
la pena contestar lo del velódromo, que ya verá que no sé qué,
y a lo de Príncipes y de Calanova también me contestar con
desprecios, tendré que decirle, Sra. Puig, que el crédito se le va
acabando. Deje de tener como ejemplo a la Sra. Estarás y trate
de reenderezar una postura parlamentaria correcta y contestar lo
que se pregunta.

Nada más, Sr. Presidente. Gracias por su amabilidad.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Contestant totes les preguntes, en
relació al tema del trasllat d’esportistes sí, jo crec que he
comentat que allò que és responsabilitat nostra està augmentat
en 100.000 i per tant tots els esportistes viatjaran gratis a totes
les Illes per competir a les competicions que tenguin, i la petició
corresponent que hem de fer a l’Estat està feta. Ens agradaria
que qualque dia ens escoltàs i que realment incrementàs aquest
pressupost i els nostres esportistes de les nostres illes anassin
gratis a competir als diferents indrets de la península.

Quant a les preguntes que m’ha fet la representant del Partit
Socialista, jo li he contestat els informes, a alguns d’ells he
posat alguns exemples de tots els informes que s’han fet des de
la Direcció General de Presidència. Evidentment en aquest
moment no tenc tot el llistat, però no tenc cap inconvenient ni
un a donar-los i aportar-los a aquest parlament i les factures
també si se’m fa pel tràmit corresponent, que esper que així
sigui i es demani aquesta informació a la meva conselleria.

Quant al tema que vostè comenta de la baixada de la
Direcció General de Joventut, jo continuaré insistint que
augmenta un 20% en global i que allò que baixa és el capítol 4
destinat a les corporacions locals, i s’augmenta el capítol 4 a les
associacions juvenils, i allò que augmenta és el capítol 7
destinat a les corporacions locals perquè és la petició que fan
tots els ajuntaments perquè volen invertir en infraestructures.
Per tant l’increment està en aquesta partida, i si vostè no té els
mateixos pressuposts que jo, idò no sé què li he de contestar ja
més, però crec que la meva intervenció les tres vegades ha estat
sempre la mateixa, i sobretot que augmenta un 20% la Direcció
General de Joventut i augmenten les aportacions que rebran les
corporacions locals en el capítol 7.

Quant al tema dels pisos, pla pilot que es posarà en marxa
durant l’any 2006, hi ha una partida prevista en el capítol 6 de
l’Institut Balear de la Dona dotada amb 12.000 euros i esperam
arribar al mateix acord a què vàrem arribar amb l’IBAVI que va
ser que ens va donar els pisos gratis. Esperem que ho faci així:
igual que ho va fer amb els maltractaments ho pugui fer amb els
temes de prostitució. En aquest cas les persones que entraran a
aquest pis, és un moment que no el tenim, fa falta decidir
quantes dones voldran rehabilitar-se, i si després hi ha
moltíssimes dones que ho volen fer, ja trobarem els recursos
adequats perquè això pugui anar endavant.
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Quant al president de l’Associació d’Esclerosi Múltiple no
és Miquel Munar, és Mateu Munar. Jo també estic convidada
dia 18 i no és l’Hospital Militar, és el centre de Parkinson i li
assegur que és el centre de Parkinson i altres demències, i
evidentment allà tendran tractament. No és l’Hospital Militar,
que va destinat a Alzheimer.

Quant al tema de l’Observatori de la Joventut saben vostès
que estam elaborant una llei, segur que han vist les meves
declaracions i segur que saben que al nostre esborrany de la llei,
que s’ha passat a totes les associacions, i que s’ha passat al
Consell de la Joventut, i que s’ha passat a les associacions
juvenils dels distints partits polítics, per tant estic convençuda
que vostè el té, no figura l’Observatori de la Joventut perquè no
hem volgut en aquest cas; la nostra creença és no duplicar
esforços perquè tenim dos organismes: un és la comissió i l’altre
el Consell de la Joventut, i la nostra proposta és que els estudis
que pugui fer aquest observatori es puguin fer a través del
Consell de la Joventut. Ara s’hauran presentat esmenes i si
evidentment creim que són suficientment raonables i que
nosaltres no teníem raó mirarem si és possible o no introduir
aquest observatori, però la prioritat de la conselleria és no
introduir aquest observatori.

Crec que he contestat totes les preguntes que m’ha fet la Sra.
Salom, i a les preguntes que m’ha fet el Sr. Diéguez continuaré
insistint en el tema de (...) d’esport. Li he de dir que a la
memòria del pressupost és una activitat, no un objectiu, o sigui
que és una activitat, Sr. Diéguez, i per tant és una activitat que
es farà durant l’any 2006.

Quant als 150.000 euros que vostè m’està parlant del centre
de tecnificació de Calvià són els 150.000 euros destinats al
consorci per a la gestió, igual que destinam al consorci per al
tema de Menorca i que no té res a veure amb la construcció del
centre de tecnificació. És la gestió del consorci.

I quant al tema del velòdrom..., és que m’he apuntat, crec
que m’he apuntat hipoteca joven, però, bé, li desxifraré
exactament com es farà la construcció del velòdrom, que té un
pressupost de 28 milions d’euros. La partida que jo li he dit és
la que es destina a la finançació de la primera fase; a la segona
fase s’incrementa en 14 milions d’euros, hi ha una aportació de
l’Ajuntament de Palma de 14 milions d’euros, i sap què ens
aporta el Consell Superior d’Esports per a aquest any?, 550.000
euros, Sr. Diéguez, això és el que ens aporta l’Estat per
construir la instalAlació esportiva més emblemàtica que tendran
les nostres illes.

Em demanava després també que contestàs remors del
Príncipes de España. No, jo, Sr. Diéguez, li contestaré fets, el
que li puc remarcar és el que nosaltres hem fet a Príncipes de
España. Vostè recordarà que hi havia un pavelló cremat i també
recordarà qui l’ha tomat i qui ha construït pistes esportives;
recordarà qui està arreglant i ha arreglat les filtracions de la
piscina; recordarà qui ha arreglat el control d’accessos del
Príncipes, entre d’altres. Recordarà també, en relació a
Calanova, qui ha arreglat l’escullera i qui ha fet nous
amarraments. I evidentment si vostè em demana si hi ha d’haver
una transferència a l’Ajuntament de Palma jo li contestaré que
no, perquè després d’haver fet totes aquestes inversions des de
la Direcció General d’Esports i haver aconseguit que els usuaris
tornin utilitzar aquestes instalAlacions públiques, la veritat és que

em faria molta pena haver-me de despendre d’aquestes
instalAlacions, a més quan hi ha una partida -que li ho he dit- de
850.000 euros per a petites millores que són les que queden i
perquè els usuaris tenguin un bon servei a les nostres
instalAlacions esportives.

I crec que no m’he deixat cap pregunta. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Miquel...

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
metaforitzant aquesta semblança entre la compareixença i els
encierros dels sant fermins, li puc dir que han estat mansos,
minsos i sense cornades. Al final qualque facècia però molt bé.

Per tant nosaltres ens sentim triplement satisfets, triplement
satisfets, en primer lloc, perquè fins i tot el crític i càustic
portaveu del Grup Socialista els ha reconegut que els
pressuposts estan formalment ben estructurats, ben fets
tècnicament, i això vol dir que saben fer feina i que el seu equip
està a l’altura de les circumstancies.

(Intervenció inaudible)

Està en acta, que ho has dit. 

Això és la primera de les triples. La segona és que heu
superat l’arcaic concepte de beneficència per anar al que són
serveis socials moderns, és a dir, substituir l’institucionalisme
arcaic pel que són programes; programes, jo crec que joventut,
per exemple, és un exemple; fins i tot criticaven que hi havia
hagut un transvasament de pressupost i és perquè no s’entén
potser encara que els serveis socials moderns substitueixen la
beneficència pel que són programes i que el paradigma d’un
govern liberal i modern és convidar les institucions, convidar les
entitats a fer feina i nosaltres colAlaborar amb ells, no un
intervencionisme que normalment no du a coses massa
positives. 

Sentim que es veu molt bé quins són els reptes de futur, és
a dir, dona, joventut, Europa, menors, amb programes molt
específics i que es desfan, es desmembren del que és el concepte
de benestar clàssic. Treballau per l’excelAlència, jo crec que això
és important, l’excelAlència és un concepte que no només ha
d’estar dins el món del turisme, no només ha d’estar dins el món
de la sanitat o de la salut, també ha d’estar dins el món del
benestar. Jo crec que aquest concepte el teniu molt ben aclarit.

Feis inversions, que és una de les altres coses que ens
diferencien els programes liberals dels programes
intervencionistes d’esquerres, és a dir, feim inversions, moltes
inversions en moltes noves infraestructures. I també conceptes
aclarits, que veig que començau a tenir aclarits, que són els
sociosanitaris, que fins ara eren entelèquies, simplement, i
abstraccionismes teòrics; ara ja començam a saber què són
sociosanitaris, que hi ha una transversalitat amb les altres
conselleries, etc., etc. Per tant, doblement satisfets. 
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Veim que teniu ben diagnosticat quina és la realitat social
d’aquesta comunitat, sense un bon diagnòstic probablement
sempre hi ha un mal tractament. I en aquesta part també voldria
fer un esment especial, ja ho vaig dir en una altra intervenció
d’aquest Govern, molt satisfets perquè teniu molt clar quina és
l’equidistància que formarà una cohesió balear adient. Fugiu
d’aquest concepte estúpid “de Mallorca i les illes menors” i feis
unes proclames inversores i feis una política adreçada a destruir
aquest estúpid i nefast concepte “de Mallorca i les illes menors”
i apostau per allò que són: Formentera, Eivissa, Menorca i
Mallorca. 

Per tant, moltes gràcies en aquest sentit i satisfets per
triplicat perquè veim que la patètica aportació de l’Estat, ja ho
heu dit, el velòdrom n’és un paradigma, però podríem compartir
aquest martiri que ens està infringint el President Rodríguez de
l’Estat espanyol. Per tant, satisfets per triplicat perquè aquest
Govern de les Illes Balears és solidari amb aquesta ciutadania
i fa el que li pertoca i el que hauria de pertocar fer al Govern del
President Rodríguez i no fa. Per tant, moltes gràcies en aquest
sentit i res més. Teniu el suport del nostre grup, encoratjar-vós
a seguir en aquesta línia de feina, feina, feina. Saludar aquest
magnífic equip que teniu de gent que fa feina i que sap fer feina.
I les crítiques si són constructives escoltau-les perquè sempre
vós enriquiran, si són simplement potadetes de perdedor no hi
perdeu ni 3 segons, feina, feina i feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Ja per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies Sr.
Diputat per la seva intervenció i sobretot perquè ens dóna
coratge al meu equip i a mi per seguir endavant. Crec que tenim
reptes molt importants, com els que anunciava al principi
d’aquesta intervenció. Crec que ens hem de centrar durant
aquest any 2006 a donar realment solució als temes de
dependència, així ho feim, però sobretot no ho deim de paraula,
ho feim amb fets i el més important és que la majoria d’aquestes
construccions estan en marxa, s’acabaran d’aquí a poc i les
poques que queden estaran a la darrera fase de la licitació.

Jo crec que això és una constatació i una demostració d’una
consolidació d’una política dirigida cap els serveis socials, les
polítiques socials d’aquests darrers anys, amb un increment el
primer any del 14%, un 42% l’any passat en el nostre pressupost
i un increment també durant aquest any 2006. Per tant, jo crec
que és una aposta important de què el nostre President sap que
aquesta conselleria és fonamental per als ciutadans de les
nostres illes.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans d’aixecar la sessió, una
vegada conclòs el debat d’aquesta compareixença, agrair per

suposat la presència de l’Hble. Consellera, de tots els alts
càrrecs que l’han acompanyada, a tots vostès també gràcies per
la seva colAlaboració.

I s’aixeca la sessió.
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