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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui, voldria demanar si hi ha
qualque substitució.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. Simó Gornés substitueix Guillem
Camps.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta. Carme Feliu substitueix Eduard Puche.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, Sra. Presidenta, Maria Anna López i Oleo substitueix
Diego Guasch.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Joan Marí i Tur substitueix Antoni Marí i Tur.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Maria Salom substitueix Joan Boned.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Andreu Bosch substitueix Andreu Crespí.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Antoni Alemany.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, tothom substituït.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, deman disculpes. 

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 2007 (RGE núm. 8953/06).

Passam a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera de
Presidència i Esports per tal d’explicar els pressuposts de la
seva conselleria per a l’any 2007. 

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports,
Sra. Maria Rosa Puig i Oliver, acompanyada dels següents alts

càrrecs: Sr. Antoni Amengual, secretari general, IlAlm. Sr.
Gaspar RulAlan, director general de l’Oficina de Defensa dels
Drets dels Menors, IlAlma. Sra. Lluïsa Maria Capó, directora
general de Menors i Família, IlAlm. Sr. Lluís Ballester, director
general d’Esports, IlAlma. Sra. Pilar Mir, directora general de
Serveis Socials, IlAlm. Sr. Joan Carmel Massot, director general
de Relacions Europees i Entitats Jurídiques, IlAm. Sr. Juan
Francisco Gálvez, director general de Joventut, IlAlma. Sra.
Isabel Llinàs, directora de l’Institut Balear de la Dona, Sra.
Antònia Oliver, assessora, i Sr. Josep Oliver, cap de Gabinet.
Siguin tots benvinguts a aquesta sessió, gràcies per ser aquí.

Té la paraula la Sra. Consellera, sense limitació de temps a
aquesta primera intervenció.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, comparesc en
aquesta comissió d’Hisenda i Pressuposts amb tot l’equip de la
Conselleria de Presidència precisament per explicar quin serà
el pressupost previst per a l’any 2007. Un pressupost que, com
ja vaig anunciar ara fa quatre anys, demostra l’aposta que fa
aquest govern per les polítiques socials, realment es constata
que això no ha estat un fet aïllat, sinó que s’ha convertit en una
constant al llarg de tota aquesta legislatura. Realment aquest
pressupost del 2007 demostra que aquesta aposta es consolida.

Vàrem apostar l’any 2003 i continuam apostant per aquestes
polítiques socials i això es constata en el fet que per a l’any
2007 la Conselleria de Presidència i Esports té un increment del
25% del pressupost respecte a l’any anterior. Per tant, és la
segona conselleria que més augmenta la seva dotació en
percentatge. Superam per a l’any 2007 la barrera del 100
milions d’euros, fins i tot, una vegada transferides les
competències en matèria de joventut i de lleure als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera. És a dir, fins i tot
després d’aquest traspàs de competències la conselleria
comptarà amb un total de 102,7 milions d’euros per atendre els
colAlectius als quals fan referència les distintes direccions
generals com poden ser les persones majors, les persones amb
discapacitats, els menors infractors, les famílies, els joves, els
esportistes, els infants, la dona i les víctimes del delicte, entre
altres. Però entre totes aquestes direccions generals, jo
afirmaria i diria que la direcció general que creix de manera
espectacular és la Direcció General de Serveis Socials que
creix en un 68% el seu pressupost respecte a l’any anterior, a
aquest any 2006.

Com tots els diputats saben, la Direcció General de Serveis
Socials no només es dirigeix a poder assumir les ajudes, les
prestacions econòmiques dirigides directament a donar
subvencions individuals a aquestes persones, sinó que aquesta
direcció general també es complementa amb les ajudes
destinades als municipis, a les corporacions, als consells
insulars, per dur a terme construccions de centres, en aquest
cas, de centres de dia. Però també la Direcció General de
Serveis Socials s’encarrega de supervisar les obres, que en
aquests moments estan en construcció, de pràcticament 20
centres residencials per a majors assistits i centres especialitzats
a través dels distints consorcis.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / 15 de novembre del 2006 1711

 

Realment ens hem passat els primers tres anys de legislatura
construint. Per tant, és lògic que enguany, em referesc a l’any
2007, s’hagin de destinar més de 12 milions d’euros per pagar
aquelles places destinades a cobrir les places residencials, el
cost d’aquelles persones majors que no puguin assumir el que
val una plaça a una residència i, per tant, l’administració es farà
càrrec d’aquest cost. Estic xerrant, en aquest cas, del programa
de l'abonament residència, la veritat és que crec que hi ha
arguments de sobra per estar més que satisfets, perquè aquest
increment pressupostari suposarà que a l’any 2007 es posaran
en funcionament, per exemple, el centre Joan Crespí, de
discapacitats físics, o la residència d’Inca i la residència de
Santa Eulàlia -simplement per posar un exemple de les
primeres previstes que puguin estar operatives ja dins el
desembre d’aquest any 2006.

Però aquestes no seran les úniques ni molt menys, n’hi ha
d’altres que vostès saben que també estan en construcció, en
fase final de construcció, com pot ser la Residència
d’Alzheimer a l’Hospital Militar, també la Residència
d’Alzheimer a Marratxí, el centre destinat a malalts de
Pàrkinson i les 10 residències per a persones majors assistides.
I precisament aquestes infraestructures són les que fan més que
necessari un esforç pressupostari suficient per atendre totes
aquestes places per a persones majors i per a persones amb
discapacitat. 

L’any 2007, el programa de l'abonament residència tendrà
un import global de 12,5 milions d’euros que està previst a la
partida 44424. Per tant, a l’any 2007 la Conselleria de
Presidència pràcticament caracteritza el seu increment amb
aquest programa important, imprescindible i necessari per a la
culminació de la construcció d’aquestes infraestructures. Però
també cream un altre programa totalment innovador i en aquest
cas conjuntament amb la Conselleria de Salut, que està dotat a
la nostra conselleria precisament amb 2,5 milions d’euros, i és
el destinat a ajudar a costejar la implantació de pròtesis dentals
per a aquelles persones majors que no tenguin recursos
suficients. 

Per tots aquest motius que els contava, la Direcció General
de Serveis Socials és la que registra, amb un pressupost global
de 60 milions d’euros, l’increment més important, en aquest cas
24 milions d’euros més que a l’any 2006. Per tant, resumint,
respecte a aquesta direcció general voldria dir que tots aquests
pressuposts tenen nom i llinatges, tenen el nom i llinatge de
totes aquestes persones majors que a partir del mes de
desembre, en alguns casos, i a partir de l’any 2007, en d'altres,
viuran i ocuparan aquestes places residencials i aquestes places
dels centres especialitzats. 

Però també és veritat que la Direcció General de Serveis
Socials no és l’única que augmenta el seu pressupost per a l’any
2007. Hi ha altres departaments, com l’Institut Balear de la
Dona que creix un 8,25%, amb un total de 3,6 milions d’euros
i entre les principals novetats previstes per a l’any 2007
podríem destacar la realització de cursos prevists en temes de
perspectiva de gènere i llenguatge no sexista per al personal de
l’administració pública i  l’edició de tot el material destinat
també a empreses i associacions de les nostres illes. 

Voldria també posar un exemple del pressupost de l’IBD
per a un programa pilot posat en marxa fa pocs dies com són
els pisos destinats a dones que volen abandonar la prostitució,
a dones que són víctimes de l’explotació sexual. En aquest cas
tenim una previsió de pressupost per a l’any 2007 de 12.000
euros a l’IBD perquè es pugui encarregar del manteniment
d’aquests pisos tutelats.

Quant a la Direcció General de Joventut, com és lògic,
disminueix el seu pressupost, en aquest cas de forma important,
tendrà un pressupost de 3,4 milions d’euros, es veu reduït en
percentatge un 22,76%. La causa és evident, les transferències
de les competències de joventut i lleure als consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera. Per tant, aquests consells
insulars comptaran amb un pressupost previst a la llei de
transferències. Això fa que aquestes competències no siguin
gestionades ja per aquesta direcció general i per tant, hagi de
disminuir el seu pressupost. 

Però en tot cas, saben també que la direcció general
continuarà assumint les competències en el cas de Mallorca i
els programes autonòmics com és el programa cultural Art
Jove, en aquest cas en combinació amb els consells insulars de
Menorca i d’Eivissa. Hi ha altres programes que s’han pogut
posar en marxa a finals de l’any 2006 i, per tant, han de
comptar amb un pressupost a l’any 2007 com és la recent
inaugurada Oficina d’Emancipació per intentar donar una
solució a aquelles principals dificultats que puguin tenir els
joves de la nostra comunitat autònom com és la tramitació per
aconseguir un habitatge o la tramitació per poder aconseguir
una primera ocupació i poder continuar amb la seva formació.

Quant a la Direcció General de Menors i de Família,
aquesta disposarà per al proper any d’un pressupost d’11,4
milions d’euros. Això suposa un increment pràcticament del
4%. El compliment de les mesures que estan incloses dins el
Pla integral de la família, així també com el funcionament del
centre socioeducatiu el Pinaret amb la recent posada en marxa
del mòdul terapèutic, són els  responsables d’aquest increment
pressupostari. Es mantenen iniciatives importants en temes de
conciliació de la vida familiar i laboral i també la posada en
marxa de l’Observatori de la Família que estava prevista així en
aquest pla i que ja té una data fixada, el pròxim 29 d’aquest
mes.

Quant a la Direcció General de l’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor, hem d'assenyalar que comptarà amb un
pressupost de més de 302. 000 euros, això suposa un increment
del 23% per a aquesta direcció general. Aquest increment es
destinarà, entre altres coses, a començar a aplicar les mesures
previstes a la recent aprovada Llei integral de la infància. Així
per exemple, es destinarà a la primera elaboració del primer pla
integral que tendrà aquesta comunitat autònoma en temes
d’infància i també a l’estudi preliminar del que serà la
constitució de l’observatori previst a la llei aprovada. 

Però també es cert que aquesta direcció general es dedicarà
a estudiar distints àmbits que puguin afectar el nostres infants
i els nostres menors com el tema de l’educació i la salut
infantil, els temes de noves tecnologies, els temes de
conciliació de la vida familiar i laboral, els temes de les
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situacions de risc i de desprotecció social i també els temes de
justícia infantil.

Passaré a parlar de la Direcció General de Relacions
Europees i Entitats Jurídiques que comptarà amb un pressupost
d’1,8 milions d’euros. Es destinaran pràcticament al
manteniment de les sis oficines que s’han obert durant aquesta
legislatura, són Calvià, Platja de Muro, Palma, Menorca,
Eivissa i Formentera. Aquesta direcció general també
continuarà amb les tasques del foment, de la participació de les
nostres illes als principals fòrums europeus, així com també a
la defensa del fet insular com a greuge comparatiu amb altres
comunitats.

Quan a la Direcció General de Presidència, aquesta estarà
dotada aproximadament amb 416.000 euros i continuarà amb
la seva tasca de suport al president i a facilitar la coordinació
i la comunicació entre la societat civil, les distintes associacions
i l’administració autonòmica.

La Direcció General d’Esports disposarà de 14,2 milions
d’euros, principalment podríem destacar per a l’any 2007 la
posada en marxa de la instalAlació esportiva més emblemàtica
que tendrem que serà el velòdrom de la ciutat de Palma i també
la consolidació, com veuran, amb l’increment de partides
pressupostàries destinades als esportistes de la nostra comunitat
autònoma.

Finalment destacar que la Secretaria General Tècnica
comptarà amb un pressupost de 8,4 milions d’euros i que
incrementa la seva dotació en 340.000 euros. 

Per capítols tornaríem constatar que aquesta conselleria es
consolida, per una part com a inversora, i per altra part
consolida el seu paper d’ajuda de subvencions directes a
associacions i a corporacions i també a famílies i persones
individuals. 

Hem de dir que això significa que el capítol 4, de
transferències corrents, suposa el 58% del global d’aquesta
conselleria, pràcticament amb 60 milions d’euros i es destina,
per exemple, a cobrir programes com l'Abonament residència,
l'Abonament escoleta, la Targeta nadó, el programa Ca Vostra,
la Targeta bàsica, l’ajuda als esportistes, el manteniment de les
escoletes i altres programes. En canvi, el capítol 7, que és el
capítol d’inversions, per a aquest any 2007 té un increment més
que considerable perquè puja un 130%, és a dir, passam de 3,8
milions d’euros per a l’any 2006 a un increment de quasi 9
milions d’euros. 

Això significa fer el darrer esforç pressupostari per acabar
amb les construccions de les distintes infraestructures tant
esportistes, en aquest cas, com assistencials i deixar
pràcticament enllestit tot aquest canvi de mapa assistencial que
tendrà la nostra comunitat autònoma.

Després d’aquest repàs i d’aquestes pinzellades generals de
les distintes direccions generals sí que explicaria, intentaria
explicar, d’una manera més completa cada direcció general,
explicant un poc la distribució per programes.

Començaré, per tant, així com he començat també, amb la
Direcció General de Serveis Socials, que, com he dit, passa de
35,5 milions d’euros l’any 2006 a 59,5 milions d’euros, per tant
té un increment del 68%. Aquest finançament correspon, com
comentava, en gran mesura a l’aplicació i a la posada en marxa
de tot el sistema dedicat a les persones dependents. La Direcció
General de Serveis Socials té o inclou quatre programes
pressupostaris, el 313A dedicat a centres assistencials, el 313D
de protecció i acció social, el 313I de planificació i ordenació
social i el 314A de prestacions i pensions econòmiques.

Quant al primer de centres assistencials incrementa la seva
dotació en un 35%, per tant, passa a tenir un global d’11
milions d’euros i, per tant, en puja 2,9. A través d’aquest
programa es gestionen les subvencions que es donen als
diferents consorcis, tant de Mallorca, de Menorca, com
d’Eivissa i Formentera. Es tracta per una part de la destinació
prevista per a les 10 residències especialitzades, que com saben
tots els diputats, formaven part d’un conveni firmat amb l’Estat,
el Conveni de l’IMSERSO, com nosaltres l’anomenam. Voldria
tornar a puntualitzar -com l’any passat vaig fer- que en aquests
moments és un conveni incomplert per part de l’Estat, en
aquests moments tenim la segona anualitat fora cobrar, per tant
10 milions d’euros que en aquest cas ha hagut d’assumir també
el Govern de les Illes Balears. 

També en aquest programa està prevista la partida destinada
a allò que seria el final d’obres del centre de Joan Crespí,
pràcticament molt avançat, i també tenim previst l’equipament
d’aquest centre tan especialitzat. Això significa que la dotació
prevista en aquest programa de centres assistencials cobreix
pràcticament, per a l’any 2007, 9 milions d’euros perquè hem
de cobrir per una part, la dotació que ha de fer la comunitat
autònoma i per altra part, la dotació que hauria de cobrir l’Estat
per acabar amb les obres, com deia, de la Residència
d’Alzheimer, la Residència de Pàrkinson, la Residència de Gent
Gran i Malalts d’Alzheimer de Santa Eulàlia, la Residència per
a Malalts d’Alzheimer de Sant Antoni i la Residència per a
Persones Malaltes de Salut Mental a Sant Josep.

Un altre programa que també està inclòs a la Direcció
General de Serveis Socials és el de protecció i acció social. Té
un total de 29,8 milions d’euros, o sigui que incrementa el seu
pressupost en un 88%. Aquest programa es destina per una
part, a subvencions i a programes específics com són les PPB,
o sigui les (...) prestacions bàsiques, entre altres, a les ajudes
que es donen per als concerts de places, en definitiva tota una
sèrie de subvencions que ara detallaré. Però per altra part,
aquest programa de protecció i acció social es destina també a
cobrir els pressuposts del centres base, els centres base de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera que té tres
centres de cost distints. 

Voldria fer un incís en aquests centres base perquè tots els
diputats saben que són unes peces clau a l’hora d’haver de
donar un certificat d’un grau de discapacitat. I això és una
passa prèvia perquè aquestes persones puguin aconseguir una
subvenció directa, els seus familiars puguin aconseguir una
prestació per fill a càrrec i, en definitiva, també l’administració
pugui concertar una plaça. 
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A l’inici d’aquesta legislatura les persones amb discapacitat,
per aconseguir un certificat o per aconseguir una revisió
d’aquest certificat esperaven 4 mesos. En aquests moments una
persona quan demana hora, espera 15 dies per tal que els
equips les puguin revisar. Això vol dir que a l’any 2006 hi
havia un pressupost d’1,5 milions d’euros i per a l’any 2007
tendrem un pressupost de 2 milions i mig d’euros. Per tant, 1
milió i mig d’euros més. Això és perquè a finals d’aquest any
hem contractat dos equips més d’avaluació i d’orientació que
estan integrats per un metge, per un treballador social, per un
psicòleg i per administratius, o sigui, equips complets que han
produït una reducció més que considerable de les llistes
d’espera. Uns equips que per a l’any 2007 faran possible que
puguem atendre aquestes persones al dia a dia, i per tant, no
hagin d’esperar 4 mesos per obtenir un certificat de
discapacitat. 

Voldria destacar també que hi ha una partida en aquest
capítol destinada a la reserva i l'ocupació de places per als
centres de servei social d’atenció primerenca o sigui per a
infants discapacitats de 0 a 3 anys. Es concerten també a través
d’aquesta partida els temes d’ajust personal i social, també
l’atenció integral de persones amb discapacitat sensorial i
finalment el Respir familiar i l'oci adaptat. Hi destinam 1,5
milions d’euros, l’any 2006 va ser el primer any que ho vàrem
fer i el destinam a associacions i entitats sense ànim de lucre.

Quan a les subvencions corrents a les quals feia referència,
els he de dir que passen de 9,7 a 22,6 milions d’euros. Això són
els programes cofinançats amb l’Estat, entre els quals
destacaria, per exemple, el programa d’intervenció social i
prevenció de la marginació del poble gitano, també estaríem
parlant del programa d’eradicació de la pobresa, el programa
de desenvolupament de prestacions bàsiques, que és la xarxa
d’atenció primària que tenen els municipis, el programa de pla
d’acció d’atenció a les persones majors, que és el pla
gerontològic, i també el programa destinat a projectes per a
persones amb discapacitat. 

Aquestes partides estan a les 46.100, 46.400 i 48.000, en
aquest programa també hi ha aquells programa al qual jo feia
referència al principi de la meva intervenció, l'Abonament
residència, que és la partida 44.424 amb 12,5 milions d’euros.
La distribució prevista per a l’any 2007 d’aquests 12,5 milions,
4 van destinats a cobrir les places dels centres especialitzats; 5
milions d’euros destinats a cobrir les places de persones
majors, a aquestes 10 residències que s’estan construint;
destinam 1 milió d’euros també a la contractació dels equips de
professionals que han de dur a terme la valoració de la
dependència amb colAlaboració amb els consells insulars i els
municipis; un programa nou també d’atenció a la dependència
de menors de 3 anys amb 400.000 euros; finalment, hi ha
prevista l’obertura d’oficines de centres base i de valoració de
la dependència als municipis de Manacor i d’Inca amb un
pressupost de 60.000 euros.

Al capítol 6, aquest programa de protecció i acció social
passa de 70.000 euros a 1,2 milions d’euros entre altres
qüestions per la reposició també i l’increment d’inversió amb
el tema dels centres base ja existents i l’altre la posada en
marxa d’aquests dos nous centres de Manacor i d’Inca. 

Finalment, al capítol 7 aquest programa disminueix en una
partida concreta perquè finalitza el pla 10, o sigui un pla 10 que
es va crear l’any 96, era per subvencionar centres per a la
tercera edat, per una part s’estan acabant de pagar aquestes
subvencions i per altra part, aquest capítol 7 té una dotació de
2,5 milions d’euros que està destinat, per exemple, a la partida
de construcció i ampliació de centres d’estades diürnes, de
287.000 euros, i hi ha una partida també de 745.000 euros
destinats a centres per a persones amb discapacitat. 

El tercer programa de la Direcció General de Serveis
Socials seria el de planificació i ordenació social, que té un
pressupost d’1,4 milions d’euros, són programes de convenis
anuals que es van repetint de manera constant, i son els
destinats, per exemple, al programa IRES, al programa de
coordinadora, a la fundació ALDABA i als colAlegis d’advocats
entre altres, per dur a terme l’atenció a víctimes del delicte
entre altres qüestions. 

Quant al darrer programa de la Direcció General de
Pensions i Prestacions Econòmiques, el dotam amb 17,3
milions, o sigui un 74% més que per enguany, l’increment es
registra bàsicament al capítol 4 que passa de 9,3 a 16,6 i per
tant, estam parlant de 7,2 milions d’euros. Aquí m’agradaria fer
un incís  amb el programa de la renda mínima d’inserció social
i he de dir que, per exemple, a l’any 2004 tenia una dotació
d’1,8 milions d’euros i en canvi, a l’any 2007 té una dotació
final de 2,8 milions d’euros. També voldria fer un incís -que ja
vaig fer l’any passat a la meva intervenció de pressuposts- i dir
que a tots aquests programes cofinançats amb l’Estat,
l’increment pressupostari que nosaltres hi destinam cada any
l’augmentam el 2% que és l’IPC, perquè hem de tenir en
compte que són persones que tenen recursos molt limitats i
seria molt poc aconsellable que perdessin el seu poder
adquisitiu. 

En canvi, hauria de destacar que l’Estat des de l’any 2004
té congelada la mateixa aportació, per tant, no fa l’increment
del 2% prevists a aquests programes cofinaçats amb l’Estat.
Entre aquests programes també podria destacar en aquestes
partides el dirigit a aquestes famílies que tenen les pensions
més baixes, que tenen problemes d’exclusió social com, per
exemple, la més coneguda Targeta Bàsica, la dotam per a
aquest any amb 2 milions d’euros o l'Abonament escoleta al
qual feim un increment considerable en aquesta partida de
200.000 euros més, per tant, tendria un global de 2 milions
d’euros. 

Saben que l’any 2006 tenia un pressupost d’1,6 i per tant,
l’any 2007 tendrà un global de 2 milions d’euros i això és
perquè volem seguir incidint en aquestes famílies
monoparentals, allà on vàrem fer un increment de 300 a 400
euros en la matricula de l’escoleta, el programa de Ca Vostra,
que tendria una dotació de 2,5 i a aquesta partida també hi
estaria inclosa aquell nou programa al qual feia referència al
principi de la meva intervenció, que és la destinada a les
pròtesis dentals, a cobrir les subvencions per a pròtesis dentals
que ha estat un programa que feim conjuntament amb la
Conselleria de Salut, però que finalment hem dotar de
pressupost a aquesta conselleria i per tant, s’instrumentarà a
través de la Direcció General de Serveis Socials. 
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Amb això acabaria l’explicació d’aquesta direcció general
i passaria a la Direcció General de Menors i de Família que
com deia està dotada amb 11,4 per tant, amb un increment d’un
4%. Aquesta direcció general la formen tres centres de cost, el
313C, de mesures judicials, el 313G, de família i unitat de
convivència, i el 313A, de centres assistencials.

El més destacable per a l’any 2007 quant a tema de mesures
judicial seria l’augment de la partida 44 4 04, que és la
Fundació Estel: passa de 3,2 a 3,9 milions d’euros. Això és
perquè hem previst la contractació necessària de tot el personal
que haurà d’atendre el centre terapèutic que s’ha posat en
marxa i s’ha inaugurat només fa uns dies, i això suposa un
increment d’un 23% en aquesta dotació. Sabem que aquest
centre donarà cobertura a aquells menors que tenguin
problemes d’addiccions, de drogodependències, i a aquells
menors, també, que tenguin problemes de salut mental, i el més
important és que a la fi donarem compliment a la Llei penal del
menor. Per tant cada any ampliam les mesures previstes en
aquesta llei.

Disminueixen el capítol 4 i el capítol 6, destinats al que eren
obres. Saben, per tant, que han acabat aquestes obres, que el
centre ha quedat totalment remodelat i, per tant, disminueix la
partida destinada a les obres. 

I després hi ha altres partides importants destinades
precisament al programa Alter, que és un programa destinat a
aquells menors que no s’adapten al currículum ordinari d’un
centre educatiu i que, per tant, necessiten un currículum
específic. Té una dotació de 350.000 euros, i després hi ha una
partida de 139.000 destinada a altres mesures alternatives i
també a la formació de professionals. 

Quant al que fa referència al programa de família i unitats
de convivència estarà dotat en 3 milions d’euros, el que suposa
un increment del 31,2% respecte a l’any anterior. Repassaré de
forma molt breu els distints programes, però seria per exemple
els punts de mediació i orientació, seria l’educació familiar en
aquelles famílies que tenen situacions de risc, seria també el
programa de suport a les famílies en tema de violència, seria
l’abonament escoleta que és la partida destinada a les famílies
monoparentals, seria també el programa de Targeta Nadó que
és aquella destinada a les famílies que bessons i trigèmins, seria
també aquell programa destinat a facilitar la conciliació de la
vida familiar i laboral amb les escoletes tant públiques com
també privades -he de recordar simplement la inauguració de
la darrera escoleta, que ha estat la de Son Llàtzer i que en
aquest moment ja està en funcionament-, i seria també el
programa de les escoletes pròpies.

He de dir que aquí hi ha una baixada de la partida
pressupostària en tema d’inversions perquè també durant aquest
any 2006 hem acabat les obres de reforma de l’escoleta
Magdalena Humbert de Maó, la qual cosa ha suposat una
remodelació pràcticament total: s’han enrajolat dependències,
s’ha millorat el sistema de calefacció, s’ha enjardinat, s’ha
netejat el solar, bé, en definitiva tota una sèrie de millores en
aquestes escoletes. I també a Verge de la Salut, i per tant baixa
el pressupost del capítol 6, però destinam 1,9 milions al
manteniment d’aquests centres propis.

Quant a la Direcció General de l’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor s’incrementa en un 23%, com comentava al
principi de la intervenció, i deia que aquí hi ha un traspàs
important del capítol 6 al capítol 1. També passa aquesta
mateixa situació per exemple a l’Institut Balears de la Dona, i
això és per mor del programa d’estabilitat de l’ocupació perquè
afecta places temporals, o sigui, el que eren programes
d’inversió de places temporals de personal passen, a través
d’aquest pla d’estabilitat, a personal funcionari i per tant hi ha
una transferència de pressuposts del capítol 6 al capítol 1. Però
en tot cas aquest capítol 6 de l’Oficina de Defensa s’hauria de
reduir considerablement, s’hauria de reduir devers 70.000 euros
i en canvi únicament es redueix 24.000 euros; això vol dir que
l’incrementam en 50.000 euros per aquelles mesures previstes
a la llei recentment aprovada i entre les quals hi ha la previsió
de l’elaboració del Pla integral de la infància, la constitució -
entre d’altres qüestions, també- de l’observatori, i també tots
aquells estudis preliminars als quals jo feia referència i dur a
terme activitats en temes de salut infantil, en temes també
d’educació, en temes de lluita contra la pobresa infantil i la
mendicitat, bé, en definitiva totes aquelles mesures que estaven
previstes allà i, per tant, per a aquest any 2007 té un increment
més que considerable aquesta oficina.

Quant a la Direcció General de Presidència, passa de
380.000 a 416.000 euros; té un increment d’un 9% i, bé, saben
que la seva funció és la planificació de tota l’estructura
organitzativa del Govern de les Illes Balears. Coordinam els
distints plans que són transversals i per tant afecten a més d’un
departament, i també intentam donar una fluïdesa important a
la comunicació que hi ha d’haver entre la societat civil, entre la
seva participació i els distints estaments del Govern de les Illes
Balears. 

Per altra part, quant a la Direcció General de Relacions
Europees i Entitats Jurídiques, deia que té 1,8, que aquesta
direcció té tres programes que serien el de registre i
d’associacions, el de coordinació de l’acció exterior del Govern
i també les oficines d’ajuda a víctima. A aquest darrer
programa destinam 600.000 euros per continuar amb el
manteniment de les 10 oficines que en aquest moment estan en
funcionament, 6 d’elles obertes durant aquesta legislatura, i
també voldria recordar que les oficines que estaven obertes ja
de la legislatura anterior han estat totes modernitzades amb
sistemes informàtics i d’altres aportacions que hem pogut fer.
Uns altres 100.000 euros destinam també al Registre
d’associacions, que també està informatitzat durant aquest any,
estava totalment obsolet i per tant l’hem pogut informatitzar. I
la resta dels pressuposts són destinats a aquesta acció exterior,
i en el recordatori que fa el director general a tots els fòrums
europeus de com és d’important el reconeixement del fet
insular, i també el suport que dóna a tots els departaments del
Govern. Voldria simplement recordar que per a l’any 2006
aquesta direcció general ha donat suport a 95 comitès en els
quals hem participat des del Govern de les Illes Balears i a
altres programes que seria molt llarg ara en aquests moments
haver de recordar, però que tampoc no hi hauria cap
inconvenient. Per tant aquest pressupost es destina a fer
aquestes gestions.

La Secretaria General Tècnica té un increment d’un 4,2%
i es destina, entre d’altres qüestions, a tot el que seria el
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personal de la conselleria, a tot el que seria la contractació dels
equips informàtics, la seguretat, i sobretot també té un
increment important perquè hi ha una previsió, com deia,
d’obrir aquests centres base i per tant faríem a través d’aquesta
secretaria general el manteniment d’aquests edificis.

La Direcció General de Joventut comentava també que es
rebaixa de forma important el tema de les subvencions pel tema
de les transferències, però he de recordar que la transferència
de Menorca i d’Eivissa i Formentera està dotada amb 1,6
milions d’euros. El capítol 4 es destina bàsicament a temes
d’activitats i de gestió; per exemple hi ha el consorci de
Turisme Jove i que, a part de gestionar activitats pròpies, hi ha
el Carnet +26, hi ha per exemple els cursos d’idiomes a
l’estranger, hi ha les subvencions també a corporacions locals,
hi ha per exemple el tema de les subvencions a joves
associacions, i aquí sí que faria un incís: recordaria per exemple
que l’any passat estava dotat amb 575.000 euros i enguany
estarà dotat amb 370.000 euros, però òbviament això és perquè
també s’eliminen aquelles associacions que són de Menorca i
que són d’Eivissa i que a la transferència està previst que es
pugui treure aquesta línia de subvencions a través dels consells
insulars. I he de fer també un incís a la partida destinada al
Consell de la Joventut, que per quart any consecutiu augmenta
aquest govern, en aquest cas en un 10% i passa de 125.000
euros a 137.000 euros. 

El mateix ocorre amb el capítol 6, que és d’inversions
pròpies, que també té una disminució per totes aquelles partides
destinades a Menorca i a Eivissa i que a través d’aquest capítol,
per exemple, es gestionen programes com són les campanyes
d’oci i de lleure, el programa d’oci també i d’hàbits saludables.
He de recordar que l’any 2006 va afectar a 17.000 joves, per
tant és una campanya molt estesa dins la nostra comunitat
autònoma, i també a través d’aquest programa se subvenciona
i es coordina el programa cultural Art Jove, que crec que la
final està prevista per a aquest pròxim divendres. I quant al
capítol 7 he de dir que també baixa perquè, per exemple, hem
dotat Eivissa i Formentera de l’anualitat que ha de pagar per
l’adquisició del campament de Cala Jondal. Per tant estan
prevists als pressuposts de Menorca i d’Eivissa.

Quant a la Direcció General d’Esports comptarà amb un
pressupost per a l’any 2007 de 14,2 milions d’euros entre la
direcció general i les dues instalAlacions pròpies, que són
Príncipes de España i Calanova. Aquí hi ha una disminució de
4 milions d’euros per un fet objectiu, que és que l’any 2006
vàrem fer una dotació extraordinària per l’ascens que es va
produir a l’ACB del Menorca Bàsquet; l’anualitat, o sigui, el
fons i la quota d’ascens i de descens es paga un pic i en total
sumen 4,5 milions d’euros; per tant aquesta aportació es va fer
durant l’any 2006 i aquesta aportació no s’ha de continuar fent
l’any 2007; per tant es produeix una rebaixa d’aquests 4
milions d’euros. Però així i tot també m’agradaria apuntar que
per a l’any 2006 està prevista la finalització del patrocini de
l’equip ciclista, que estava pressupostat l’any 2006 en 2,5
milions d’euros; en canvi aquest import econòmic es
reinverteix a favor dels esportistes de les nostres illes. Per tant
es continua tenint aquest pressupost de 2,5 que tenia l’equip
ciclista l’any 2006, sinó que fins i tot l’augmentat una miqueta
més i reinvertim 3 milions d’euros en els esportistes de les
nostres illes, que després desglossaré en les distintes partides.

Faria un incís només quant a instalAlacions esportives, que
són Príncipes de España i Calanova, que augmenten els seus
pressuposts en un 16,8%, i això està destinat a millorar i a
continuar mantenint aquestes infraestructures perquè estiguin
dignes per als esportistes de les nostres illes.

Quant al capítol 4 voldria destacar les partides 44 337, 44
342 i 44 362, que són les transferències que es fan als consorcis
participats per la comunitat autònoma. Així per exemple a
l’EBE en destinam 2,3 -o sigui, l’Escola Balear de l’Esport-, i
aquí a través de l’EBE cobrim l’anualitat prevista per les obres
que s’estan fent en aquests moments en el primer casal
federatiu que tendrà la nostra comunitat autònoma, que és Son
Llàtzer. Després destacaria la partida a la qual feia referència
jo, que és la 44 402, que és aquella destinada a la Fundació
Illesport, o sigui, aquella que subvenciona directament els
nostres esportistes, que està dotada amb 3 milions d’euros i per
tant rebaixa el pagament del fons de l’ACB.

Hi ha una partida, que és la 46000, que és la referent a
subvencions a ajuntaments, que té un increment més que
considerable de 350.000 euros, o sigui, passa de 57.000 a
407.000 euros perquè es puguin organitzar esdeveniments
esportius elegits pels mateixos municipis. També s’incrementa
la partida 46100, que és aquella destinada als consells insulars,
perquè la passam de 165 a 190.000 euros. I finalment hi ha una
partida 48000 que és la destinada a subvencions a esportistes,
que passa de 930.000 euros a 1.210.000 euros; aquí per
exemple subvencionam el transport a la península, que
l’incrementa el Govern i no l’incrementa l’Estat; també
subvencionam el manteniment de les federacions, que
l’incrementam en 250.000 euros més; o sigui, són aquelles
subvencions destinades a promeses olímpiques, a manteniment
de federacions, ajuts a federacions per fer organitzacions de
campionats balears. I després hi ha la partida 48 0 48, que és
aquella que cobreix íntegrament el desplaçament dels
esportistes en esdeveniments interinsulars, o sigui, aquella que
vàrem crear l’any 2004 que té 1,3 milions d’euros i que tant ha
beneficiat Menorca i Eivissa.

I quant a les inversions reals, passen d’1,7 a 1,9 milions
d’euros; i també hi ha prop de 2 milions d’euros destinats a
finançar millores a distints edificis, Calanova entre ells. I quant
a inversions que es dediquen als esportistes, com poden ser el
programa Pequín 2008, les finals escolars, les seleccions
infantils i cadets per als campionats d’Espanya, s’incrementen
també en 25.000 euros. I finalment hi ha una subvenció que és
nova per a l’any 2007, que és la que donam..., són subvencions
de capital per a esportistes, clubs i federacions, i la dotam amb
159.000 euros per a programes també de tecnificació esportiva.
Per tant he de remarcar que s’incrementen totes les línies de
subvencions que teníem a la Direcció General d’Esports per
destinar directament a esportistes, ajuntaments i a consells
insulars.

Quant a l’Institut Balear de la Dona, finalment, he de dir
que, com he apuntat també, creix un 8,25%. Tendrà 3,5 milions
d’euros, 279.000 euros més que l’any passat. He de recordar,
com feia també, la posada en marxa d’aquest darrer programa
que gestionaran les monges Oblates que es denomina Projecte
Lausana, que té 12.000 euros, que és un programa pilot que
realment esperam que funcioni i que puguem donar una
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possibilitat d’abandonar la prostitució en aquest cas i també
poder començar una nova vida. Us he de dir també que
s’incrementen les subvencions que es destinen a famílies i
institucions -pràcticament són totes associacions de dones-,
s’incrementen en quasi 400.000 euros. També hi ha a l’Institut
Balear de la Dona aquelles subvencions destinades a cases
d’acollida per a dones maltractades i els seus fills; hi ha un
conveni amb Càritas per a la gestió d’aquestes cases tant de
Mallorca com també a la comarca de Manacor, i també hi ha la
part del programa destinat a l’abonament d’infància.

L’Institut Balear de la Dona voldria recordar també que
avala aquelles dones que són víctimes del maltractament perquè
puguin aconseguit un habitatge assequible a través d’aquell
conveni que vàrem firmar amb l’IBAVI ara fa aproximadament
dos anys. En aquest moment tenim quinze habitatges ocupats
amb els seus fills i jo voldria aprofitar aquesta compareixença
per donar un vot de confiança a aquestes dones i voldria dir
explícitament que no hem tengut cap tipus d’incidència, o sigui,
aquestes dones, després d’haver passat per una casa d’acollida,
després d’haver tengut una formació, després d’haver
aconseguit una feina i finalment haver aconseguit un habitatge
assequible a través de l’IBAVI no han deixat en cap cas de
pagar cap mes el lloguer del que costa una casa a l’IBAVI en
aquest cas. Per tant jo crec que és un programa que haurà de
continuar augmentant i evidentment en aquest cas comptam
amb el suport de l’Institut Balear de l’Habitatge.

I finalment hi ha una partida prevista de 165.000 euros, que
és per donar cobertura al conveni que vàrem firmar amb la
comunitat de Madrid, que són els mecanismes de detecció de
proximitat, més conegut com polseres antimaltractaments.
Recordaran que durant l’any 2006 s’han fet, es varen fer les
proves de funcionament, es va constatar que funcionaven a tots
els indrets de la nostra comunitat autònoma, es varen fer proves
a tots els municipis de les nostres illes i es varen posar
finalment a disposició del Poder Judicial. S’ha constituït la
comissió de seguiment per part del president del Tribunal
Superior de Justícia, per part també de la representació de la
Fiscalia i dels jutjats de violència, i també en forma part la
directora de l’Institut Balear de la Dona, però en tot cas he de
remarcar en aquests moments que únicament la nostra funció en
aquest cas serà de seguiment i de poder subministrar més
mecanismes, o sigui, més dispositius en el cas que el Poder
Judicial així ho reclami, però en el cas de les proves la nostra
tasca ha acabat i aquests dispositius es posaran en
funcionament quan el Poder Judicial consideri oportú que hi ha
una víctima i un agressor i que s’ha d’aplicar aquest sistema.

I aquest és bàsicament el pressupost, que està distribuït així
a la Conselleria de Presidència. Jo crec que compleix les
expectatives dels nostres ciutadans i, sobretot, compleix les
expectatives d’aquells colAlectius als qual van adreçades. En tot
cas estic a disposició de tots els diputats per a les preguntes i
els aclariments que vulguin fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I ara si cap grup no demana
suspensió passarem al torn de preguntes i observacions que
vulguin fer els portaveus dels grups parlamentaris. 

En primer lloc, idò, té la paraula la Sra. Mascaró en nom
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista per un temps
de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la consellera ha explicat
moltes coses i molts dels dubtes que teníem després de la
lectura del pressupost ens han quedat aclarits. Per tant em
limitaré a fer un repàs d’aquelles coses que jo pens que no
m’han quedat clares, almanco a mi.

Referent al programa de mesures judicials, a la fi després de
dos anys s’ha fet realitat aquest centre terapèutic, per tant molt
bé; però després en els seus objectius d’aquest programa diu
que es pretenen ampliar els recursos colAlaboradors, implicant
associacions sense ànim de lucre i corporacions locals. Però
justament en els capítols que hi tocaria haver partides per
destinar a associacions sense ànim de lucre i a ajuntaments no
existeixen, no hi ha cap partida pressupostària per a aquestes
coses. Llavors és si està dins un altre capítol o si és que des de
la conselleria es pretén que les entitats sense ànim de lucre i els
ajuntaments s’impliquin amb el seu propi pressupost.

Després..., sí, voldríem saber dins protecció i acció social,
aquests 2 milions d’euros d’una partida 48, per tant són ajudes
a entitats, subvencions i ajudes a entitats, quines convocatòries
està previst treure. I després hi ha també 1,1 milions d’euros
d’una 64, que això deu ser per fer campanyes, algun tipus de
campanya no només publicitària, sinó per donar a conèixer
programes o per sensibilitzar la població; si sap a què pensa
destinar-ho el Govern.

Després els 21 milions d’euros aquells famosos que el
conseller d’Hisenda diu que hi ha dins aquest pressupost per
desplegar la Llei de dependència, si seria possible un esquema
a quines direccions generals s’han repartit i quines quantitats.

A l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor ens ha sorprès
que baixi també la partida 64 destinada a campanyes de
sensibilització i de treballs en temes de menors, i a veure si és
que pensen dur-ho a terme des del propi personal o com està.
A família i unitats de convivència també ens ha sorprès que
s’hagi baixat la partida destinada precisament a subvencions a
famílies i entitats; baixa un 39,5%, a veure per quins motius o
si és que s’ha passat a un altre programa.

I dins planificació i ordenació social han desistit,
desgraciadament, de la tramitació de la Llei de serveis socials,
tot i que mantenen dins els objectius el desplegament d’aquesta
llei, no ho deuen haver pensat a esborrar respecte de l’any
passat. El pressupost global baixa, d’aquesta partida, supòs que
per allò de les inversions; i també baixen les subvencions, i
voldríem saber, que hi havia una partida altres anys destinada
a la universitat, que devia tenir qualque conveni, per quin motiu
no continua.
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Efectivament les pensions i prestacions econòmiques pugen
bastant bàsicament per dues partides: als ajuntaments i als
consells, i voldríem saber quins criteris de repartiment hi haurà
d’aquests doblers cap als consells i cap als ajuntaments.

Joventut heu dit que baixava perquè es passava a les
transferències al Consell de Menorca i al Consell d’Eivissa i
Formentera, però altres vegades, quan hi ha hagut
transferències, es continuen mantenint les partides dins qui té
les competències, que en aquest moment encara són del Govern
i encara no estan aprovades definitivament les transferències als
consells, per tant aquí dins hi hauria d’haver, entenem
nosaltres, els doblers que han d’anar als consells i després en el
gener modificar. A veure si realment és així o si ja està
comptabilitzat dins un altre programa, perquè en realitat fins
que no estigui aprovada la Llei de transferències és
competència del Govern i hauria d’aparèixer dins els
pressuposts del Govern.

Bé, de l’esport ja ens ha dit per què baixava aquesta partida
destinada al Menorca Bàsquet. Veim que definitivament
renuncien a l’equip ciclista. I la partida que destinen als
ajuntaments també ens agradaria saber a què es destina, perquè
els 57.000 euros que hi havia fins ara eren just per a
l’Ajuntament de Sineu d’un compromís del govern del Partit
Popular abans del govern del pacte, que no va saber com
l’havia de solucionar perquè legalment no era possible, i
finalment es va resoldre a través d’un conveni en temes
esportius, que es passen els doblers però que difícilment es
compleixen els objectius que diu aquells conveni. Per tant la
resta d’aquests 50.000 euros cap a altres ajuntaments ens
agradaria saber per quins motius es repartiran i si hi haurà una
convocatòria, o si ja també està prevista una cosa semblant a
allò de Sineu.

A l’Institut de la Dona també ens agradaria saber la partida
d’1,4 milions d’euros com es repartiran, i si aquests 794.000
que hi ha de capítol 6 són per a les polseres antimaltractament
o no. I respecte a les polseres antimaltractament fa molts d’anys
que en parlau, consellera; heu creat expectatives que llavors no
s’han complit, i si realment funcionen està molt bé que es posin
en marxa, però no voldríem que es creassin més expectatives
quan de moment han estat totes fallides. 

Les pròtesis dentals veig que apareixen a serveis socials i no
a salut. I referent al programa d’abonament residència que heu
dit, que són, supòs, per a places concertades o places a
residències privades quan no hi hagi places públiques, ens ha
sorprès que incloguéssiu dins aquest programa les residències
d’alzheimer i l’Hospital Militar que construeix el mateix
govern, perquè sí que és cert que se’n construeixen com a
privades que després es concertaran des del Govern i algunes
funcionaran privades i que el Govern no hi destina doblers
perquè són aquest tipus de convenis que el Govern no paga, ho
paga l’empresa i després es queda amb una part de les places,
però les que construeix el Govern no tendran tampoc gestió
pública i per tant aquests 12 milions d’euros són pagar aquelles
persones que no s’ho poden pagar o...?, si ens podíeu donar
qualque explicació més d’aquestes coses.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Jo abans de tot voldria demanar al
president si podria compartir el temps amb el Sr. Andreu
Bosch.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, aleshores seran 5 minuts cada un; procurin ajustar-se al
temps. Gràcies.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Moltes gràcies. Bé, jo començaria donant les gràcies a la
Sra. Consellera i al seu nombrós equip per venir aquí, a aquesta
compareixença en comissió, per explicar el pressupost de la
seva conselleria.

En primer lloc li he de dir, Sra. Consellera, que al seu
pressupost, que és d’una conselleria netament social la seva, el
primer que li trobam és que hi ha una contracció a totes les
inversions. Hem valorat aquesta contracció en un 20,7%. Què
vull dir amb això? Vostès incrementen el capítol de personal,
vostès incrementen el capítol de transferències amb unes
partides que representen, si m’ho permet, Sra. Consellera, un
vertader calaix de sastre i una vertadera incògnita per poder
esbrinar punt per punt com acabaran tots aquests doblers. Les
transferències de capital també les incrementen, però hi ha una
altra cosa que vostès baixen, que són les inversions directes. 

Aleshores si anam ja dins aquest pressupost i miram el punt
en lloc del global i anam a una anàlisi detallada de programes
cal destacar que el programa 323A és una clara reducció sobre
protecció i foment i integració de la joventut, un 22,7. Aquesta
xifra per a nosaltres no s’avé gens ni mica amb la declaració
que vostè o el seu equip fan a la memòria, una declaració
d’intencions sobre els objectius d’aquest programa, de manera
que caldria, Sra. Consellera, que ens explicàs per què d’aquesta
forma tan important vostès retallen un tema que, per una altra
banda, segons vostè, és molt important.

Hi ha una altra clara evidència de reducció dins les
assignacions del programa 457A, que es refereix a promoció i
foment de l’esport; aquest baixa un 22,6%. Els demanam a què
pot obeir; vostè ha explicat alguna cosa, però nosaltres trobam
aquesta reculada en inversions molt important si tenim en
compte igualment totes les declaracions que vostè fa a la
memòria, de principis, dins els objectius d’aquest programa. Jo
li deman com fomentarà vostè l’esport base amb molts menys
recursos que l’any anterior, i fins i tot jo li demanaria, que
vostè ha explicat aquí en el darrer moment sobre la conselleria
d’Esports..., que hi ha una subvenció per a programes de
tecnificació esportiva que s’incrementa en 159.000 euros, ha dit
vostè, i a mi m’agradaria saber exactament a què obeeix.

Després vostè explica que dins aquesta direcció general
passa de 2,5 milions d’euros a 3 milions d’euros i explica que



1718 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / 15 de novembre del 2006 

 

es reinverteix en els esportistes. Jo li deman: en quin tipus
d’esportistes?, en els d’elit?, en els que guanyen circuits...? No,
jo li ho deman, no ho sé, eh? En esportistes que guanyen
campionats?, o bé en esportistes de base? Això hauria de
quedar molt clar, quina és la seva aposta.

El programa 313I, que és planificació i ordenació social,
aquest pensam que hauria de ser un programa estrella del seu
govern, però val a dir que l’han incrementat i molt des de l’any
2006, però si analitzam de forma detallada hi veim uns
contrapunts destacables que convé fomentar. Per exemple, el
Pla sociosanitari, que vostès subratllen en els seus objectius del
programa en qüestió, nosaltres trobam que està molt bé a la
memòria però no està gens remarcat dins els capítols
d’inversions i de doblers per a aquest pla sociosanitari.

Jo li voldria remarcar que va ser vostè interpelAlada, es va
presentar una moció, es varen donar uns terminis perquè vostè
presentàs als grups parlamentaris el Pla sociosanitari que
anunciava en moltíssimes d’ocasions, i també li he de recordar
que a una pregunta que se li va formular per escrit des
d’Esquerra Unida i Els Verds vostè va reconèixer que aquest
pla sociosanitari no s’havia repartit a cap associació; tenc
aquesta pregunta. Aleshores, francament, no entenem..., i avui
mateix tots els diaris vénen plens de moltíssima planificació
publicitària d’aquest pla sociosanitari i per una altra banda
nosaltres no veim cap explicació coherent. Resulta que 1.375
milions que estan consagrats a aquest tema del Pla sociosanitari
les possibilitats reals d’extensió se centren en molt menys de la
meitat, en concret, a 450.000 euros assignats als capítols 4 i 6.
Convendria, Sra. Consellera, que això ens ho explicàs, perquè
la veritat és que n’estam tips de propaganda i de qualque
manera de fer-li un pressing important perquè vostè expliqui
aquest tema, veim que en fa una bona bravejada a la memòria,
veim que hi ha 1.375 milions d’euros consagrats i per una altra
banda vostè en consigna, i ho repetesc, 450.000 als capítols 4
i 6. Això és mal d’explicar, o almenys per a nosaltres és mal
d’entendre, convendria que també en prengués bona nota.

Al programa 323 ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Salom, ha sobrepassat el seu temps, vagi acabant.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Bé, com que hi ha moltíssimes preguntes i moltíssimes
qüestions que me queden una mica en l’aire, però que he de
repartir el temps amb el meu company, i també tenc preguntes
concretes per part d’altres companys que voldrien saber; miri,
n’hi ha una altra que és: quins programes ha implementat, Sra.
Consellera, amb els recursos del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials que es corresponien amb 300.000 euros,
m’agradaria que me digués, això de l’Institut Balear de la
Dona, que me digués on està reflectida aquesta transferència
que li va donar l’Estat a través del ministeri?

Després, seria interessant que també me digués quina part
del 1.408.180 euros, que és el capítol 4, que va al bon
guarderia, m’agradaria que especificàs la resta d’aquest milió
i quasi mig d’euros del capítol 4 on va, Sra. Consellera?

I després és impossible que pugui demanar totes les
qüestions que tenc, però sí que, per exemple, dins l’Institut
Balear de la Dona, les inversions en el capítol 6, Sra.
Consellera, estan retallades; hi ha una reducció de les
inversions immaterials que justifiquen aquesta contracció, però
aquestes inversions immaterials que es retallen en una quantitat
que és ben bé, Sra. Consellera, la mateixa que l’assignada per
a un increment en el capítol 1, quant a personal laboral.
Aquesta quantitat tan semblant ens preocupa i vostè hauria de
fer aquí una explicació per què passa això. I també demanar-li
si estan fent servir vostès aquesta partida del capítol 6 dels
pressuposts del 2006 per contractar gent dins el capítol 1 en els
pressuposts del 2007.

I ja fins aquí donaré pas al meu company Andreu Bosch.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Bosch, té la paraula.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, durant
aquests quatre anys de govern del Partit Popular s’ha generat
un greu desequilibri pressupostari en relació amb el Consell
Insular de Menorca, tant pel que fa a inversions com en despesa
corrent, vulnerant així la Llei d’atribució de competències als
consells insulars en aquesta matèria que establia l’equilibri
entre illes. En inversions s’ha generat un dèficit a Menorca de
més 10 milions d’euros, a conseqüència d’aquell famós conveni
amb l’IMSERSO, firmat pel ministre Zaplana, a part de la
compra de l’Hospital Militar de Palma.

Pel que fa a despesa corrent, s’ha generat un dèficit en
relació amb Menorca de més de 3 milions d’euros, d’una banda
per les transferències de més de 13 milions d’euros, per la llei
de transferències en anys successius, i 1,5 milions d’euros en
sociosocial. A Eivissa i Formentera es van transferir 1,7
milions per al manteniment del centre sociosanitari de Cas
Serres, i açò suma en els nostres comptes 3 milions d’euros de
despesa corrent.

En aquest pressupost del 2007, que és el darrer que faran,
tenen l’oportunitat de compensar el dèficit que tenen a
Menorca. Però de la lectura de la conselleria, tenim seriosos
dubtes, i per açò li voldríem demanar: primer, per quin motiu
es transfereixen 2,7 milions d’euros a la partida 743 del
programa 313, de centres assistencials, al Consorci de
Mallorca, i 2,4 al d’Eivissa i Formentera i no es transfereix res
dels 10 milions de dèficit en infraestructures al Consell Insular
de Menorca?

Una altra pregunta: de quina partida pressupostària pensen
treure els 6,6 milions d’euros per al Consell de Mallorca,
transferit en anys anteriors amb l’argument d’haver assumit més
tard les competències en benestar social? I si pensa transferir al
Consell de Menorca la quantitat equivalent d’aquest any i
d’anys anteriors.

D’altra banda, de quina partida pressupostària pensa treure
els 1,7 milions d’euros per al manteniment del centre de Cas
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Serres, a Eivissa i Formentera, i si pensa transferir la mateixa
quantitat al Consell Insular de Menorca per restablir l’equilibri
de la Llei de transferències?

Del programa 313D, de protecció i acció social, parla de
12,5 milions d’euros a la Fundació Balear per al Suport de la
Dependència Joan Crespí, crec que n’ha parlat una mica en
relació amb transferència per a places de diferents centres, ens
agradaria saber també si pensa transferir al Consorci
Sociosanitari de Menorca la quantitat corresponent per al
manteniment de les places en el centre de Santa Rita.

D’altra banda, si pensa incloure una partida d’1,5 milions
d’euros o similar, transferits a l’Institut de Serveis Socials i
Esportius per a programes d’inserció social, tal com van fer
l’any passat? En cas afirmatiu, de quina partida pensa treure-la?
I quina partida pensa treure a la part proporcional que
correspondria a Menorca també per a desequilibri de
transferències?

I per últim, en el programa 314A, de pensions i prestacions
econòmiques, amb l’objectiu 09, en inversió en
infraestructures, ralla de la construcció d’un centre residencial
a Menorca; ens agradaria saber a quin centre es refereix, a
quina partida va destinat i amb quina quantitat.

Amb tot açò voldríem saber quines són les seves intencions
respecte de compensar aquest desequilibri greu que li deia que
el Govern del Partit Popular havia tingut durant aquest temps
en inversió i en despesa corrent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, pot contestar.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Intentaré contestar de la forma
més ordenada possible i, en tot cas, si me deix qualque cosa,
demanaré disculpes i en el pròxim torn de paraula podrem
acabar d’aclarir algunes coses.

Començaria amb un tema al qual feia referència la diputada
del PSOE, el qual pensava que realment havia explicat i havia
quedat clar i, a més, com que és un tema públic, a més que crec
que passa a moltíssimes conselleries, i és el PEL, el Pla
d’estabilitat laboral. O sigui, aquestes diferències que hi ha de
capítol 1 a capítol 6, com li he explicat que passava amb
l’ODDM i amb l’Institut Balear de la Dona és perquè hi havia
personal contractat pel capítol 6, que són capítols d’inversions.
Aleshores és un personal que passa a ser pagat pel capítol 1,
però no és que es facin més contractacions ni es deixin de fer
més contractacions, és que són els mateixos doblers passats
d’un capítol a l’altre, i simplement es dóna una estabilitat
laboral a aquestes persones. I això passa de forma important en
aquests dos organismes.

Però és que és més, jo me havia aturat precisament en
l’Oficina de Defensa perquè havia explicat que la baixada del

capítol 6 havia de ser molt més grossa perquè passàvem al
capítol 1, però que manteníem bona part del que hi havia en el
capítol 6, precisament per fer programes d’inversió a través de
distintes actuacions, sobretot pel que marcava la Llei de la
infància. Per tant, no hi ha cap tipus de contractació ni amagada
ni res d’això, és el mateix personal que passa d’un lloc a l’altre
i per tant hi ha una desviació d’un capítol a l’altre, igual que hi
ha una desviació de forma de contractació, ni més ni manco.

Per tant, la diputada parlava d’una contracció en els capítols
d’inversions i que el que fèiem nosaltres era simplement
augmentar els capítols de personal; per tant, crec que això
queda més que constatat i desmentit en aquest punt.

I en el tema d’inversions no hi incidiré més, he parlat de
percentatges i de capítols que pugen més d’un 130%. Però és
que de vegades parlar de percentatges és parlar de forma molt
abstracte, jo crec que les inversions es veuen quan són una
realitat i jo crec que basta passar pel carrer dels Oms, o basta
passar pel carrer de Joan Crespí, o miri, doncs bastava anar a
la inauguració d’es Pinaret, igual que bastarà visitar totes
aquestes residències que es posaran en marxa, o dia 11 de
desembre, si no hi ha cap inconvenient, s’inaugurarà la
residència d’Inca; dia 18 de desembre, si no hi ha cap
inconvenient, s’inaugurarà la residència de Santa Eulària; a
principis de gener s’inaugurarà l’Hospital Militar, i per tant, de
forma progressiva, veurem que aquestes inversions són més que
reals. I per tant si aquests capítols no existissin en aquests
pressuposts seria impossible haver fet aquestes inversions, per
tant crec que queda més que constatat que ha estat aquesta una
conselleria inversora, però bé que jo crec que l’exemple
superaria tots els límits en aquests moments si ho comparàssim
amb passades legislatures, perquè si diguéssim les inversions
que es varen fer, amb les residències que hi haurà a l’any 2007,
per tant crec que aquestes inversions parlen per elles totes soles
i no incidiré més en aquestes qüestions.

Me feien referència també al capítol 323A, de joventut, que
és capítol 6, el qual baixa, i que per tant jo no mantenc els
objectius en temes de joventut. Miri, un exemple molt clar, jo
entenc que es puguin ficar amb joventut perquè és l’única
direcció general que baixa, però és que ha de baixar, perquè la
transferència serà real dia 1 de gener de l’any 2007 i el seu
pressupost està previst en el capítol 32 dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma, que és Economia i Hisenda,
i per tant hi ha 1,6 milions d’euros que estan destinats a
Menorca i a Eivissa. Per tant, és lògic que aquests 1,6 milions
d’euros no existeixin dins la direcció general. I això fa que
baixin les distintes partides, perquè des de la direcció general
fas feina amb els joves amb el capítol 5, amb el capítol 6, en fas
amb el capítol 7, perquè en fas amb els ajuntaments de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. I per tant és més que lògic
que baixin aquests distints capítols.

Però és mes, posaré un exemple, o sigui, a l’any 2006 el
pressupost de la Direcció General de Joventut eren 4,5 milions;
si n’hi llevam 1,6, que és el que hem de transferir a Menorca i
a Eivissa, ens en quedarien 2,9. I en canvi la Direcció General
de Joventut per a l’any 2007 en té 3,5, per tant té un augment
d’un 0,6 milions d’euros, més de mig milió d’euros. Per tant,
aquest mig milió d’euros ha d’estar distribuït en les distintes
partides que destinam a joventut, i entre aquestes n’hi ha que
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són al capítol 6, que són les campanyes que, a més, en ocasions
es dirigeixen als joves en general de la nostra comunitat
autònoma, com la campanya d’Hàbits Saludables, com el
programa cultura d’Art Jove, però és lògic que baixin aquelles
partides o aquelles subvencions que han de fer el Consell
Insular de Menorca i d’Eivissa perquè, si no, no estaríem fent
una transferència real en aquest sentit. Per tant, crec que queda
suficientment explicat en aquest sentit.

Esport base, que si nosaltres hem d’aplicar el pressupost de
la Direcció General d’Esports a quin tipus d’esportistes ho hem
d’aplicar? Miri, Sra. Salom, esport base és impossible, perquè
jo tenc un respecte molt gros, i després ho entendrà també el Sr.
Bosch amb els temes de transferències, i la transferència de
l’esport base, quan vaig arribar jo a aquest govern, ja no la
teníem, o sigui ja la gestionaven els consells insulars; fa molts
anys que els consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i Formentera gestionen l’esport base. A l’any 2003,
quan jo vaig arribar a aquest govern, ja no era competència
nostra. Per tant, nosaltres, en els nostres pressuposts, quan
parlam d’esport base ho parlam perquè el que subvencionam
són les finals escolars en què hi participen més d’una illa, hi
participa Mallorca, hi participa Menorca i hi participa Eivissa.
Per tant, és impossible que jo amb els meus pressuposts pugui
llevar pressupost destinat a l’esport base.

Ara bé, ens dedicam a l’esport de tecnificació i a l’esport
d’elit. L’esport de tecnificació és aquella fase d’alt rendiment,
és aquella fase on un esportista ja no només practica esport per
fer un partit de futbol, sinó que practica esport de forma més
professional. I per això hem creat l’Institut de Secundària a
Príncipes, on el que feim és millorar les instalAlacions i
possibilitar una formació i una combinació amb l’esport de
tecnificació. I per això hi ha una subvenció destinada
precisament a tecnificació, però són subvencions, la qual cosa
després també explicaré, que surten publicades en el butlletí
oficial i que es regeixen pels principis de concurrència i els
principis d’igualtat i que hi participen les federacions i els
clubs. I quan presenten un programa de tecnificació és el que
subvenciona el Govern de les Illes Balears.

I el que hem fet nosaltres, parlant d’esports, no ha estat
renunciar a l’equip ciclista, no, és que quan nosaltres vàrem
decidir patrocinar l’equip ciclista ja el decidirem patrocinar fins
a finals de l’any 2006, no és que ara haguem decidit acabar
amb el patrocini, és que això era el nostre acord. I creim que
realment ha donat el resultat que nosaltres esperàvem. Ara bé,
també creim que som un govern conseqüent amb les
legislatures i en aquests moments continuar amb un patrocini
que significa un import econòmic podria no estar-hi d’acord, tal
vegada, el pròxim govern, per tant el nostre patrocini arribava
fins al mes de desembre de l’any 2006. Ara bé, el que
demanaven en moltes ocasions els diputats era que nosaltres
reinvertíssim això en esportistes de les nostres illes, i això és el
que feim amb totes aquestes subvencions i amb la millora de les
instalAlacions, esportistes de tecnificació i esportistes d’alt
rendiment, la qual cosa no vol dir un esportista que guanyi un
campionat, perquè jo supòs que amb aquestes insinuacions es
vol fer referència a si es produeix una celebració perquè un
esportista a la nostra comunitat autònoma ha fet campió del
món, faltaria més que no celebràssim que hagi fet campió del
món. Però és que no ho celebram per a nosaltres, és perquè

hem de donar la possibilitat als ciutadans d’aquestes illes, als
seus seguidors, que puguin celebrar amb aquests campions del
món aquestes victòries, igual que se celebren a altres indrets.
Però el nostre pressupost està destinat a aquests esportistes.

Me feien referència després a programes en el Pla
sociosanitari, en què jo vaig comparèixer a una interpelAlació;
clar, jo vaig comparèixer perquè la Sra. Diputada me va
interpelAlar a mi, però el Pla sociosanitari forma part d’una
comissió a la qual hi és present la Conselleria de Presidència
per la part social, hi és present la Conselleria de Salut per la
part de salut, però presideix Vicepresidència. Per tant, jo puc
donar una explicació de la meva part corresponent i puc
comparèixer a totes les interpelAlacions i puc contestar totes les
preguntes que se’m demanin; però jo a la meva part de
sociosanitari de la qual som responsable, li contestaré: per a mi
l’Hospital Militar és un centre sociosanitari; per a mi la
Residència d’Alzheimer és un centre sociosanitari; per a mi la
Residència de Pàrkinson és un centre sociosanitari. I el Joan
Crespí és un centre sociosanitari molt especialitzat en el qual hi
conjugarem la part social i la part sanitària, i això són
inversions que ha fet la Conselleria de Presidència.

Incidiré també, perquè el Sr. Diputat de Menorca, me
parlava d’aquella part que havia de tocar a Menorca del
conveni que vàrem firmar amb l’IMSERSO. I jo tornaré
aprofitar, que és un conveni exclusivament en aquests moments
pagat pel Govern de les Illes Balears i que no sé si era un
oferiment per dirigir-nos conjuntament a Madrid, perquè ens
facin aquest pagament, però si ho és, jo ho recull i bé, em
compromet també amb els diputats del Partit Socialista a
reclamar contínuament aquest pagament. Crec que és una
llàstima que l’Estat, qui fa la Llei de la dependència i que es
dirigeix a aquestes persones, a les nostres illes deixi aquestes
persones fora recursos adequats. I si el Govern de l’Estat es
pensava que per no pagar aquests imports els nostres ciutadans
es quedarien fora aquests recursos, crec que estava molt
equivocat, perquè el Govern de les Illes Balears ha fet un esforç
important en temes socials, en temes inversors i està construint
aquestes residències.

Me parlava la Sra. Diputada també dels 100.000 euros que
em va donar l’Estat de l’Institut Balear de la Dona; jo no sé si
es referia als que me va donar l’Estat a l’any 2006, jo no tenc
cap inconvenient a fer un desglossament del pressupost de l’any
2006, crec que la meva compareixença es referia als
pressuposts de l’any 2007, però en tot cas, sí, i d’acord amb les
aportacions que me fa la meva directora de l’Institut Balear de
la Dona, perquè jo no conec amb total i absolut detall en aquest
moment totes les partides i tots els números; però dir-li que es
va firmar un conveni per al cost de les cases d’acollida i també
per fer una campanya de sensibilització per prevenir la
violència de gènere. Ara és novembre, dia 25 de novembre, no
vull dir se celebra, es commemora, ho diria d’aquesta manera,
però hi ha una campanya prevista, conjuntament amb l’Estat,
per a la utilització d’aquest import econòmic.

Després me feia referència també a què aplicarem l’1,5
milions d’euros de la línia de subvencions dirigides a
associacions de l’Institut Balear de la Dona. Doncs, miri,
200.000 euros són per a subvencions genèriques per a
associacions de dones. A qui les donarem? No ho sé, no ho sé



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / 15 de novembre del 2006 1721

 

perquè nosaltres publicam una línia de subvencions, les
associacions es presenten i presenten un projecte; la comissió
tècnica valora si aquell projecte és adequat per rebre aquella
subvencions. Per tant, ja deia que són per a temes de
concurrència i d’igualtat i que jo en aquest moment desconec
a qui donarem les subvencions. 12.000 euros van destinats a
aquests pisos del projecte Lausana. 800.000 euros van destinats
al bon d’infància, per la part de l’IBD. 200.000 euros van
destinats a ses Ufanes amb Càritas i a l’Ajuntament d’Inca. I
85.000 euros van destinats als convenis que tenim amb els
consells insulars per als infants que estan dins les cases
d’acollida. Per tant, aquesta és la distribució de l’1,5 milions
d’euros.

Crec que he contestat les preguntes que me feia la Sra.
Diputada del PSOE. Passaria a les que me feia el diputat, també
del mateix partit, qui me parlava precisament d’aquest conveni
amb l’Estat. Jo recull l’oferta de fer la reclamació, però en tot
cas voldria apuntar que l’import previst en aquest conveni per
a l’illa de Menorca, que és un centre de discapacitats de
Ciutadella, està transferit des de l’any 2006 al Consorci; hi ha
1,8 milions d’euros destinats al Consorci per Menorca per a la
construcció del centre de discapacitats de Ciutadella.

Un altre inconvenient que hi pugui haver és que no s’hagi
produït la constitució del Consorci, però sí s’han aprovat els
estatuts i la transferència està feta al Consorci. Per tant, aquest
centre de Ciutadella, una vegada que s’hagi fet la cessió dels
terrenys, podrem començar amb les obres. I nosaltres donarem
compliment estricte a aquest conveni que vàrem firmar amb
l’IMSERSO i, si és possible, complirem amb tota la
construcció dels centres que estaven prevists.

Me demana també si s’ha produït un desequilibri amb les
transferències de serveis socials als consells insulars. Jo faré
una puntualització que el diputat també coneix i és que les
transferències a Menorca i a Eivissa es varen produir amb
anterioritat a les de Mallorca. No hi ha hagut cap desequilibri
provocat per aquesta conselleria. A l’any 2001 es va fer la Llei
de transferències, les transferències es varen produir l’any
2004, i durant aquest impasse es varen anar creant serveis i
programes dins la conselleria, en aquell moment, de Benestar
Social, que no estaven dotats econòmicament, i aquesta partida
a la qual vostè fa referència és aquesta. Però no hi ha hagut una
aportació addicional, perquè el diputat també coneix que, per
exemple, a l’any 2005 vàrem firmar un conveni amb els tres
consells insulars, Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera per
a nous concerts de places prevists a la Llei de transferències
amb la distribució dels percentatges que ens marca la Llei de
transferències: 79% per a Mallorca, 11 i busques per cent per
a Eivissa i Formentera i 9 i busques per cent per a Menorca. I
això és l’acord al qual varen arribar els consells insulars i el
Govern de les Illes Balears a la passada legislatura i el
compliment estricte l’ha fet la Conselleria de Presidència.
Evidentment, si es concerten més places serà sempre amb el
mateix percentatge per als tres consells insulars.

Me feien preguntes els diputats del Partit Socialista de
Mallorca en relació amb les mesures judicials, que d’acord que
s’havia obert o s’havia posat en funcionament el mòdul
terapèutic, s’havia reformat tot el centre d’es Pinaret amb una
inversió més que considerable, i a veure si baixàvem respecte

d’altres tipus de mesures judicials he entès. Recordar que hi ha
una dotació econòmica del programa Alter, que és un canvi que
ja vàrem fer, pens que era l’any 2005, i vàrem canviar un
programa existent per aquest altre, i que aquest és el projecte
que precisament es convenia amb els ajuntaments i també amb
els instituts que es volen adherir a aquest programa. I
possiblement la memòria, la qual parla de mesures judicials,
pot fer referència a aquest programa.

I després, dir també, que hi ha un pis d’emancipació que
vàrem posar en marxa també, crec que era a finals de l’any
2004, a principis de l’any 2005. L’estadística, crec recordar,
que hi han passat no sé si per a aquest any 2006, i ara això sí
que ho dic de forma molt aleatòria, 7 o 8 usuaris, que són
mesures que fins aquests anys no existien i són mesures
alternatives, sempre per disposició judicial. Són menors que
surten del centre d’internament, els quals no és convenient que
s’integrin directament dins la societat i que tenguin un pas
intermedi.

Quant als temes de protecció social, en el programa de
protecció social me demanava la distribució, crec, de 2 milions
d’euros, a què havia d’anar destinada aquesta distribució. El
programa de protecció social té dues parts: una són els centres
base, els quals ja he explicat, i l’altra són aquells programes,
com deia jo, que eren, per exemple, els programes
d’intervenció, del poble gitano, eradicació de la pobresa,
etcètera, tot són programes cofinançats, com el Pla
gerontològic. El que es fa és publicar una línia de subvencions
i les corporacions decideixen si volen construir un centre de
dia, si volen fer (...) i nosaltres subvencionam aquest fet. I no
sé si es referia, possiblement, a aquest tipus de programes; però
tot són programes que es publiquen amb línia de subvencions.
I aquí hi ha un programa també del bon residència, al qual
també vostè hi feia referència, no sé si aquests 2 milions
d’euros devien ser els 2,2 del Pla gerontològic, possiblement
deu ser aquest mateix programa.

Però, quant al bon residència, nosaltres hem previst una
distribució de 4,4 per als centres especialitzats, per tant és del
conveni IMSERSO, i 5 milions d’euros per a les 10 residències
construïdes amb la fórmula de concessió administrativa. Per
tant, està previst subvencionar els dos tipus de centres. Està feta
una periodificació exacta de la posada en marxa, ens podem
equivocar de qualque dia, però de la posada en marxa
progressiva d’aquests centres, per tant cobrirem totes les places
previstes.

Voldria recordar que la concessió administrativa no és una
fórmula privada, la concessió administrativa és una fórmula que
permet a l’administració no fer una inversió, un
desembossament d’inversió en infraestructures, sinó que el que
permet és que es construeixi aquesta infraestructura i després
el que fa el Govern de les Illes Balears és pagar el concert de
les places. Per tant, l’important és el que paga l’usuari, el qual
pagarà el mateix que en aquests moments pugui pagar per una
residència que vostè anomenaria pública, com la Bonanova o
Felanitx, per posar un exemple. Aquests usuaris paguen un 75%
de la seva pensió, a les residències que nosaltres construïm
pagaran exactament el mateix, perquè aquest bon residència el
que fa és cobrir la diferència del cost de la plaça fins al 75%
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d’aquesta pensió. Per tant, la nostra previsió és poder cobrir
aquest cost.

Me feia referència també als temes de família. Vull explicar
el mateix, les subvencions de família són les que van dirigides
a distintes associacions; que són subvencions que es publiquen
cada any des de temps immemorial i que per tant tenen el
mateix procediment que qualsevol línia de subvencions. No
sabem a qui subvencionarem en aquest moment, dependrà dels
programes que es presentin; hi ha associacions que presenten
programes de conciliació, bé, en definitiva totes les
associacions de família en aquest sentit.

Quant al tema de la Universitat, no ho sé, igual no ho he
anomenat, però està dins el tema de planificació de la Direcció
General de Serveis Socials. He fet referència a una partida que
contenia convenis anuals, ALDABA, IRES, Coordinadora i la
Universitat també, per tant està dins aquesta partida econòmica.

El tema de menors, ja he contestat que no estava en aquest
pressupost l’1,6 de Menorca i d’Eivissa sinó que és a la secció
32, que és la Conselleria d’Economia i Hisenda, perquè està
previst que entri en vigor dia 1 de gener.

I després se’m feia referència també a la partida dels
ajuntaments, d’esports, queda una partida de 57.000 euros i que
això únicament cobria un tema de Sineu, perquè era qualque
cosa, no sé si el Govern o l’ajuntament o no sé qui, no havia
sabut arreglar, no ho sé, era un comentari que havia fet la
diputada; jo no sé si ho d’aplicar al mateix cas de Bunyola, tal
vegada sí, però no sé si és el mateix cas; només posaré un
exemple, Bunyola, a l’any 2003, o a l’any 2002, va construir un
pavelló amb un plurianual del Govern de les Illes Balears que
va començar a pagar, crec que no va acomplir la primera
anualitat i per tant qui ho paga és aquest govern i la partida
econòmica està dins aquestes aportacions que es fan a
ajuntaments. Però són els mateixos casos tots i són
instalAlacions esportives, com el camp de gespa de Menorca,
són instalAlacions esportives que es varen fer durant la passada
legislatura, que són plurianuals que es varen fer legítimament,
que aquest govern ha d’acomplir perquè acompleix els
convenis acordats entre ambdues institucions legalment
constituïdes, que en aquest cas eren un consell insular enguany
i el Govern de les Illes Balears i per tant pagam els plurianuals.

I ja que he contestat les mateixes preguntes, seria
convenient que el conveni que tenim firmat amb Madrid, que
són dos governs legalment constituïts, doncs s’acomplissin i
ens pagassin els plurianuals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Mascaró, cinc minuts
de rèplica.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Amb això de Madrid me recorda que
l’anterior legislatura, quan gemegaven que el Govern de l’Estat
no acomplia, el Partit Popular solia dir que era que no sabien

negociar; a veure si aquest govern de professionals tampoc no
en sap de negociar.

Bé, molt poques coses, moltes les heu contestat i jo també
me reservaré per discutir-ho en plenari.

Referent al programa Alter, m’agradaria saber la partida
econòmica a quin programa està. Concessió administrativa de
residències, efectivament, el Govern no les paga, les
residències, les paga qui les fa, els ajuntaments sí que han
aportat el solar, però també és cert que no totes les places són
concertades, qualque benefici en té, i durant 40 anys, qui
construeix les residències es quedarà un 40% d eles places a
nivell privat, privat, privat, i la resta ja la té assegurat, el
Govern li donarà els doblers. Així, l’empresa que construeix fa
un gran negoci i, a més a més, sap cert que cobrarà les altres
residències, quan nosaltres som més partidaris de tenir places
públiques i assumir, evidentment, aquest cost de diferència que
es paga a les residències del Govern i a les dels ajuntaments
entre el que pot pagar una persona i el cost real d’una
residència.

I referent als doblers de Sineu i de Bunyola, vol dir que els
doblers que hi ha destinats a la Direcció General d’Esports per
a ajuntaments, només són per a Sineu i per a Bunyola?, perquè
el del camp de gespa de Menorca no és aquí dins, ni hi és, jo
vull saber quins criteris de repartiment es donaran, igualment
que deis que no sabeu a qui subvencionareu les convocatòries
anuals que es fan, però sí que deveu saber quins criteris tendreu
a l’hora de publicar convocatòries, esper. No que simplement
es posa ..., feim una convocatòria d’ajudes i cadascú que
presenti, el Govern sol posar uns criteris a l’hora de
subvencionar, a veure quins criteris té prevists per al proper
any.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Salom, pel Grup Parlamentari Socialista,
també per cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Començarem per Menorca. Vostè
parla de desequilibris amb Menorca i amb altres illes, però jo
ja li vaig dir l’any passat al pressupost, a Menorca també s’han
produït serveis nous, un personal nou, com a Mallorca, i, a més,
el 2005 s’ha produït una habilitació de crèdit de 6,6 milions
d’euros. Aleshores, quan se li ha demanat per part del Sr.
Andreu Bosch, vostè no ha contestat res del desequilibri, per
exemple, de Cas Serres d’Eivissa, ni tampoc no ha respost de
l’1,5 milions a Mallorca per a inserció social. Convendria que
ho aclarís, perquè Menorca en aquest pressupost seu és
clarament discriminada, no només discriminada, sinó que a més
de vegades cau dels programes i només surt Menorca i
Mallorca. Inversions de 50 milions d’euros només n’hi ha dues
per a Menorca, això també ens ho hauria d’explicar, Sra.
Consellera. I dels 12,5 milions de protecció i acció social, si se
subvencionen les places a centres de Mallorca i d’Eivissa,
també se n’haurien de subvencionar als centres de Menorca, no
li pareix?, això és una pregunta concreta.
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En aquest cas, m’hauré de convertir en la defensora del
Consell de Menorca, perquè el fet que Menorca no sigui
governada per un president del seu partit polític, fa que tengui
una discriminació constant i fonamentada, fonamentada perquè
basta mirar els pressuposts, tal com jo li he dit, Miri, Menorca,
al programa 313A, centres assistencials, dels capítols 4 i 7 es
produeixen situacions que són molt difícils d’entendre, Sra.
Consellera. Per exemple, vostès assignen a Menorca realment
els menuts si comparam les xifres amb les que vostès assignen
a Mallorca i a Eivissa i Formentera; en el capítol 4, en aquest
programa 313, Menorca només rep 100.000 euros, Eivissa i
Formentera, això al seu pressupost, eh?, Sra. Consellera,
Eivissa i Formentera 769.000 euros, i Mallorca 1,3 milions
d’euros. Al capítol 7, Menorca no apareix, però sí que
apareixen Eivissa i Formentera i Mallorca. Jo li he de tornar a
preguntar, Sra. Consellera, per què això?, per què aquesta
discriminació?, per què no és governada pel seu partit? És així
de clar, li torn a dir, prengui’n nota, programa 313A, centres
assistencials, Menorca rep els menuts, i hi ha un desfasament
enorme, i vostè, a la seva primera resposta no ha contestat per
a res a això.

Al programa 313D, de protecció i acció social, no
expliquen gaire cosa, però n’hi concretaré dues molt
específiques. Miri, al capítol 4, a l’article 48000, assenyala una
evolució enorme entre el 2006 i el 2007, vostès passen de
328.000 euros a més de 2 milions d’euros per al 2007, per què
aquesta situació, Sra. Consellera? Al capítol 6 d’aquest mateix
programa, 313D, de protecció i acció social, es passa de 70.000
euros a 1,2 milions d’euros el 2007. Això estaria molt bé si la
inconcreció a les seves partides d’inversions immaterials fossin
tan elevades de l’1,2 milions d’euros a 1,1 milions s’assignen
a aquest concepte, de manera que l’increment brutal resta
totalment opac, Sra. Consellera, no hi ha transparència en
aquest pressupost seu, no, no n’hi ha, no tenc ganes de discutir,
però és així, vostè posa mala cara, però realment ens hi trobam,
amb això. Seria important que ho aclarís.

Després, diu que vostè del Pla sociosanitari té la part social
i que és prou important, evidentment la part social és
importantíssima, Sra. Consellera, i aquí només venc a parlar del
Pla sociosanitari de la part que vostè ven a la memòria, i de les
preguntes escrites que se li han fet i del que vostè ha contestat,
i si vostè no es veu amb coratge de dur la part social del Pla
sociosanitari, doni-ho a la vicepresidenta, Sra. Consellera, i així
tots en sortirem millor i sabrem a què atenir-nos, perquè clar,
vostès publicitin i publicitin i fan unes partides milionàries per
a aquest pla sociosanitari, quan la realitat és que ningú no sap
amb què, perquè clar vostè ha dit l’Hospital Militar, el Centre
Joan Crespí, etc., Santa Eulàlia, etc., i que això òbviament
vostè explica que ve de l’IMSERSO, que ve del conveni amb
l’IMSERSO que no paga. A veure si jo puc entendre una cosa,
és veritat que hi ha aquest conveni amb l’IMSERSO, i és
veritat, Sra. Consellera, que vostè ha gastat i ha fet unes
inversions, però hi ha una cosa que jo no puc entendre i és per
què vostè no justifica aquestes inversions, perquè vostè les pot
justificar, jo li don la raó, vostè ha fet unes despeses a tots
aquests centres, aleshores, com deia la Sra. Mascaró del PSM,
deu ser que vostè és vehement i no sap negociar, perquè si just
Madrid li diu “doni’m les factures del que vostè ha gastat”, i a
mi em consta que les té, Sra. Consellera, perquè vostè ha gastat,
i no les presenta i se’n va a la barra a discutir si s’ha de pagar

al final, si s’ha de pagar cada any o no sé què, escolti, Sra.
Consellera, jo m’estim més els doblers en mà, justificar el que
pogués justificar, perquè se’m pagui, i no fer publicitat que
vostè cada vegada no li paguen aquest conveni; no li paguen
perquè no s’entenen amb vostè, perquè vostè no sap negociar,
així de clar. Vostè no sap negociar perquè davant unes despeses
que vostè sí que ha fet, a vostè no li dóna la gana justificar-les.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Diputada, que ja ha passat del seu temps.

LA SRA. SALOM I SOLER:

D’acord. Després, i ja per acabar, em consta que el consorci
de Menorca l’han de planificar vostès des del Govern, i vostès,
aquest consorci de Menorca, no el planifiquen i no li donen
sortida. Aleshores, cada vegada ens diuen que el consorci de
Menorca no està fet i la responsabilitat és seva. L’any passat,
o sigui el 2006 i el 2007, i per què no el fan ja?, i així podrà
constar als pressuposts. I després una altra pregunta, i acab, Sr.
President, jo li vaig demanar que hi havia una partida que
s’havia incrementat el 2006 que era, si no record malament, des
de Madrid, de 39,5 milions d’euros, i jo el setembre li vaig
demanar davall els arcs del carrer d’aquest parlament, si vostè
ja havia rebut aquesta partida de 39,5 milions d’euros i a quina
partida ho disposaria. Vostè em va dir que pensava que en 15
o 10 dies rebria aquesta partida. Jo li deman si l’ha rebuda, on
és, era una partida de 200 milions d’euros per a totes les
comunitats autònoma i a les Illes ens en tocaven 39,5. No se’n
recorda? Ah!, aleshores, si vostè ha rebut aquesta partida, que
ja li vaig demanar en particular i al carrer, a veure on està
avaluada aquesta partida de 39,5 milions d’euros.

I res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Continuaré contestant les
preguntes que han fet les senyores diputades. Quant al
programa Alter, se’m demanava a quina partida és, partida
64000 de la Direcció General de Menors i Família i és el
programa de (...) mesures judicials. Per tant, té un pressupost
econòmic de, crec recordar, devers 360.000 euros, i, a més, és
un programa augmentat l’any 2006 considerablement de
participació d’ajuntaments i d’instituts i de joves que se n’han
pogut beneficiar.

Respecte de si som partidària d’un tipus de places
residencials o no, miri, jo som partidària de tenir places de
residència, però de tenir-ne, i de tenir places de qualitat que al
final és el que importa als usuaris i a les seves famílies.
Simplement em vull posar a la pell d’aquelles persones que fa
set o vuit anys, o cinc o sis, o quatre, és igual, que estaven en
llista d’espera i no poden optar a una plaça residencial perquè
no existeix. Per tant, crec que el que havia de procurar el
Govern de les Illes Balears és calcular places residencials,
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places de qualitat i places pagades pel Govern de les Illes
Balears, i que les persones majors només haguessin d’assumir
el 75% d’aquesta pensió. I això és el que ha fet aquest govern,
no només en places assistides per a majors sinó, per primera
vegada a la nostra comunitat, en places residencials de centre
de dia i de rehabilitació molt específiques, centres
especialitzats que esper que, a més, siguin referència a nivell
estatal com el centre d’Alzheimer que farem, que estam fent a
Marratxí, que tendrà un centre d’investigació. Això és el que ha
fet aquest govern amb els pressuposts destinats a serveis socials
des de l’inici d’aquesta legislatura. 

La diputada del Partit Socialista de Mallorca també em feia
una repregunta i era aquesta subvenció de temes esportius, de
si Bunyola, de si Sineu, jo havia posat també l’exemple que
havia posat ella, perquè vessin que de vegades hi ha qüestions
que són paralAleles, però, en tot cas, la línia de subvencions que
treurem marcarà uns criteris i seran sempre uns criteris
objectius, com hem fet sempre, possiblement que aquell
municipi no tengui una instalAlació concreta, que tengui un
nombre determinat d’esportistes, que pugui destinar-ho a centre
de tecnificació, igual com s’ha fet sempre amb els distints
governs, només que nosaltres ampliam aquesta línia per poder
destinar als ajuntaments, és una línia no publicada, però sempre
la publicam al butlletí oficial, per tant, totes les entitats,
ajuntaments i persones interessades que estiguin constituïdes en
associació i a les quals vagi dirigida aquesta línia, s’hi podran
presentar.

Crec que aquestes eren les preguntes que m’havia fet la
diputada. Ara passaria a les preguntes del Partit Socialista. Em
feia referència a un pressupost que no estava previst als nostres
-valgui la redundància- pressuposts per al tema de Cas Serres.
Jo, Sra. Diputada, Cas Serres no l’he gestionat mai, és un centre
que depèn de la Conselleria de Salut, la meva Conselleria de
Presidència i Esports no ha destinat mai un pressupost, des que
jo som a aquest govern, a Cas Serres, està subvencionat,
gestionat, no sé com el gestiona la Conselleria de Salut, no sé
si té un conveni signat amb el consell insular, és una qüestió
que desconec, però supòs que el diputat la pot informar més
que jo, per tant, és més que evident que no hi ha de tenir res
pressupostat per a Cas Serres.

Que discrimín Menorca. Intentaré fer un llistat només de les
darreres inversions que s’hagin fet o s’hagin acabat l’any 2006.
Sa Vinyeta, l,’únic alberg juvenil que ha fet aquest govern a les
Illes Balears, l’ha invertit a Menorca, 1,9 milions d’euros.
Centres de dia subvencionats de Menorca per la Direcció
General de Serveis Socials: Ferreries i es Migjorn. Un centre
per a discapacitats d’ASMIMO, que vaig tenir la sort de poder
compartir la inauguració amb el diputat fa uns quinze dies, a
Maó. El Punt de trobada, també. El Casal de Joves que acabam
de subvencionar també per a Maó. La Sra. Diputada em parla
d’una transferència d’un consorci de 100.000 euros a Menorca,
jo he explicat a la meva intervenció prèvia que el centre que
estava previst al conveni IMSERSO de Madrid, d’1.800.000
euros ja està transferit al Consorci de Menorca amb el
pressupost de l’any 2006, 1,8 milions d’euros estan transferits
al Consorci de Menorca, i això és fàcilment comprovable
perquè són faves comptades, per tant és una cosa ben fàcil de
comprovar.

No sé, jo no vull banalitzar amb aquest tema, però no he
tengut mai cap ànim de discriminar ningú perquè sigui o deixi
de ser d’un altre partit, la meva funció és fer política social, i he
de fer política social per a tots els ciutadans de les nostres illes.
No sé si amb les seves paraules em vol dir vostè que jo
discrimín els ciutadans d’aquestes illes perquè aquí governa el
Partit Popular, perquè jo voldria pensar que això no és així. 

I em fa una acusació que jo no sé negociar. Sra. Salom,
deixi que li digui que qui va negociar aquest conveni l’any
2003 va ser aquesta consellera, evidentment amb d’altres
membres del Govern, perquè no em vull posar cap mèrit, però
jo vaig negociar un conveni amb Madrid de 50 milions d’euros,
25 aportats per la comunitat i 25 aportats per l’Estat, alguna
cosa devien saber fer quan vàrem rebre l’anualitat de l’any
2003, i justament la vàrem deixar de cobrar l’any 2004. I vostè
em diu que és cert que aquestes inversions estan fetes, vostè
fixi’s que el Govern de les Illes Balears ha posat els doblers, jo
no sé si me la n’hauria de dur de testimoni a Madrid quan vaig
a negociar, perquè ara li diré el darrer que vaig proposar a
l’Estat i no m’han contestat. Vàrem dir a l’Estat, “molt bé, no
han pagat l’anualitat de l’any 2005, tal vegada no ha pogut, jo
ho vull entendre, allarguem aquest conveni una anualitat més i
en lloc de pagar-me l’any 2005, pagui’m l’any 2009", no he
rebut resposta, l’única resposta que he rebut ha estat no cobrar
l’anualitat de l’any 2006. Per tant, si em vol dir que això no és
tenir ànim de negociar, tal vegada hauria de venir vostè de
testimoni, però crec que l’important és que aquests centres es
facin, i he de dir, ho diré totes les vegades que faci falta, són
uns doblers que no em pertanyen a mi, pertanyen als ciutadans
d’aquestes illes i, per tant, tenc tot el dret de recordar que
aquest conveni s’incompleix. Evidentment, vostè entendrà, si
em diu que jo he fet les obres i que no les sé justificar, tendria
un problema greu, jo no crec que aquest problema sigui, en
aquest cas, de la comunitat autònoma, però, per tant, crec que
la conclusió d’aquest tema és que ningú no s’hagués pensant
l’any 2003 que aquesta comunitat autònoma, en finalitzar l’any
2007, tendrà 20 residències noves, 10 per a persones majors
assistides, 10 centres especialitzats i, a més, tendrà 16 centres
de dia, entre els quals he comentat el de Migjorn i el de
Ferreries, subvencionats en un cent per cent del que ens varen
demanar a la línia de subvencions. Per tant, cap ànim de
discriminar Menorca no existeix per part de la meva
conselleria.

Crec que ho he contestat tot. La darrera puntualització
respecte d’una conversa a la qual vostè em feia referència. No
eren 39 milions d’euros, tant de bo fossin 39 milions per a la
nostra comunitat autònoma, però crec que, en tot cas, eren 3,9,
perquè l’Estat és veritat que havia dit que posaria no sé quants
de mils de milions d’euros per a la llei de la dependència i el
primer any ja en va eliminar la meitat, per tant, esper que un
any ens n’arribin 39.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Popular, la Sra.
Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar la benvinguda
a la Sra. Consellera i a tot el seu equip, i les gràcies per les
seves explicacions.

Bàsicament, li vull dir, Sra. Consellera, que vostè ha
aconseguit l’impossible, és a dir, en quatre anys vostè ha
colAlocat aquesta comunitat a un punt de referència per a tot
l’Estat espanyol, sense cap dubte, en polítiques socials, i això
que inicialment se’ns criticava que havia desaparegut la
Conselleria de Benestar Social, jo crec que és que no és gens
comparable el que es va fer l’anterior legislatura amb una
Conselleria de Benestar Social al que s’ha durant aquesta
legislatura. Per tant, Sra. Consellera, primer de tot, enhorabona
per haver aconseguit colAlocar aquesta comunitat autònoma en
el punt que es mereix.

I, vostè ho ha dit a la seva intervenció, el Govern va fer una
aporta molt forta pels temes socials, ho ha mantingut durant tots
els anys, ho va dir el primer any de legislatura, ho ha mantingut
i, a més, ara, aquest darrer any, amb un 25% d’increment del
seu pressupost ho ratifica d’una forma sobrada. Crec, Sra.
Consellera, que s’han les coses molt ben fetes, no es pot fer
política social sense tenir les infraestructures adequades per fer-
la, perquè no basta fer campanyes ni predicar a l’aire el que ja
sabem tots, el que s’ha de fer és una política real i, en primer
lloc, dotar d’infraestructures el que ha fet, si no he entès
malament, 16 centres de dia, 10 residències per a persones
majors i 10 centres especialitzats. Crec que això, la veritat,
demostra clarament quina és aquesta intenció i quina és aquesta
aposta.

Però això no és tot, vostè ha dit que amb aquest pressupost
de l’any 2007, com que ja hauran fet totes aquestes
infraestructures que estaven previstes, es volen comprometre
que no quedi una persona amb necessitats de cobrir una plaça,
fora per motius econòmics, sinó que fins i tot treu el tema de
l’abonament residència, el dota amb un pressupost
importantíssim i d’aquesta manera aconseguirem fer la política
social de veritat, és a dir, una vegada que tenguem les
infraestructures, que les persones que ho necessitin puguin
accedir a aquestes infraestructures, perquè el seu objectiu -i ho
ha dit ben clarament- no és altre que millorar la vida de tantes
i tantes persones d’aquesta societat. Jo crec que ho aconseguirà,
amb aquest pressupost, amb aquest increment del 25% que el
podrà destinar, una vegada fetes totes les infraestructures, a
actuar de forma directa amb les polítiques socials i a diari, jo
crec, Sra. Consellera, que estam tots d’enhorabona.

I per a mi també són polítiques socials les polítiques
esportives perquè també és social per a mi que un esportista
pugui tenir una ajuda d’aquest govern per tal de poder accedir
a competit a fora, etc., o a tenir unes bones infraestructures.
Igualment que és una política social, no només la de la direcció
general, sinó també la de l’Institut Balear de la Dona, on s’ha
fet una tasca impressionant durant aquests quatre anys, se li ha
reconegut i fins i tot se l’ha dotat amb més pressupost per al
2007 perquè pugui continuar amb aquesta lluita constant a
favor dels drets de la dona.

Sincerament, Sra. Consellera, enhorabona perquè ha
aconseguit tenir la segona conselleria amb un increment més alt

de tot el govern, enhorabona perquè vol dir que les polítiques
socials que fa el Partit ^Popular van pel bon camí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Sra. Consellera, per tancar el
debat, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, molt breument,
però no vull deixar d’agrair-li la seva intervenció i sobretot el
seu suport a les polítiques que desenvolupa el departament
destinat a tots aquests colAlectius a què vostè feia referència de
la Conselleria de Presidència i Esports. Efectivament, jo crec
que el més importat de les polítiques socials, anava a dir en
moltes ocasions, però crec que en totes, és passar sempre de les
paraules als fets, però això és impossible si no es compta amb
el suport de tot un govern, però si sobretot no es compta amb
el suport d’un pressupost econòmic, i això ha estat possible
gràcies a l’esforç continu que s’ha fet durant aquests anys per
fer totes aquestes infraestructures, però sobretot a la sensibilitat
que s’ha tengut durant aquest darrer anys, les infraestructures
fora poder-les posar en marxa en aquests moments, que és
realment el costós, perquè les inversions es fan un pic, però el
manteniment es fa sempre i, per tant, hem comptat amb la
sensibilitat, sense cap dubte, del president del Govern de les
Illes Balears i també de la Conselleria d’Economia per poder
tirar endavant tots aquests projectes que hem començat.

També voldria aprofitar aquesta darrera intervenció de
pressuposts per fer un agraïment a tot el meu equip, a tots els
directors generals, secretaris generals, totes les persones que
formen part de l’equip de la Conselleria de Presidència i
Esports, sobretot per l’aplicació d’aquests pressupost, perquè
no deixin res fora aplicar, perquè al final també això és
important i per la seva feina constant i diària i perquè realment
crec que han fet moltes coses positives per a aquesta societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Abans d’aixecar la sessió, vull agrair la compareixença i les
explicacions a l’Hble. Consellera de Presidència i Esports, i
igualment donar les gràcies als seus acompanyants.

Esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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