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EL SR. PRESIDENT: Senyores i senyores diputats. Reprenem la sessió i
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continuam amb el debat de les esmenes, en aquest cas debat

número 21 de totalitat, secció 23 Conselleria de Presidència i

Esports, secció 73 Institut Balear de la Dona i secció 75 Institut

Balear d’Afers Socials.

En primer lloc passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds a les seccions incloses en el present debat. Per la

qual cosa té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja per envestir el

final d’aquesta marató que duim aquí, ara ja no sabem de què

parlam, però en fi ens queda una secció i lògicament donarem

l’argumentació que correspon perquè per això ens paguen.

Esmena a la totalitat d’Esquerra Unida-Els Verds a la secció

23. Dins la meva intervenció argumentaré les raons per les

quals presentam aquesta esmena a la totalitat. I vull dir, una

vegada més i com he dit altres vegades en aquesta tribuna, que

l’esmena a la totalitat nosaltres l’entenem com a una esmena a

la filosofia global d’allò que nosaltres entenem, a diferència

d’allò que entén el partit del Govern que presenta, lògicament,

els pressuposts. Si jo hagués de presentar una esmena a la

totalitat basada en cada un dels capítols i de les xifres que hi ha

en el pressupost exclusivament no la presentaria perquè crec i

reconec aquí que aquesta secció creix en els seus pressuposts

i que si un els mira amb escepticisme, a mi em veurà moltes

vegades dir les coses que pens, quan són sí són sí i quan són no

són no. És la meva trajectòria des de fa molts d’anys i no la

canviaré ara amb els meus anys. Ara evidentment darrera hi ha

elements hi ha elements de filosofia que sortiran i que et duen

a presentar l’argumentació i si em permeten fins i tot, ara que

hi ha poca gent, que el reglament si no la presentes l’esmena no

xerra, si no xerres no sé perquè t’han elegit diputat. Per això

estam aquí no? Per cobrir el que correspon.

Bé jo diria en primer lloc una reflexió. Jo diria que si un

agafa el pressupost d’aquesta secció, són uns pressuposts que

creixen, com he dit abans, a diferència d’altres que s’han situat

aquí i que queden molt curts i són uns pressuposts que

mantenen la pràctica totalitat del programes que es feien abans

a l’antiga Conselleria de Benestar Social. Mantenen l’estructura

de l’antiga Conselleria de Benestar Social, excepte la

dissolució de l’IBAS que vàrem aprovar per llei

d’acompanyament fa dos dies. Si em permeten, això com a

mínim requereix dedicar-hi unes paraules perquè si un fa

apilament d’hemeroteca dels 4 anys passats, home com a mínim

em permetran a mi dedicar dues paraules a aquest tema perquè

tot allò que es va sentir durant 4 anys de què aquesta era una

conselleria que no tenia sentit, que havia de desaparèixer, que

amb les transferències havia de desaparèixer, que no tenia cap

sentit, home! Perquè després ens trobem amb una conselleria

que efectivament canvia el títol, canvia el nom, la qual cosa ja

és un gran canvi. 

Però a part de canviar el nom, manté la Direcció General de

Planificació i Ordenació, la Direcció General de Menors i

Família, la Direcció General de Joventut, la Direcció General

de Cooperació, la Direcció General d’Esports, l’Institut Balear

de la Dona, l’Oficina de Defensa del Menor i la Xarxa

d’InstalAlacions de Balears. O sigui, tota l’estructura íntegra que

tenia l’antiga Conselleria de Benestar Social, la veritat és que

almanco vàrem estar durant 4 anys discutint d’una cosa que no

sabíem de què discutíem. Però està bé que ara ja sabem de què

discutim i per fer polítiques socials transversals, perquè les

polítiques de benestar social no són exclusivament les

polítiques de serveis socials i per això hi ha totes aquestes

direccions generals, que pel que veig coincidim amb l’actual

estructura del Govern, idò fa falta aquesta estructura, feia falta

fa 4 anys, que per cert la vàrem crear perquè no hi era i fa falta

ara, amb el nom que sigui, però falta per fer...

I a més diré més, l’IBAS el dissolem, ja l’hem dissolt, però

les feines fonamentals que manté l’IBAS després de la Llei de

transferències, que són molt importants, les farà la Direcció

General de Planificació i Ordenació i farà la targeta bàsica, farà

el Programa ca vostra, farà els plans estatals que és un tema

molt important, els plans estatals no es transfereixen com tots

sabem, que són cinc o sis ara he perdut el compte, entre els

quals temes tan importants com Pla gerontològic, etcètera. I la

gestió de les PNC i de tot allò que és el paquet de pensions no

contributives. És allò que queda del (...) etcètera. Bé tot això és

un paquet molt important, es pot teoritzar si fa falta un institut,

o no fa falta un institut. Bé en el fons és una discussió de

caràcter d’estructura administrativa que no té la consistència

política que correspon, però que les tasques les ha de fer algú

i les farà en aquest cas una direcció general enlloc d’un institut.

Per tant, aquesta és la primera consideració que jo volia fer i

que em sembla important.

I després una sèrie de forats que jo trob, dins allò que són

aquests pressuposts dins la línia d’allò que he dit inicialment.

En primer lloc ens trobam amb una cosa que ha sortit en aquest

debat general, en aquest debat de pressuposts repetidament i és

que les grans partides d’inversions sempre es fien a un futur

acord amb Madrid. I jo, conseqüent amb allò que he repetit des

del principi al final, torn dir que quan tenguem l’acord de

Madrid en parlarem, però que ara parlam de pressuposts i els

pressuposts volen dir que el centre Joan Crespí no està

pressuposts, o està pressupostat, però evidentment amb el

pressupost que vostè té no el farà, supòs que confia en alguna

cosa que vengui de més enfora perquè amb això no es farà. El

centre terapèutic per a joves amb dificultats que vostès han

promès, que això sí que és nou, això és un element nou, tampoc

hi és. I el centre de menors semi-obert tampoc. Per tant, tot allò

que són aquestes partides no es farà dins el 2004, no s’avançarà

substancialment dins el 2004, a no ser que arribin a acords amb

el Govern de Madrid, que ja veurem quan hi arribin.

Després una de les banderes que vostès utilitzen en aquest

pressupost és el tema de guarderies, a mi m’agrada més dir-li

escoletes de 0-3 anys. I aquí ja topam amb un element de

discrepància de fons, no només perquè nosaltres pensam que

hauria de dependre d’Educació, per concepció, perquè pensam

que les escoletes no deuen ser un lloc allà on els nins es

guarden, allà on els nins es mantenen, sinó que és el primer

graó de l’educació que comença aquí i que acaba amb

l’educació universitària i avui en dia amb la filosofia de

formació que a la Unió Europea es parla pràcticament de

formació continuada durant tota la vida laboral. Per tant, aquest

és un element de fons que nosaltres consideram preocupant.
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Tot el creixement que es dóna a l’Institut Balear de la Dona

va al capítol de guarderia i entram pràcticament dins un

element de discrepància, ja només en la política...ja s’ha encès

això? En la política d’aquí sinó a nivell estatal, amb la promesa

que fa el Sr. Zaplana i amb el plantejament de les guarderies

laborals. Segons la nostra concepció això és una concepció de

la dècada dels 60, absolutament superada amb l’estructuració

del mercat laboral, avui en dia no té sentit parlar de guarderies

laborals, té sentit parlar de guarderies en territori perquè sinó

estam parlant senzillament de guarderies en els sectors allà on

la mà d’obra té millors condicions de vida i allà on les té

pitjors, que és en el mercat desestructurat, en els treballadors no

fixos, en els treballadors que canvien d’empresa, o que estan a

una (...) d’empresa, aquí no es dóna. I a més, afegiria el tema i

això només ho he sentit per rodes de premsa, que li he escoltat

perquè jo acostum a ser aquí, com tots els que estam aquí,

mitjançant convenis, mitjançant concertació amb la privada...

Jo diria el mateix, m’agradaria que en aquest Parlament

poguéssim fer un debat monogràfic damunt el tema de 0-3 anys

i parléssim de model, parléssim de concepcions, parléssim de

tot això i després parléssim de duros. M’agradaria, vaig dir el

mateix en el tema de la televisió i ho dic ara amb aquest

argument.

Esports i faré molta via en funció del temps. Creix

fonamentalment Prínceps d’Espanya, que li feia falta, no fa

falta que a mi m’expliquin que feia falta cobrir aquell edifici

del gimnàs que es va cremar, li ho dic perquè no m’ho digui

després vostè a mi, trobarà factures d’aquesta..., en trobarà més

d’una dins els calaixos perquè jo les he vistes, perquè clar es

paga el que es pot. Per tant, no m’ha de venir ara a dir que ha

crescut molt esports perquè se d’on creix, d’allò que vàrem

deixar a deure nosaltres. Per tant, miri si ho sabem.  I en tot cas

no es produeix increment en el suport a els federacions i suport

als programes de tecnificació que és allò que defineix

clarament les competències del Govern en funció de les

competències dels consells insulars i dels ajuntaments. Per tant,

creix, però no en els conceptes que nosaltres pensam que

haurien de créixer.

Creim que es queden molt curts amb tot allò que fa

referència al suport de l’associacionisme. Jo l’encoratjaria a

què seguís la línia que vàrem posar en marxa nosaltres, el I

Congrés d’Associacionisme i Voluntariat que es va fer a

Eivissa el desembre del 2001, finançat pel Govern balear. I ara

vostès tenen un avantatge molt gran, aprofit per donar una

opinió que si volen l’agafen, tenen el registre d’associacionisme

que depèn de l’antiga Conselleria de Presidència i l’Oficina de

Suport a l’Associacionisme que està dins la Direcció General

de Joventut. Ara seria un moment de fer un bloc de tot això, de

fer doblers suficients de tot això i plantejar-se seriosament una

política de suport a l’associacionisme en general i que fa molta

falta en aquesta comunitat autònoma.

I per últim i per no abusar més. Nosaltres defensam el

criteri de què l’Oficina de Defensa del Menor hauria de

dependre del Síndic de Greuges i hauria de dependre del

Parlament enlloc de dependre del Govern. Crec que seria un

bon moment perquè ara que vostès tenen majoria absoluta

supòs que resoldran el Síndic de Greuges. No tendran les

dificultats que es varen tenir. Per tant, com que segur que ho

faran seria el moment de plantejar-se que l’Oficina també

depengués del Síndic de Gregues i no depengués de

l’Administració perquè el que interessa és que sigui autònom de

l’Administració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Finalment es passa a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present

debat. Per la qual cosa té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. També

per acabar aquesta marató del debat de pressuposts ens toca

discutir la Conselleria de Presidència i Esports, amb l’IBAS i

l’Institut Balear de la Dona.

Nosaltres el primer que volem constatar és l’alegria de què

es manté la Conselleria de Benestar Social, tal i com estava

conformada a l’anterior legislatura. En aquesta cambra vàrem

tenir grans discussions durant 4 anys de la necessitat o no de

mantenir una Conselleria de Benestar Social si es feien les

transferències als consells insulars. El Partit Popular

argumentava que a partir de fer transferències als consells

insulars llavors ja no era necessari mantenir una conselleria en

el Govern de les Illes Balears, els partits que en aquell moment

estàvem en el Govern argumentàvem exactament tot el contrari

i vostès arriben en el Govern i malgrat que no l’han

denominada Benestar Social, com molt bé ens va explicar la

consellera de Presidència, sí que mantenen exactament tota

l’estructura, totes les direccions generals, tot el personal, tots

els programes que òbviament havien d’estar dins la Conselleria

de Benestar Social. Per tant, nosaltres haguéssim preferit que

haguessin seguit apostant pel nom de Benestar Social i no

canviar-la per Presidència i Esports. Però evidentment vostès

continuen amb moltíssims de programes i moltíssimes

inversions que es feien des de la passada legislatura.

Aquesta discussió sobre l’existència o no de la Conselleria

de Benestar Social va ser allò que més es va debatre aquí, en el

debat a la totalitat d’aquella conselleria, fins i tot moltes

vegades s’argumentava la supressió i hi va haver una radicalitat

absoluta per part del Grup Popular. El Sr. Pastor, per exemple

l’any 2000 en el debat a la totalitat de la Conselleria de

Benestar Social ens deia que un exemple de l’engany entre

molts que vostès fan al consell insular a l’hora de transferir ha

estat el centre Joan Crespí, argumentant que sí que s’havia de

transferir el Joan Crespí al Consell Insular de Mallorca,

nosaltres argumentàvem el contrari i ara estam contents de què

hagin arribat al Govern i decideixen que efectivament, el Joan

Crespí ha de ser un centre d’àmbit del Govern de les Illes

Balears. El Sr. Pastor en la seva intervenció també ens deia que

la secretaria general tècnica de Benestar Social, tot i que es

transfereix l’acció social als consells insulars hauria de

disminuir per lògica, vostès l’augmenten molt més que a la

passada legislatura. Per tant, tot això constata que durant 4 anys

varen fer molta demagògia amb el tema de la Conselleria de

Benestar Social, però que al final quan els ha tocat l’opció de

governar, han optat per mantenir tota l’estructura íntegrament

de dita conselleria.
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És evident i ja ho ha dit el Sr. Rosselló, que el pressupost de

la Conselleria de Presidència i Esports puja, nosaltres ens

n’alegram i així ho vàrem manifestar a la consellera a la

compareixença de pressuposts. Ens preocupa que aquest 2%

dels fons de contingència no sigui dotat també a través d’àrees

socials que en aquest moment té la Conselleria de Presidència

i Esports, nosaltres demanam que no sigui així en el Govern de

les Illes Balears perquè per a nosaltres és una prioritat tot allò

que fa referència a temes socials, com és Educació, Sanitat i

com és a través de la seva conselleria moltes coses directament

de serveis socials. Per tant, ens pareixeria un error molt greu

que el 2% de fons de contingència s’omplís precisament

d’aquestes àrees que nosaltres creim que són fonamentals,

perquè ahir la consellera de Salut ens deia que si no trobaven

un finançament extra de Madrid aquest 2% aniria íntegrament

a Salut. La Sra. Estaràs ens ha dit que d’aquest 2% es finançarà

l’equip ciclista, se’ns ha dit també que d’aquest 2% es

finançaria Costa Nord. Per tant, nosaltres li demanam Sra.

Consellera que no deixi que aquest 2% s’ompli amb partides de

caire social.

Com deia, mantenen tota l’estructura íntegra de l’antiga

Conselleria de Benestar Social més, evidentment la Direcció

General de Presidència i la Direcció General de Relacions

Europees. Però aquest pressupost Sra. Consellera no du les

grans inversions que vostès han anunciat i que durant molt de

temps ens vàrem reclamar. El Sr. Rosselló crec que hi ha fet

referència, sempre ens diuen que hi haurà un acord amb el

Govern de l’Estat i que per tant, el finançament vendrà de

Madrid perquè allò que és en aquest pressupost no existeix. El

centre Joan Crespí, per posar un exemple, vostès disminueixen

en 900.000 euros que hi havia l’any passat, una partida que

nosaltres crèiem que era necessari i suficient per començar les

obres, vostès deien fins i tot que era insuficient i a moments

d’ara vostès l’han disminuïda en 900.000 euros, jo crec que va

la pena que ens doni una explicació. Els nous centres de

menors evidentment amb el pressupost que hi ha pressupostat

no li dóna per fer-los. S’han compromès a fer-ne un a Mallorca

i un a Eivissa, jo ho pos damunt la taula perquè crec que són

temes que necessiten una explicació de com les finançaran.

L’Hospital Militar exactament igual, s’ha compromès a fer-hi

una residència que no està pressupostada en aquest pressupost.

Baixen les inversions a la xarxa d’instalAlacions juvenils de les

Illes Balears, cosa que nosaltres creim altament preocupant. I

una altra qüestió fonamental de la seva conselleria, tot allò que

són els centres residencials que durant 4 anys ens varen dir que

s’havia de pressupostar per a una residència a la comarca del

Raiguer i diferents residències a Mallorca. En aquest pressupost

no estan contemplades.

De la seva pujada de la conselleria farem esment..., hi ha

una pujada que vostè ens va dir del Pla de guarderies que es

dota amb 4 milions d’euros. Jo crec que valdria la pena fer un

debat intens damunt allò que és i allò que ha significar aquest

Pla de guarderies del Govern de les Illes Balears. Nosaltres

hem demanat en repetides ocasions a la consellera de

Presidència una explicació de què preveu fer aquest Pla de

guarderies, no la tenim, per tant és difícil opinar damunt una

història que no coneixem en la seva profunditat, però sí que

veim que li volen donar un caire assistencial, no un caire

educatiu i per això el passen a la Conselleria de Presidència i

Esports. Nosaltres hem dit des del principi que optàvem

clarament perquè el pla fos d’escoletes infantils de 0-3 anys i

es dugués des d’Educació, de fet hem fet esmenes a Educació

demanant que aquests 4 milions d’euros que vostè vol disposar

de la Conselleria de Presidència i Esports siguin des

d’Educació i des d’allà es faci el Pla d’escoletes de 0-3 anys,

però a nosaltres ens preocupen un parell de qüestions que crec

que valdria la pena que vostè ens comentés. 

Ens hem hagut de dur per allò que hem sentit en els mitjans

de comunicació, perquè en diferents compareixences no ens ha

contestat, però sí que val la pena que ens digui si realment

aquestes escoletes o aquestes guarderies que vostès volen posar

en funcionament seran semi-privades o seran públiques, el cost

que tendran per a la gent perquè en els mitjans de comunicació,

com vostè sap s’ha dit que els funcionaris les tendrien gratuïtes

i els altres treballadors d’altres empreses privades haurien de

pagar la factura pels infants que duen a l’escoleta. I li volem

repetir, això no és..., tot i que és important i per tant, no mal

interpreti les meves intervencions, és molt important, hauria

d’anar acompanyat amb altres mesures de conciliació de vida

laboral i familiar. Jo crec que altres mesures clarament de la

Conselleria de Treball que en aquest Govern de les Illes

Balears actual del Partit Popular han desaparegut i que

nosaltres creim que val la pena. 

També li criticam que tot l‘augment que fa l’Institut Balear

de la Dona sigui exclusivament per al Pla de guarderies. Vostè

a la compareixença i sinó ho podem mirar en el Diari de

Sessions va dir que l’Institut Balear de la Dona pujava 1 milió

d’euros i que dels 4 milions d’euros de guarderies 1 milió

d’euros estava dins l’Institut Balear de la Dona. Per tant, és

evident que tota la pujada va destinada al Pla de guarderies. A

nosaltres no ens pareix correcte, aquest institut va ser creat

l’any 2000, anava augmentat de pressupost sempre per

implantar nous programes i noves polítiques i, com li dic, estam

d’acord en què s’han de projectar escoletes de 0-3 anys, creim

des d’Educació, però no creim que tot el pressupost que puja

l’Institut Balear de la Dona hagi de ser exclusivament per a

aquest Pla de guarderies.

Em queda poc temps i intentaré fer molta via en les altres

direccions generals. Quant a Esports, vostès ens han dit en

diferents ocasions des del Govern que donaran suport, sobretot

als grans esdeveniments esportius. A la compareixença ja se li

va demanar si els grans esdeveniments esportius que vostès

entenien era allò que havia anunciat la Sra. Rosa Estaràs de

passejar en Shumacher pel Passeig Marítim, o la frustrada Copa

Amèrica que encara no tenim cap explicació del Govern de les

Illes Balears del per què no va ser Palma la seu de la Copa

Amèrica i que just després de designar València es designa el

President de les Illes Balears ambaixador de la comunitat

valenciana. Jo crec que tot això val la pena explicar-ho.

Vostè a la seva compareixença ens va dir que faria molta

feina en esport base, que no és la seva competència, és

competència dels consells insulars. A mi m’agradaria si avui

hagués tengut l’amabilitat la Sra. Munar de ser aquí i

haguéssim recordat anteriors de com es deia que l’esport base

no s’havia de tractar des del Govern de les Illes Balears perquè

era competència intrínseca dels consells insulars, i ho és. Per

tant, vostè ens ha dit que hi faria esment i s’oblida d’una cosa

importantíssima per a nosaltres quant als esportistes i que són
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els desplaçaments, que sí és competència seva i que nosaltres

creim que hi hauria de fer més aportació econòmica.

Quant a la Direcció General de Joventut. Li hem demanat

una explicació política perquè no entenem de cap manera què

fa el programa de relacions amb les cases Balears a l’exterior

a la Direcció General de Joventut, a part de què és un programa

que disminueixen, no entenem perquè políticament l’instauren

dins la Direcció General de Joventut. I com li he comentat

abans, també ens preocupa el fet de què disminueixin les

aportacions de la xarxa d’instalAlacions juvenils de les Illes

Balears perquè nosaltres precisament creim que s’ haurien

d’augmentar moltíssim perquè n’hi ha molt poques i moltes

estan en males condicions.

Passaré per damunt la Direcció General de Relacions

Europees i de Presidència perquè en la seva memòria i en els

seus programes són molt coincidents amb allò que feia el pacte

de progrés, tot i que hi dediquen menys esforç pressupostari. 

Però acabaré citant l’Oficina del Menor, que li feia esment

el Sr. Rosselló. Vostès a la passada legislatura varen ser

precisament un dels defensors de què l’Oficina del Menor havia

de dependre directament del Parlament de les Illes Balears i li

llegesc textualment també allò que ens deia el Sr. Pastor l’any

2000 en el debat a la totalitat i deia: “Oficina de Menor, li

solAlicitam formalment que passi a dependre del Parlament de

les Illes Balears”. Veim que vostès quan passen de l’oposició

al Govern canvien radicalment d’arguments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula la consellera de

Presidència i Esports Sra. Maria Rosa Puig.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vostès

presenten una esmena a la totalitat en aquesta Conselleria de

Presidència i també concretament a les seccions que fan

referència, com molt bé han dit, de l’Institut Balear d’Afers

Socials i també de l’Institut de la Dona. La veritat és que a mi

m’estranyava Sr. Rosselló que vostè em presentés una esmena

a la totalitat i sobretot em sorprenia perquè vostè sap i com

molt bé ha dit, que aquesta conselleria durant aquests anys

passat, sobretot la que fa referència a l’apartat de temes socials

era titularitat precisament del seu partit i pareixia que llavors sí

que responia a les necessitats de la població d’aquestes Illes,

tenint en compte com molt bé vostè ha reconegut que aquí ara

hi ha un augment important de pressuposts d’un 11%.

Per tant, jo davant les seves intervencions he de dir que

agraesc aquest reconeixement perquè realment és un fet real

aquest augment de pressupost. Sí que vull dir que vostès parlen

molt del canvi de nom, però hem de tenir en compte que

aquesta conselleria aglutina dues conselleries que eren

Conselleria de Presidència i Conselleria de Benestar Social i

evidentment agrupa distintes direccions generals en el conjunt

d’aquesta conselleria. Jo crec que allò que aquí està clar és que

realment vostès presenten una esmena a la totalitat perquè jo

crec que vostès encara no han pogut assumir que precisament

sigui aquest Govern, el Govern del Partit Popular el que

dediqui una major dotació pressupostària, sobretot en temes

socials.

Vostès em parlen que aquestes esmenes pràcticament vénen

per temes de filosofia. Bé temes de filosofia, evidentment, però

jo crec que aquesta conselleria afecta aquest augment de

pressupost, sobretot a colAlectius molt importants de la nostra

societat de les nostres Illes i que jo sí que m’agradaria fer un

deteniment específica a cadascun d’ells perquè es pugui

entendre allà on van destinats aquests pressuposts, aquest

números, a quins colAlectius i quines accions es podran dur a

terme amb aquests pressuposts.

Vostès quan parlaven per exemple de l’IBAS i quan vostè

parlava Sr. Rosselló de tot un seguit de programes que s’han de

posar en marxa, evidentment la gestió de programes estatals

com poden ser les PPV. Però també hem de tenir en compte

altres tipus de programes, com per exemple el que fa referència

a l’ajuda de persones majors, que encara que estan a ca seva i

que poden estar a ca seva, vostès pensen que únicament aquest

programa l’augmentam un 30%, que és el Programa ca vostra.

Després hi ha també ajudes destinades a desnonaments, Pla

d’integració d’immigrants, renta mínima que per primera

vegada en aquesta conselleria estarà dotada amb 1,8 milions

d’euros perquè encara que durant la legislatura passada estès

anunciat aquest programa damunt els pressuposts, vostè sap

també que únicament estava dotat amb 60 euros. Per tant, jo

crec que la filosofia de cobrir programes era la mateixa, el que

passa és que les dotacions pressupostàries canvien moltíssim

perquè evidentment un 11% de pressupost dóna bastant per fer

en temes socials.

Per tant, vostè sap que tots aquests programes que es duen

a terme a l’IBAS, aquest que jo anunciava i molts més són ni

més ni manco 23,8 milions d’euros. Llavors això si ho

comparam amb l’any 2003 i si descomptàssim les

transferències que se’n van dia primer de gener a l’Institut

d’Afers Socials de Mallorca haguéssim comptat en aquell

moment amb 16,7 milions d’euros. Per tant, una diferència

important de 7 milions. Per tant, vostès diuen que això no dóna

resposta a les necessitats de la societat, jo crec que sí i realment

els números ho argumenten, perquè vostès també diuen que allò

que nosaltres feim és mantenir els programes que vostès varen

crear. Jo sempre he dit que no llevaria cap tipus d’ajuda social

i realment ho mantendré, però és que aquesta no és la situació,

aquest augment pressupostari ens dóna no només per mantenir

aquests programes sinó per impulsar-ne molts més i jo ja ho

debatré en el final perquè vull que es tengui una explicació

clara d’un programa que és totalment net i és el Pla de

guarderies i que ho comentaré perquè quedi clar d’una vegada.

El Pla d’actuació urgent en contra de la violència de gènere i un

nou pla també que sortirà per ajuda de famílies de persones

amb discapacitats.

Per tant, jo crec que aquí hi ha un error i és que vostès no

han fet una traducció exacte d’allò que suposen aquestes

partides en aquestes aplicacions de persones i colAlectius en

concret. Per tant, a mi sí que m’agradaria fer-ho. I començaré

parlant de les persones amb discapacitat. Vostès saben que en

aquestes Illes actualment hi ha unes 25.000 persones que tenen

una discapacitat superior a un 33%. Per tant, allò que nosaltres
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hem de fer des de la conselleria és crear i donar tot un seguit de

suports a aquests colAlectius, per això com anunciava fa un

moment la creació d’un programa nou que serà una ajuda

directa a aquestes famílies i allò que pretén és ajudar-los a què

puguin adaptar les seves cases. Em referesc per exemple a

adaptar bancs, que puguin comprar llits articulats i tot una sèrie

de productes i articles que per diferents economies familiars pot

ser una mica difícil. Per tant, jo crec que així realment estam

cobrint necessitats que fins ara no estaven cobertes.

Aquí sí que aprofitaré per parlar del tema del Joan Crespí

perquè com vostès saben, a més també ho han comentat, jo

també vull fer un especial aturada en aquest tema. Vostès saben

que el tema del Joan Crespí durarà molts d’anys i que és una

inversió a unes instalAlacions que s’havien de fer anteriorment

a l’any 99 i és un centre destinat a discapacitats físics greus,

que permet i permetrà a aquestes persones que puguin tenir una

rehabilitació adequada a les seves necessitats i atesos per part

dels professionals. Saben que és un centre que tendrà un centre

d’estades diürnes, aproximadament unes 25 places i que a més

tendrà una residència d’unes 10 places sobretot en zones de

respir.

Miri vostès el que varen fer durant aquests anys va ser

pressupostar-ho cada any, però crec que realment això no

serveix de res; vostès poden pressupostar tots els centres que

vulguin, però l’important és que es facin i que la gent els pugui

emprar, perquè, si no, no té cap sentit ni un. Llavors, nosaltres

ens hem trobat que amb aquest tema estàvem igual

pràcticament que a l’any 99, el que hem fet nosaltres és dur-ho

una altra vegada a la Comissió Insular d’Urbanisme perquè en

aquests moments s’està revisant i, una vegada que surti d’allà

dins, s’adjudicarà i es podran començar les obres. Amb això

hem fet una previsió i nosaltres sabem que aquestes obres

començaran aproximadament a mitjans de l’any 2004, i sabem

que aquests 1,2 milions d’euros ens dóna per cobrir el que es

farà en obres en aquest mig any.

Per tant, consider que és ridícul pressupostar tot el que ens

pot costar el centre de Joan Crespí perquè sabem que tanmateix

no l’executarem, per tant anem a planificar i anem a fer uns

pressuposts reals, perquè no serviria de res que jo posàs 5

milions d’euros si tanmateix sé que no els gastaré amb aquest

centre. Per tant, aquí hi ha l’explicació que s’hagin baixat

900.000 euros, ve per aquest motiu, perquè nosaltres feim una

planificació del que podrem gastar amb el centre de Joan

Crespí, perquè, evidentment, no estarà acabat l’any 2004, la

previsió és que pugui estar acabat a l’any 2005. I veuran que als

pressuposts de l’any que ve hi ha la resta d’obres, el que ens

poden costar aquestes obres.

A més, també, en el tema de discapacitats, com molt bé han

vengut anunciant els distints consellers, necessiten d’altres tipus

de polítiques, com per exemple va anunciar l’altre dia el

conseller d’Interior en el tema d’accessibilitat, sobretot en el

funcionariat d’aquestes persones. També a la Conselleria de

Treball tenen altres tipus de mesures, però jo sí que de la meva

conselleria crec que és important que ens preocupem també del

seu oci. Per això, perquè jo crec que aquestes persones han de

tenir les mateixes facilitats que nosaltres i sobretot poder

aprofitar el mateix espai que aprofitam la resta de les persones.

Per això posam en marxa un pla de platges accessibles que,

evidentment, saben que no ve finançat totalment per aquesta

conselleria; perquè és un pla que du a terme el Govern central,

una inversió important a la resta de l’Estat i que també ens toca

a les platges d’aquestes illes. Per tant, hi ha un pla pilot que

seguirà durant la resta d’aquesta legislatura i que preteníem per

a l’any 2004 fer x platges i realment té un pressupost petit, que

són 60.000 euros, però que ens donarà per fer unes quantes

platges a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, perquè aquestes

persones puguin gaudir de les nostres platges.

I llavors sí anunciar, simplement fer un petit apunt, i vostès

saben que aquestes persones sobretot el que necessiten és estar

a centres de qualitat i atesos per professionals. Realment tenim

la sort, sobretot a les illes i sobretot a Mallorca, de tenir un

teixit associatiu important en persones amb discapacitats i el

mínim que podem fer per a ells nosaltres és augmentar el

concert de places. Dir-los que vostès saben que fa dos, tres

consells de govern que vàrem augmentar aquest concert de

places, concretament 37, però que sàpiguen també que a partir

de l’any 2004 i a partir de dia 1 de gener aquesta competència

deixarà de ser nostra, passarà a ser de l’Institut d’Afers Socials

de Mallorca, com ja ho és del Consell Insular de Mallorca, de

Menorca, perdona, i d’Eivissa. Per tant, crec que en temes de

discapacitat, realment amb totes aquestes qüestions sí que

donarem una cobertura important a les seves necessitats.

Anem a parlar d’un tema important i que vostès també han

tret aquí, que és el tema de les persones majors. Actualment, a

les nostres illes tenim unes 128.000 persones majors de 65 anys

que, evidentment, necessiten de tota una sèrie d’accions i que

sempre han d’anar encaminades que tenguin la garantia que

poden ser ben atesos; per això, d’aquí ve l’augment del 30%

del programa de Ca Vostra, que sí és cert que es va posar en

marxa fa uns anys, a la legislatura passada. A mi me pareix un

bon programa perquè és un programa que va destinat a famílies

que tenen cura d’aquestes persones majors i sobretot el que

permet és que aquestes persones puguin estar a ca seva. Per

això, d’aquí ve un augment d’un 30%, dotat amb 2,4 milions

d’euros.

Però com a tema important i com vostès apuntaven, són tot

una sèrie d’inversions importants, sobretot en temes de

residències. Miri, i és cert que no està en aquest pressupost

perquè no es finançaran a través d’aquest pressupost. Crec que

és una notícia important, perquè això el que ens permet és

aplicar aquest pressupost a tots aquests programes que vaig

dient i crec que van aplicats íntegrament sobretot a donar

ajudes directes a famílies. El que vàrem fer nosaltres va ser

tenir una reunió amb el Ministeri de Treball i Assumptes

Socials perquè saben que a la nostra comunitat tenim un dèficit

important de places residencials. El ministre ho va entendre

molt bé i ens farà una aportació important, nosaltres hem

presentat la firma d’aquest conveni al ministeri i, a més, no parl

de terminis llargs, parl d’un conveni que es firmarà

possiblement la segona, tercera setmana del mes de gener. Aquí

hi ha una inversió important de 60 milions d’euros, que són

10.000 milions de pessetes, que no és poc. Aquí està prevista

la compra de l’hospital Militar, que això sí que no va a aquest

pla, sinó que va a la Direcció General de Patrimoni, però sí la

conversió d’aquest hospital Militar en una residència per a

persones assistides, concretament 72 places. Com ara també la

construcció d’una residència que es fa a l’illa de Menorca, que
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també serà finançada per aquest pla, d’acord amb el consell

insular evidentment. I tota una sèrie d’infraestructures més que

es poden fer en aquest sentit evidentment a les distintes

comarques i com han anat anunciant els diferents batles, perquè

realment són inversions que estan contemplades en aquest pla

i que es duran endavant.

Però en el tema de persones majors, crec que sí hi ha un

tema important, la xarxa de centres de dia que necessitam a les

nostres illes. Evidentment hi ha municipis que ja compten amb

aquest tema, però n’hi ha molts d’altres que no, per tant hem de

seguir apostant pel Pla gerontològic que també està dins

l’IBAS. Un pla que el que preveurà és el manteniment

d’aquests centres, però també la construcció de nous. Per això,

dir-los també que, com hauran pogut veure vostès en els

pressuposts, hi ha una aposta important en aquest tema i es dota

la construcció de centres de dia amb 1,5 milions d’euros;

evidentment un pla que sempre sortirà a convocatòria pública

i que s’hi podran presentar els distints municipis d’aquestes

illes que no comptin encara amb aquests recursos.

Parlaré una mica ara de persones, de joves, que també

vostès hi han fet referència i que a mi m’agradaria comentar

distints aspectes. Joves que tenim en aquestes illes, uns 350.000

joves menors de 30 anys, que tots sabem que tenen els seus

problemes i les seves inquietuds i sobretot necessitats; crec que

en aquest aspecte i, a més, hem de ser tots coherents, són totes

les administracions les que han de fer feina en aquest tema,

perquè evidentment i, a més, com ho estableix la Constitució,

la joventut no només és una competència del Govern de les

Illes sinó que també és una competència dels distints consells

insulars i evidentment dels 67 municipis que hi ha en aquestes

illes. Per tant, el que hem d’intentar és cobrir aquestes

necessitats, nosaltres ho feim amb tota una sèrie de subvencions

que vostès hauran pogut veure en els pressuposts que

augmenten, són subvencions que van destinades sobretot al

teixit associatiu d’aquests joves; llavors hi ha també tota una

sèrie d’infraestructures: concretament parlam de la xarxa

d’instalAlacions juvenils que, com molt bé deia la Sra. Diputada,

hi ha una reducció en el tema d’inversions per a l’any 2004,

però jo sí que vull fer un aclariment perquè no és una

disminució real, sinó que aquesta disminució ve provocada

perquè les instalAlacions juvenils estan fetes amb una pòlissa de

crèdit i la quantitat que ens correspon pagar a l’any 2004 és que

la que hi ha als pressuposts, per tant no és una disminució real.

Vostès saben que aquesta anualitat està feta concretament per

poder construir un alberg a l’illa de Menorca, que és l’alberg de

Ciutadella, que està previst que en breu l’ajuntament ens pugui

posar a la nostra disposició aquests terrenys i poder començar

la construcció d’aquest alberg, del qual ja està redactat el

projecte i a més es va fer també durant aquests anys passats.

Per tant, bé, podria comentar algunes coses més, però,

bàsicament, en el tema d’instalAlacions juvenils són aquestes.

I per tant, comentar ja un tema que me pareix sobretot

especial quan parlam de joves; crec que tenen raó i que és ver

que hem d’ajudar el teixit associatiu, que els hem d’ajudar a

tenir una oferta alternativa d’oci, però crec que tenen un

problema summament important i crec que els que som un poc

més joves sobretot ens donam compte i és el tema de la feina.

Evidentment, això no és una competència de la meva

conselleria, però crec que, com a responsable de joventut, he de

fer coses en aquest aspecte, per això dir-los que hi ha un

programa que en aquests moments està en estudi, que no els

puc anunciar res més, però que està en fase d’estudi i quan el

tengui el donaré a conèixer, que el que pretén és ajudar els

joves a trobar aquesta primera feina. Compta amb una dotació

pressupostària en aquest pressupost, concretament a la partida

323, amb una dotació inicial de 140.000 euros de partida, que

esperem que per a l’any 2004 ens pugui ser suficient i puguem

crear un programa que es pugui anar desenvolupant al llarg

d’aquests anys.

Anem a parlar del tema de cooperació. Aquí sí que

m’agradaria fer una especial menció, com feia la Sra. Diputada,

al tema del fons de contingència. S’ha admès una esmena

transaccional en relació amb aquest tema de cooperació, per la

qual no li afectarà aquest 2% perquè consideram que en temes

de cooperació aquesta conselleria ha d’apostar pel 0,7 i que,

per tant, es manté aquest 0,7 i no l’afectarà aquest fons de

contingència. Dir que a la resta de direccions generals,

evidentment com a la resta del Govern, es veurà afectada; crec

que l’article 14, quan parla del fons de contingència, queda clar

que fa referència a necessitats que puguin sorgir i que no siguin

previstes. Crec que la resta del Govern ha de ser solidari i que

possible per ventura alguna d’aquestes emergències podria fer

referència, que no volem que sigui així, però potser que afectin

a qualsevol moment temes socials i potser que part d’aquest

fons pugui anar destinat precisament a la nostra conselleria. Per

tant, crec que hem de contribuir igual que la resta de

conselleries del Govern.

Dir que en temes de cooperació, com deia, mantenim el

criteri del 0,7 que, evidentment, com distribuir-lo és un criteri

polític i nosaltres apostam pels micro i macro projectes. Ho

hauran pogut veure en aquest pressupost, perquè crec que és

cert, que és ver que s’han de fer inversions en microprojectes,

que és important que tal vegada es pugui construir un forn a un

poble perdut de Bolívia, però crec que també és molt

important, sobretot, poder crear infraestructures que siguin

perdurables en el temps i que realment puguin donar una

cobertura important a diferents tipus de necessitats, com poden

ser i com s’han duit a terme a diverses ocasions, com poden ser

la creació d’hospitals, la creació d’escoles. I aposta també, crec

que de forma important, per la creació de llocs de feina, encara

que pugui resultar estrany, en aquests països d’origen, perquè

el que ens interessa a nosaltres és no fer una cooperació

paternalista, sinó intentar que aquests països puguin tenir una

economia productiva, perquè sabem també que ningú abandona

els seus països si realment allà no es troba malament. Per tant,

anem a apostar per una cooperació d’aquest tipus.

M’agradaria parlar també del tema de menors i família. De

menors, jo sincerament hi tenc una especial sensibilitat, perquè

crec que quan parlam de menors no som diferents a la resta de

comunitats autònomes i que aquí en aquestes illes també tenim

aquests menors, infants, que realment han de dur a terme i

complir mesures judicials perquè són a centres de reforma; però

crec que si realment ells han de complir aquestes mesures,

nosaltres, com a Govern, realment estam obligats també a

complir la llei. Vostès saben també molt bé que en aquestes

illes comptam únicament amb dos centres, que no podem cobrir

el que ens marca la llei, un centre obert, semiobert i un centre

tancat i que, per això, des que jo vaig arribar a aquesta
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conselleria vaig dir que, des del Govern, es construiria un nou

centre de menors. Han vist també que ja tenim una ubicació,

que són uns terrenys que estan a prop de la zona de Gènova i

que allà es construirà aquest centre. I aquí el mateix argument

que he emprat pel tema de Joan Crespí, perquè, a més, és que

és cert, aquí hi ha una partida destinada a la redacció d’aquest

projecte i al que ens pugui costar per a l’any 2004, perquè

també consideraria ridícul pressupostar tot un centre quan

sabem que no es construirem en un any. La previsió és que

aquest centre es construeixi entre l’any 2004 i l’any 2006, per

tant anem a fer planificacions i anem a pressupostar

correctament.

Igualment en el tema de la unitat terapèutica. Crec que

aquests menors són allà moltes vegades perquè tenen

problemes amb politoxicomanies i també tenen problemes

duals i necessiten un tractament específic que seria,

precisament, aquesta unitat terapèutica. Dir el mateix, la partida

està prevista també per al que seria la redacció de projectes i en

aquest cas sí dir que la seva ubicació encara no està definida

perquè, evidentment, estam en conversacions amb la

Conselleria de Salut, com no pot ser d’una altra manera, perquè

crec que tenen un pes específic en aquest tema i hem d’estar al

que ens puguin ells oferir i sobretot consultar i donar suport.

Això pel que fa referència al tema de menor, sense oblidar tots

els programes específics de maltractaments i tots els programes

específics en temes destinats a formació professional, etcètera,

que tenen les corresponents partides i que si les hagués de

contar aquí doncs seria excessivament llarga.

Sí que m’agradaria fer una especial menció del tema de

família, perquè crec que en aquesta legislatura es veurà la

importància real que té. Aquí crec que vostès han vist un

augment importantíssim en família, concretament un 156%

destinat a subvencions, concretament 850.000 euros. D’aquí

dir, llavors, perquè al final vull explicar el Pla de guarderies, hi

ha 200.000 euros que van destinats a subvencions per a famílies

nombroses, concretament el bo guarderia, i la resta, 650.000

euros aniran destinats a subvencions per a famílies. Crec que si

aquí hem de fer una comparació, i encara que no m’agradi molt

fer-la amb l’any 2003, hem de pensar que a l’any 2003 hi havia

concretament 68.000 euros i ara n’hi haurà 650.000. Dir que

això ens permetrà redactar el Pla integral de família que

tendrem per primera vegada en aquestes illes, que ens permetrà

estructurar els distints tipus d’agrupacions familiars, famílies

monoparentals, famílies nombroses i dir que, per primera

vegada també en aquestes illes, hi haurà unes subvencions

directes en aquest tipus de famílies nombroses. Per tant, crec

que és una passa summament important.

Parlaré ara un poquet d’esports i dir que, bé, quan parlam

d’esports crec que hem de distingir molt bé el que és la política

de grans esdeveniments esportius i l’altre el que és el tema

d’esports concretament, com ha anat sent sempre. El tema dels

grans esdeveniments esportius, evidentment afecta la meva

conselleria i la Direcció General d’Esports, com no pot ser

d’altra manera, i sobretot perquè es durà a terme a través de la

Fundació Illesport. Però vull que s’entengui d’una vegada que

això és un tema global, que és una política de Govern i que

realment afecta altres conselleries, com pot ser la Conselleria

de Turisme que, evidentment, hi té molt a dir, sobretot en temes

de promoció. Però sí que voldria deixar una cosa clara i és que

s’entengui que aquests grans esdeveniments en cap moment

mancaran mai ni disminuiran mai tots els pressuposts que vagin

destinats als nostres esportistes d’aquestes illes, perquè

precisament hi ha un increment, també en aquesta Direcció

General d’Esports d’un 10%, per tant comptarem amb 8

milions d’euros destinats als esportistes.

I concretament duc aquí tota una sèrie de partides

destinades a subvencionar, encara que, com dèiem, l’esport

escolar és una competència que correspon al consell insular,

però nosaltres creim que també hi hem de fer aportacions

evidentment i són les que fan referència a les subvencions de

viatges per a campionats d’Espanya, campionats escolars i

campionats infantils. I llavors tota una sèrie d’aportacions

destinades als nostres esportistes un poc més professionals, que

són medalles olímpiques, com poden ser promeses olímpiques,

esports destacats, entrenadors, tecnificació esportiva. I després

una aportació important en tema de trasllats.

Vostès saben que en el tema de la declaració d’interès

públic, realment s’ha aconseguit una passa important que jo ja

he explicat en aquest Parlament, però és que, a més, hi ha un

augment important a la Direcció General d’Esports, destinada

concretament a subvencionar aquest tipus de trasllats,

concretament amb un augment aproximat d’un 14%. Per tant,

crec que estam fent coses i que realment estam responent un

poc a aquestes inquietuds, sobretot dels nostres esportistes.

Crec que no ens hem de conformar amb això, evidentment; hem

de seguir fent passes endavant i sobretot en els temes de

trasllats, que sí els vull dir que, des de la Direcció General

d’Esports estam fent tot el possible, no només per augmentar

aquestes subvencions, sinó fins i tot per aconseguir millores

importants.

Comentar també, com deia molt bé vostè, el tema dels

Príncipes de España, jo crec que s’entén que realment s’ha

apostat per aquest tema; vostè ha vist que hi ha una aportació

important sobretot en inversions pròpies, perquè, com deia, és

ver que ens trobat factures pendents i que tampoc ho retrauré

i, a més, tampoc no ho hagués dit si vostè no m’hagués donat

peu, però sí sàpiguen que hi ha moltes d’obres d’aquestes que

ja estan en fase d’adjudicació; que ben aviat veuran que el

pavelló cremat serà demolit; que allà es pretén construir un

polisportiu descobert, on hi haurà tota una sèrie de pistes, que

això està pressupostat; i que, a més, el que es pretén i que

també ja està en fase d’adjudicació, és una remodelació dels

vestuaris del Príncipes de España.

I ja en el tema d’esports, destacar simplement que hi ha

aportacions a empreses pròpies, com pot ser la Fundació

Illesport i l’Escola Balear de l’Esport, que crec que l’hem de

destacar perquè té una aportació més que important.

I ja per acabar i per a no cansar molt més, parlaré un poc

del tema de la dona i el darrer de tot parlaré del tema del Pla de

guarderies, perquè crec que ha de quedar i a més es veurà que

és un programa que crec que és important per a les dones

d’aquestes illes, en particular per a les dones, però, en general,

per a totes les famílies.

Dona. Com molt bé deien, hi ha un augment important,

concretament d’un 50%, s’augmenta 1 milió d’euros i això no
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va destinat íntegrament a aquest bo. Però bé, començaré parlant

del tema que fa referència a la violència de gènere. Vostès

saben que hi haurà part d’aquest pressupost que anirà destinat

al manteniment d’aquestes cases d’acollida, que també varen

ser creades en temps passat i que realment fan una feina

importantíssima i d’altres tipus de programes que anirem

mantenint i augmentant, com poden ser programes de formació

i programes d’educació no sexista, etcètera, que estan a la

memòria.

Però sí destacar que hem creat un pla d’actuació urgent que,

a més, està en funcionament, i dir-los que he de destacar

l’aportació que m’han fet altres conselleries perquè crec que és

el més lloable que m’hagués pogut passar des que jo som

consellera; i a més, dir-los que hem tengut aportació externa

que evidentment ens permet emprar el nostre pressupost en

altres temes, perquè vostès recordaran que precisament el

conseller de Treball ens fa una aportació de 360.000 euros,

destinats a programes de formació exclusivament i de forma

important aquesta vegada a les dones que són a aquestes cases

d’acollida. Parl de 60 milions de pessetes, destinades

íntegrament a formació. Per tant, per primera vegada es faran

aquestes formacions a aquestes cases d’acollida; crec que és

independent d’on ens venguin aquests 60 milions, els podem

aplicar a aquestes dones, que realment és la filosofia i la

política que ha de dur a terme aquest institut. I llavors destacar

també l’aportació que hem tengut, a través de l’IBAVI, que

saben que també tenim a disposició deu pisos en règim de

lloguer, a uns preus assequibles perquè aquestes dones puguin

refer les seves vides. Per tant, crec que un pla important que,

evidentment, sempre necessitarà millores i possibles augments

que es puguin fer.

Dir també que, a través de l’Institut de la Dona, doncs, com

deia, es duran a terme altres tipus de programes i que, a més, es

duran a terme també campanyes de sensibilització, perquè crec

que són importants. Però un punt important d’aquest institut ha

de ser, sobretot, el tema de la conciliació de la vida laboral i

familiar, perquè, encara que no ho vulguem reconèixer, sabem

tots que moltes vegades el pes de la família, el pes de la casa i

sobretot el pes dels infants recau de forma important encara

damunt les dones, per tant crec que l’organisme específic per

fer feina en aquest camp és sobretot la dona. I per això me

permetreu que expliqui aquest Pla de guarderies. En primer

lloc, faré referència a una discrepància que ha sortit o a una

discussió que crec que no té raó de ser, que és el tema que

vostès diuen que aquest pla hauria d’estar a educació. Mirin,

educació fa els seus plans, té les seves inversions i nosaltres no

ho hem pres a ningú per fer això, vull dir que educació fa els

seus temes i nosaltres, simplement, feim aportacions

econòmiques perquè això es pugui dur endavant. Jo mai entraré

a si en aquestes escoles o guarderies infantils l’educació ha de

ser d’una forma o d’una altra, evidentment que no, evidentment

que això és un tema educatiu, sense cap dubte i les don tota la

raó i això és una discussió que en cap moment hi vull entrar

perquè me pareix ridícul. A més, evidentment totes aquestes

guarderies que es construeixin noves, s’hauran d’adaptar a la

normativa que estableixi aquesta conselleria, sense cap dubte

ni un.

Què feim nosaltres amb aquest Pla de guarderies? El que

feim amb aquest Pla de guarderies és crear línies de

subvencions perquè es puguin construir guarderies laborals i

guarderies a corporacions locals. Per això, explicaré i perquè

no es creï confusió les distintes partides destinades a aquest

camp. Dir-los, per una part, que hi ha unes guarderies, un

programa de manteniment d’aquestes guarderies que es durà a

través de l’IBAS; el programa és el 314A i té una dotació de

453.679, aquest és el manteniment de les corporacions locals.

Una línia nova que surt és la de construcció de guarderies a

corporacions locals i també a empreses sense ànim de lucre,

que és una partida que també està inclosa dins l’IBAS i,

concretament, és el programa 313D, capítol 7 i dotació 553.000

euros. Per tant, de construcció, que quedi clar, de l’Institut de

la Dona no hi va ni un euro ni una pesseta.

I llavors, l’altra part important és aquest bo, aquest bo-

guarderia que sortirà en poc temps, possiblement es podrà

posar en funcionament durant el mes de gener i que té

dotacions econòmiques d’1 milió d’euros i que les partides

venen, per una part de la Direcció General de Menors i Família,

concretament la partida 48.000, programa 313, amb 200.000

euros, i de l’Institut de la Dona, 800.000 euros. Per tant, crec

que queda clar que les ajudes directes venen de la Direcció

General de Menors i Família i de l’Institut de la Dona i la

construcció va per l’IBAS.

Aquest és bàsicament aquest pressupost, crec que l’hem

intentat (...) un poc amb els colAlectius als quals afectarà; crec

que la filosofia pot ser una mica diferent, però crec que amb

aquests pressuposts realment donam resposta a les necessitats,

sobretot tenint en compte, i agraesc que precisament sigui la

que es dedica a temes socials la que tengui un augment

important. Estic totalment d’acord que en temes socials sempre

es poden fer moltíssimes coses més, però crec que aquest és un

bon punt de partida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Miquel

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors, són les ganes d’acabar ...

(Rialles de l’intervinent)

... senyores i senyors diputats. Sra. Consellera, miri, vostè

ha començat dient una cosa, diu: a vostès el que els passa és

que descobreixen que el Partit Popular també pot fer polítiques

socials. Bé, jo li voldria dir, en contrapartida, que d’aquesta

discussió que tenim avui es podria deduir que també tothom

descobreix que no començam ara, que les coses que es varen

dir, per part de vostè, a la primera compareixença i que s’han

dit durant anys, no són les mateixes que es diuen ara; que

evidentment durant quatre anys s’han fet polítiques socials. I si

a més fóssim capaços de ... -no, no, no li dic en funció del que

ha dit ara, sinó en funció de debats anteriors i de la primera

intervenció seva, que vostè recordarà, a comissió. Jo el que vull
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dir és que si parlàssim d’aquesta forma aviat ens posaríem

d’acord que en aquesta comunitat autònoma el problema és que

tenim un índex de protecció social molt més baix que a altres

zones de l’Estat històricament, per determinades raons que ara

no hi entraré. Curiosament, en contradicció a ser una de les

comunitats autònomes amb un nivell econòmic més elevat, però

històricament, no dels dos anys passats ni dels set, sis, sinó

històricament el nivell de residències per habitant aquí és més

baix que a la majoria de comunitats autònomes; el nivell de

places de centres de dia és més baix que tal; l’RMI, etcètera.

I aquesta és una deficiència molt important i amb aquesta

deficiència vàrem començar nosaltres fa quatre i vàrem fer tota

una sèrie de coses que, curiosament, són les que es continuen

ara i s’incrementen. D’acord, chapeau, no faltaria més! És que

si no s’incrementen tornam enrera una altra vegada, perquè no

queda més remei, si volem cobrir aquest desfasament històric

que tenim amb la resta, bé, estic parlant d’Espanya, si parlàssim

d’Europa ja ens podríem espantar; si volem fer això, s’han de

fer tota una sèrie d’esforços.

Aquí s’han anomenat tota una sèrie de programes, per

exemple en el tema d’inserció laboral i juvenil, etcètera. Jo li

vull recordar i vostè perfectament sap que, a través del pacte

per l’ocupació que es va firmar el 2000, es varen crear grups

específics de foment d’inserció laboral, per a exclusió social,

perdona, per a discapacitats, per a joves, etcètera, que també

eren transversals, que tampoc no eren de la Conselleria de

Benestar Social, que hi colAlaborava Treball i que hi

colAlaborava, i que ara vostè anuncia que continua.

Els temes d’inserció, no, els temes d’inserció laboral

juvenil, vostè sap perfectament de què parlam, sap que parlam

de tots els programes que ha duit endavant el grup Jovent, el

Grec, Ateneu Alcari, tota una sèrie d’organitzacions socials que

treballen en aquest tema des de fa temps, amb unes quantitats

molt importants. Evidentment, si es fa un programa nou

estupend damunt aquest tema, però aquesta és la línia que es

feia i que es continua i que es desenvolupa.

De discapacitats el mateix. Jo la lloo, si vostè diu que creen

no sé quantes places més ha dit, perfecte. Nosaltres vàrem

aconseguir a una època determinada passar d’una política de

subvencions a una política de concertació, es varen concertar

900 places de discapacitats; els doblers destinats a discapacitats

amb la negociació amb la UNAC passen de 600 milions de

pessetes antigues a quasi 2.000, amb quatre anys, clar, no

durant un any. Bé, doncs ara és lògic que es necessiti

incrementar, perquè les necessitats, sense cap dubte, continuen

essent molt i molt grosses. Per exemple, s’ha aprovat un decret

de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge dels darrers

mesos sobre barreres arquitectòniques i s’ha d’aplicar. Aquesta

idea de les platges i del programa estatal per a l’accessibilitat

a les platges, doncs estupend, va molt bé i ajuda a tot aquest

tema.

Per tant, en definitiva, això és el que jo volia donar a

entendre i me satisfà, jo me don per satisfet en aquest debat per

aquest tema, perquè l’he viscut, de la mateixa forma que a vostè

li pot saber greu a un moment determinat que està fent una

feina per fer no sé quin programa que li diguin és que no fa res,

a mi me sap molt de greu també que se me digui que no faig

res. Per tant, me don per empatat en aquest debat i me’n vaig

content al dinar de Nadal, ja no necessit ni tan sols retreure res,

me don per content en aquest tema, perquè sí, és una qüestió

personal.

I li diré només el tema de Joan Crespí, li desig més sort que

jo amb el senyor, ara no serà el Sr. Fageda, ara serà un altre,

nosaltres vàrem discutir amb la Comissió d’Urbanisme de

l’Ajuntament de Palma molt de temps damunt el tema de les

obres de Joan Crespí i jo li desig que vostè tengui més sort i

que el pugui posar en marxa tot d’una que pugui.

I damunt el tema de guarderies, crec que va més enllà el

problema, no parlam d’això. I miri, hi ha una plataforma molt

activa des de fa molt de temps, de 0 a 3 anys, de molta gent que

treballa en aquest tema; jo li suggeresc que discutim, que

discuteixin vostès amb els sectors interessats en aquest tema i

jo li brind, des d’Esquerra Unida i Els Verds, poder parlar del

tema. Perquè sense cap dubte hi ha una cosa que no importa

discutir, la mancança d’escoletes infantils a la nostra comunitat

autònoma és òbvia i evident, més grossa encara a les illes

menors, tots ho sabem. Per tant, tot el que es faci en aquesta

direcció tendrà el nostre suport, ara bé, evidentment, parlarem

de la gestió, de si és pública o si és privada, parlarem del

concepte de guarderia laboral, parlarem d’una sèrie de coses

perquè, si no, no importaria que estiguéssim vostè i jo aquí

separats si pensam el mateix; però que fan falta guarderies i que

s’han de tirar endavant és evident.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula la Sra. Francina

Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Sra. Consellera, el Grup Parlamentari Socialista no farà

l’oposició que va fer el Partit Popular a l’antiga Conselleria de

Benestar Social perquè per a nosaltres és una prioritat, no

esperi de nosaltres que venguem aquí a fer discursos

demagògics, de si segueixen amb el mateix número d’alts

càrrecs i tot el que varen dir era mentida perquè ara fan tot el

contrari, tot això no hi entrarem perquè el que ens interessa

realment debatre són els temes socials i el que ens interessa és

que el Govern aposti per les necessitats socials de les nostres

illes. Coincidesc totalment en el que li deia el Sr. Rosselló: a

les Illes Balears tenim unes mancances gravíssimes i per tant

tota la inversió pública que es pugui fer és poca i mai no serà

suficient, i per tant nosaltres des d’aquest punt de vista ho

compartim.

Però vostè ens deia que la seva conselleria aglutina dues

conselleries de l’anterior legislatura, i això no és del tot cert.

Per tant convé dir que queda la Conselleria de Relacions

Institucional que es queda part del que era la Conselleria de

Presidència, i vostè es queda la Conselleria de Benestar Social

més una petita part del que era la Conselleria de Presidència.

Per tant no és que llevem cap conselleria.
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Quant a tot el que ens ha explicat, Sra. Consellera,

evidentment molts dels projectes que vostè ens ha dit i que ens

ha dit que incrementen, i que nosaltres hi estam totalment

d’acord, són projectes que es varen iniciar la passada

legislatura, perquè en el 99 no vàrem trobar tant de camí fet

com tal vegada s’ha trobat vostè quan ha entrat a governar; en

tot el programa Ca vostra, la targeta bàsica i tot això que vostè

continua, nosaltres, evidentment, com no pot ser d’altra

manera, l’hi donam total suport perquè ho vàrem iniciar des del

govern del pacte de progrés.

Li repetesc una preocupació que vaig dir l’altre dia al

conseller d’Hisenda, una pregunta, que ens preocupa el fet que

l’Estat estigui legislant l’igualació de totes les pensions a les

comunitats autònomes i que per tant això no pugui minvar de

cap manera el complement que dóna la targeta bàsica. 

Quant el centre de discapacitats Joan Crespí, Sra.

Consellera, ens pareix molt bé...

EL SR.  PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

...ens pareix molt bé que pressuposti el que es pot gastar. El

que passa és que jo li he recordat que el Sr. Pastor aquí l’any

2000 ens va dir que això era enganar el Consell Insular de

Mallorca perquè havia d’anar al Consell Insular de Mallorca,

ens varen dir que la partida que hi havia l’any passat no era

suficient per a la construcció del centre Joan Crespí i vostès ara

la disminueixen en 900.000 euros... Ho dic perquè crec que val

la pena fer un poquet de memòria històrica i que segons quines

agressions verbals que es varen fer en aquesta cambra no tenien

cap sentit ni un.

Quant al centre d’estades diürnes evidentment nosaltres

consideram que ha de ser un pla obert a tots els ajuntaments i

que per tant tothom tengui les mateixes possibilitats d’accedir

a aquest pla. Els record que quan vàrem entrar en el govern de

les Illes Balears només ens vàrem trobar les places del Reina

Sofia i no hi havia ni una sola plaça d’estades diürnes; es va fer

molta feina la passada legislatura i nosaltres l’encoratjam a

seguir per la mateixa línia. 

Quant a les residències, Sra. Consellera, vostè ens ha dit

que aquestes residències es finançaran amb un conveni amb el

Ministeri de Treball de 60 milions d’euros i que signaran

aquest conveni devers el mes de gener, si no l’he entesa

malament, però nosaltres tot això, les promeses estan molt bé,

tots sabem que estam en un període preelectoral a nivell estatal

i que per tant tot això té els seus inconvenients, jo record que

el 99 varen firmar un protocol sanitari amb el Govern de l’Estat

i després al final ens vàrem haver de finançar des de les Illes

Balears, vàrem haver de finançar la meitat de l’Hospital d’Inca,

de tot això se’n recordaran. Per tant els períodes preelectoral

per les promeses estan molt bé, però evidentment ha d’entendre

que des de l’oposició no ens acabem de fiar fins que no vegem

la cosa feta. I nosaltres el que li deim és que en el pressupost de

l’Estat no hi és, no està pressupostat en els pressuposts de

l’Estat ni està pressupostat en els pressuposts de les Illes

Balears. Per tant no estan pressupostades ni la residència

d’Eivissa, ni la d’Inca que en teoria s’ha de fer perquè l’han

promesa en diferents ocasions, ni els diferents centres

residencials. L’únic que hi ha en els pressuposts de l’Estat,

perquè vostès, el Grup Parlamentari Popular en el Senat ahir va

presentar una esmena, o despús-ahir, a la tramitació

pressupostària en el Senat dels pressuposts generals de l’Estat,

perquè ja li dic, en els pressuposts generals de l’Estat no hi era,

i han presentat una esmena on donen d’alta una partida de 5

milions d’euros, 5 milions d’euros per a tot Espanya. Això no

són 60 milions d’euros a les Illes Balears, no hem de confondre

els ciutadans i com a mínim no ens intenti confondre als

diputats d’aquesta cambra. Vostès han presentat una esmena

perquè es pugui fer una partida perquè les comunitats

autònomes tenguin centres residencials, però 5 milions d’euros

per a tot Espanya no són 60 milions d’euros a les Illes Balears,

Sra. Consellera.  Per tant tot això no dóna ni molt manco per a

les residències que vostè ha anunciat.

Acab perquè s’ha posat el llum vermell. El 2% del fons de

contingència. Vostè ens diu que això només és per a casos

d’emergències. Per a vostès les emergències són d’un ampli

abast. La Sra. Estaràs ens va dir que això era per a l’equip

ciclista i jo, com a ciutadana de les Illes Balears, no entenc que

això sigui una emergència per a les Illes Balears, i que l’equip

ciclista es pagarà a través del fons de contingència. Per tant, si

partim que tot és emergència, clar, evidentment que ens

preocupa que no li llevin les partides a vostè per pagar una altra

emergència que podria ser..., en fi, si l’equip ciclista és una

emergència per a les Illes Balears qualsevol cosa ho pot ser.

Quant a menors, Sra. Consellera, li vàrem demanar en

comissió i creim que és important: l’Estat va fer una llei, la

5/2000, que obliga i que no du una dotació pressupostària.

Creim important, i ens tendrà darrere perquè negociï amb

l’Estat, que es dotin pressupostàriament aquestes obligacions

que fan a les comunitats autònomes però concretament aquí, i

que a vostè, en pressupost, no li basta per fer els centres de

menors a què l’obliga la Llei 5/2000. Per tant en això ens

tendrà darrere.

Quant a l’Institut Balear de la Dona, Sra. Consellera, si

vostè ens diu que puja 1 milió d’euros i que 1 milió d’euros

se’n va destinat al pla de guarderies, per tant significa que la

pujada en altres temes no hi és, i que alguna cosa es retalla si és

que no tot va íntegrament al pla de guarderies. De totes formes,

Sra. Consellera, té el nostre suport per implementar tots els

centres d’escoletes infantils de 0 a 3 anys, i ho hem dit en

repetides ocasions perquè està totalment per davall del que hi

hauria d’haver a les Illes Balears. Per tant en això té el nostre

suport però conciliació de vida laboral i familiar no només són

escoletes de 0 a 3 anys, implica moltes més coses i jo li deia

que crec que seria important que des de la Conselleria de

Treball hi hagués mesures importants en els temes de

conciliació de vida laboral i familiar, que no hi són.

Quant a tot el tema del pla de guarderies, com que ja vaig

totalment exhaurida de temps, tendrem temps per discutir-lo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula la Sra. Consellera.

Sí, Sr. Pastor, per què em demana la paraula?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén que no ha estat vostè alAludit.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, jo crec que he estat alAludit i a més he estat

acusat d’agressions verbals. Crec que és una acusació molt

forta i m’agradaria ser defensat.

EL SR. PRESIDENT:

Que consti en acta la seva..., el seu aclariment. Sr. Pastor,

per favor. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

jo en relació a aquesta segona intervenció seva, la veritat és que

pareix ser que tots els temes de mancança de places

residencials sorgeixen ara. Vostès saben que també ja hi eren

de molt enrere, i llavors em diuen vostès que feren molta cosa

en aquest tema. M’agradaria saber quines residències

construïren perquè jo no les veig enlloc. Llavors vostès em fan

referència a veure si jo construiré o si està dins aquest pla de

residències socials la residència d’Eivissa. A mi m’agradaria

saber si ens referim a la que havia d’estar acabada l’any 2002,

és aquesta?, és aquesta, no?, és la residència que havia d’estar

acabada l’any 2002. Per tant... La veritat és que vostès diuen

que feren moltes coses però el que és cert és que estam en un

1% i busques en relació al 3% de places residencials que tenen

moltíssimes comunitats autònomes d’aquest estat. 

Per tant jo crec que quan vostès em diuen que no creuen

que nosaltres facem aquestes inversions jo crec que van molt

equivocats, perquè a més ens hem adonat que la Sra. Diputada,

la Sra. Armengol, ja ha trobat la partida de l’Estat que ha de

venir cap aquí. Realment amb una esmena en el Senat, com

vostè mateixa acaba de dir, jo li dic que aquests 5 milions són

nostres, vendran en aquestes illes i vostès veuran com en poc

temps es firmarà aquest conveni perquè realment no parlam

d’anys llum, sinó que molts d’aquests projectes veuran la llum

ben aviat, entre ells hi haurà el tema de l’Hospital Militar, que

ja està prevista la seva compra el més aviat possible, també

aquesta residència d’Eivissa que, com deia, havia d’estar

acabada l’any 2002, i també altres residències que s’han vengut

anunciant a distintes comarques, com podria ser la de Manacor

o podria ser la comarca d’Inca, perquè són absolutament

necessàries per a aquestes illes. Evidentment aquest 60 milions

d’euros no parlam de l’any 2004, estam parlant d’aquesta

legislatura. 10.000 milions de pessetes són molts de doblers, jo

crec que podem estar més que satisfets si ens vénen aquests

10.000 milions de pessetes per construir residències en quatre

anys. 

Per tant jo crec que aquest tema és important, com ho és

també el tema dels centres de dia. Vostès diuen que feren

moltes coses, però el cert és que nosaltres hem fet una

estadística de quins són els municipis que tenen centres de dia

i quins no, i sincerament ens queden moltíssimes coses encara

per fer. Per això el que nosaltres hem fet és posar una dotació

pressupostària que jo li diré a més, Sr. Rosselló, perquè vostè

ho tengui en compte, que hi ha un pla gerontològic que ve de

l’Estat, hi ha una part destinada a manteniment i una part a

inversió, però li he de dir que la comunitat autònoma en

inversió no hi posava doblers, únicament repartia els de l’Estat;

no, Sr. Rosselló, únicament repartia els de l’Estat, i nosaltres sí

que hem decidir fer una aportació important perquè hi hagi

molts més municipis que durant aquesta anys puguin construir

aquests centres d’estades diürnes.

Per fer referència al tema que em comentava també vostè de

foment per poder trobar treball els joves, potser que fins ara

haguessin fet molts de programes. Jo li estic parlant d’un

programa nou, totalment nou, perquè evidentment fan falta

moltes coses més i jo li he dit que aquest tenia una dotació

pressupostària però que és un programa distint, nou, als que

s’han fet fins ara, que evidentment necessitarem la

colAlaboració de la Conselleria de Treball, però volem innovar

en aquest aspecte.

Per fer referència al tema de discapacitats, al tema de Joan

Crespí, jo li he de dir que en aquest tema de la discussió sobre

si havia d’anar transferit al Consell de Mallorca i tal, jo crec

que aquí tenim tots una mica de confusió: és que parlam d’un

centre suprainsular, parlam d’un centre de discapacitats

psíquics, físics, greus, al qual podran anar ciutadans d’aquestes

illes, de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Per tant la titularitat

ha de continuar essent, evidentment, del Govern. Jo crec que

l’explicació de la partida pressupostària ha quedat més que

clara. Vostès jo supòs que no voldran de cap manera que jo

posi 3 milions d’euros si tanmateix saben que no me’ls hi

gastaré; hi pos 1,2 milions d’euros perquè les obres

començaran a mitjan de l’any 2004 i seran les partides que

podran anar destinades a aquesta construcció perquè,

evidentment, si jo pos partides que vostès saben que després

hauré de gastar en altres programes no crec que sigui el més

correcte.

I per acabar, com que jo a la meva primera intervenció crec

que he fet una explicació extensa de cada un dels meus

programes, simplement vull puntualitzar un poquet el tema que

vostè m’ha comentat del tema sobretot de menors. Jo crec que

tenim una deficiència important, però és que nosaltres ja hem

donat moltes passes, sigui d’allà on sigui la finançació. Vostès

veuen que en poc temps tendrem una construcció d’un centre

de menors i una unitat terapèutica, i això és així perquè hi haurà

aquests terrenys que estan prop de Gènova que aviat passaran

a titularitat d’aquest govern i que donaran la possibilitat de la

construcció, àmbit també en què hi ha les partides i que jo he

donat l’explicació, la mateixa que del tema del Joan Crespí,

perquè hi ha les partides que es podran destinar a gastar aquest

import l’any 2004.
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Llavors vull fer una especial menció al tema de la Fundació

Estel, que abans no l’havia feta. Vostès saben que la fundació

és la que s’encarrega de gestionar aquests centres d’Es Pinaret

i d’Es Fusteret, actualment, i vostès saben que té una dotació

molt més grossa que la que hi havia l’any 2003, concretament

1,8 milions d’euros. Per tant jo crec que és un punt important.

I ja per acabarà parlaré del tema de les escoletes infantils.

Bé, jo crec que en aquest camp hem aconseguit en certa manera

canviar una mica el discurs inicial. Jo he estat aquí a distintes

compareixences i sobretot a la que va comparèixer el conseller

d’Educació, a la qual se li recriminava que evidentment

pareixia que aquest pla a la meva conselleria no havia d’existir

i que només hi havia d’haver escoles infantils que es fessin a

través de la Conselleria d’Educació. Jo crec que hem entès tots

que això és una aposta important, sobretot per als temes de

conciliació de vida laboral i familiar i, Sra. Diputada, jo en

aquest tema sí que discrep fermament amb vostè, perquè jo crec

que la conciliació és un dels punts essencials perquè la dona

pugui accedir al món laboral. És vera que hi ha moltes mesures

que es poden dur a terme en aquest sentit des de diferents

conselleries, però és que aquesta és importantíssima, és

importantíssima perquè les dones es puguin incorporar al món

laboral, i jo crec que ha quedat ben clar quines partides anaven

destinades en aquest sentit, i vostè també ha entès perfectament

que aquest milió d’euros de l’Institut de la Dona no anava

destinat íntegrament a aquest camp, i que per tant hi haurà

devers 200.000 euros, que són 30 milions i busques de

pessetes, que queden com a increment en aquest institut i que

aniran destinats a altres tipus de programes. A més jo he

explicat també que hi havia altres conselleries que apostaven

per aquest institut de la Dona, que ens feien aportacions

importants i que, per tant, ens estàvem nodrint d’altres tipus de

pressuposts.

Jo crec que aquest tema del pla del guarderies sí que és vera

que l’hauríem de debatre intensament i jo estic a la seva

disposició per a quan vostès vulguin. I per la meva part no he

de dir res més que jo crec que aquests pressuposts són els

correctes, que és vera que en temes socials sempre podem fer

molt més, jo crec que hem fet una distribució adequada i per

tant jo deman el suport a aquest pressupost i que es retirin

aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Aplaudiments)

Hi ha cap grup que vulguin intervenir a favor d’aquestes

esmenes? Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Ara jo podria quedar molt bé, Sra.

Consellera, i dir que no us havia presentat una esmena a la

totalitat per donar-vos un vot de confiança, però no ho faré i

diré que és que va quedar dins el meu ordinador, vaig tenir un

problema tècnic i després ja no ho vàrem poder resoldre, però

sí que ara donarem suport a les presentades pels altres grups.

Des de la Conselleria de Presidència i Esports vós heu anat

anunciat tota una sèrie de plans als quals no hem tengut accés,

i per tant temem que es converteixin simplement en actuacions

inconnexes i titulars de diaris. Per això era pel que volíem

presentar i ara donam suport a les esmenes a la totalitat que

s’han presentat.

El pla de les guarderies el vos hem demanat per escrit, no

el teniu, ens vàreu dir que no existia; per tant no l’hem pogut

veure. Sí que és cert que hi ha duros, doblers en el pressupost,

però el pla, el que entenem per un pla, amb quins objectius,

quina temporalitat, totes aquestes coses, des de l’oposició no en

sabem res. A part que consideram bastant més adequat que un

pla referent a escoletes d’infants de 0 a 3 pugui estar dins el

sistema educatiu d’aquestes illes, que, per cert, així es va

aprovar a les resolucions després del debat de l’estat de

l’autonomia, hi havia una resolució del nostre partit que

demanava al continuació del pla 0 a 3 i ara ha desaparegut i va

a parar a la seva conselleria; per tant no és ben bé el que

havíem demanat. I deim això, que veim una sèrie d’actuacions

descoordinades com l’anunci dels 300 euros per família per

pagar la guarderia...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poquet de silenci, si són tan amables.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...que a algunes famílies 300 euros per pagar la guarderia

els servirà de molt, per ventura per poder-se comprar un vestit

nou, però altres famílies amb 300 euros no podran escolaritzar

l’infant durant tot l’any. Per tant trobaríem molt més coherent

fer un pla que implicàs ajuntaments i consells i realment que

fos un servei educatiu i de qualitat.

També se’ns ha anunciat un nou pla d’actuació urgent a la

violència domèstica; esper que avui horabaixa es presenti a la

reunió que hi ha de l’Institut de la Dona perquè tampoc no

l’hem vist. Ens ha parlat d’un pla pilot de platges, d’un pla

integral de la família, se’ns ha parlat de molts de plans que

l’oposició no hem vist, i que alguns dels quals tampoc no hem

vist reflectits dins els pressuposts. Com tampoc no hi ha dins

els pressuposts la dotació per a aquests centres de menors que

la consellera ha anunciat i moltes coses que estan pendents de

finançament estatal: centre Joan Crespí, centres de dia, moltes,

moltes coses. Per tant se’ns fa difícil donar suport al seu

pressupost.

Tampoc no sabem què pensa fer la consellera en temes tan

importants com l’exclusió social, la immigració..., no respon

ben bé a les preguntes que se li fan. Per tant era justificat

presentar una esmena a la totalitat i per això ara defensam les

els altres. La consellera té una habilitat especial, això és cert,

per parlar de xifres, de nombres i de plans. Ens ha parlat de

molts de plans, de moltes xifres, però que moltes vegades són

les mateixes: per exemple el pla de família, d’atenció a les

famílies, té doblers que són després per pagar el pla de

guarderies; vós ho heu dit, que hi ha una part de les ajudes que
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són..., els 4 milions del pla de guarderies estan un tros dins

l’Institut de la Dona...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, per favor fixi posicions, però no creï un torn

incidental, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Idò ja està. A mi m’hagués agradat.

Bé, idò, això. Entenem que no responen a la finalitat que

vós heu dit i ens agradaria que aquesta habilitat que teniu de

parlar tant de xifres i de futur la convertíssiu en realitat una

mica més prest del que nosaltres esperam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. En torn en contra té la

paraula el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

Hble. Consellera, si he de dir exactament el que sent el Sr.

Ramon després em dirà que som un pilota, però jo som una

persona molt disciplinada, els que em coneixen ho saben, i la

meva tasca avui aquí és precisament reforçar, com no pot ser

d’una altra manera, el que ha dit al consellera, però sobretot el

que ha volgut dir, perquè jo crec que això, si no fos tan perillós

parlar de segons quins temes, podríem dir que ha estat com una

sardana, és a dir, estam pràcticament d’acord tots en el

diagnòstic dels temes socials, i això té un rerafons molt

important per a mi, i és que efectivament som una comunitat de

primera, és a dir, només fa deu anys aquest mateix debat hauria

implicat “què volem dir amb això?”, i “això és necessari i això

no ho és”, i estam bàsicament d’acord en el que són les

qüestions socials. Evidentíssimament hi ha una discrepància,

com sempre sol passar, en el tema d’abordar-les, i vostès al

principi, els diputats de l’oposició, feien la reflexió que

mantenim programes, que mantenim estructures, que la política

és pràcticament la mateixa, i parlaven d’allò de la conselleria.

Bé, és que una cosa és el contingut i l’altra és el continent. El

contingut estam d’acord que l’hem de mantenir, el continent

una mica de memòria històrica ens fa entendre per què es va

mantenir i per què el canviam, una vegada que es consolida la

transferència als consells insulars; nosaltres, a més, pensam que

això és un tema de tanta importància, que va ni més ni manco

que a Presidència. 

Per tant estiguin tranquils, que això no és més que la

consolidació absoluta del tema, i per tant en aquest sentit hi ha

també una coincidència de la qual sempre havia sentit parlar i

que aquest temps passat no va ser del tot factible -no és una

crítica, és una reflexió històrica-, que és el tema de la

transversalitat. La transversalitat que impliquen les tasques

socials és tan real que no pot ser d’una altra manera que la

conselleria més pròxima i amb més força en aquest aspecte és

la que assumeix aquestes competències. 

Quin és el tema? El tema real és que augmentam un 11%,

el tema real és que això són quasi 24 milions d’euros, que es

diuen aviat però són doblers en referència al que són els nostres

pressuposts. Hi ha programes concrets, com és Ca vostra

concretament, que augmenten un 30% i a nosaltres, a mi

personalment, mai no em doldrà que això sigui que el que s’ha

fet abans s’ha fet bé, jo crec que en aquestes coses hi ha un

pacte absolutament evident, però a mi m’ha agradat el

desglossament que ha fet la Sra. Consellera quan en lloc de

parlar de partides ha parlat de projectes, perquè això vol dir

que té l’estructura cognitiva molt ben definida, i com que a més

ve del món de la banca, Sra. Mascaró, el seu ordinador no era

necessari; vostè ha donat aquí on havia de donar, però li puc dir

que la consellera en aquest aspecte, com que ve del món de la

banca la finançació està absolutament garantida perquè està ben

estudiada.

(Algunes rialles i remor de veus)

Quan ella parla del món..., desglossa en funció de projectes,

parla de discapacitats. En aquesta comunitat tenim 25.000

persones amb una discapacitat. Això és una xifra important i

això implica un abordatge en profunditat, i crec que en això

també hem madurat. Sempre havíem pensat que el discapacitat

era una persona que necessitava una ajuda, i això és vera; però

també és vera, i tots els que feim feina dins aquest camps ho

sabem, que darrera aquesta persona només hi pot haver dues

coses, inexorablement, que són la família o l’administració, i

com que tots pensam que és la família a la qual hem d’ajudar

perquè això pugui ser així, allò de la integració..., Sra. Mascaró

no em faci així, com que dir... Jo crec més que ningú en la

integració, però també crec que hi ha persones que necessiten

un suport, i aquest suport ha de venir del món laboral, tal, tal,

però hi ha una qüestió clara: hi ha gent que necessita un suport

familiar o de l’administració. Entre l’administració i la família

nosaltres apostam clarament pel suport familiar. Per això es fan

programes concrets que van adreçats a ajudar les famílies a

poder mantenir el problema des de ca seva.

Joan Crespí físics. M’he de solidaritzar, com no podria ser

d’una altra manera, amb el diputat i batle de Manacor, Sr.

Pastor, perquè crec que hi ha un malentès. El Sr. Pastor en el

seu moment el que defensava era una cosa que era

absolutament de sentit comú, és a dir, si vostès fan una mica de

reflexió històrica recordaran que hi ha un centre a l’avinguda

Argentina que patia unes mancances i fins i tot una sentència

per qüestió de renous, que té quasi 1.300 persones afiliades i on

només n’hi poden anar 80 o 90 perquè les persones majors allà

no gaudeixen de la infraestructura mínima, i es va pensar -

pensin que això és un centre que s’havia de transferir al

consell- i es va pensar que per optimitzar el recurs, ja que es

feia Joan Crespí hi havia aquesta possibilitat. La Sra. Caro, que

en aquell moment era la consellera, va decidir “jo m’ho qued

tot”; el Sr. Pastor va defensar que això crearia un conflicte i

això va ser el que va passar. El que passa actualment és que

físics tendrà un centre magnífic, que serà una realitat

absolutament imprescindible i que a més serà de referència per

a tota la comunitat, i ara haurem de fer un centre nou que

després haurem de transferir al consell. Amb aquesta

discrepància del Sr. Pastor és aquí on hi va haver el trullet.
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En referència a aquest pla integral de persones

discapacitades, és que el món dels discapacitats, si no s’aborda

des de la perspectiva d’un pla integral, probablement vénen

després els (...) i els llocs on hi ha racons que no s’acaben de

resoldre. Els discapacitats, està clar, límits inserció laboral

total, mitjans inserció laboral i plans específics en funció de la

seva discapacitat, i els profunds necessiten recursos específics

adequats pròxims al seu entorn perquè la família no es

desmembri, etc., etc. Ni més ni manco és el que plantejava la

consellera en qüestions fins i tot clares com és l’augment de

places.

Persones majors. Les persones majors estam en el mateix

tema d’abans. Quan varen començar les residències tothom

volia residències; després ens hem adonat que les residències

són cares de mantenir, que treuen del context familiar i per tant

aquestes reflexions s’han fet i ara estam en condicions de saber

perfectament què volem. Pla gerontològic, centres de dia, això

és l’aposta definitiva perquè puguin estar a ca seva, puguin

estar amb els seus familiars, i només recórrer a les residències,

Hospital Militar ho serà, per tant tenim previstes aquestes

necessitats, per a les persones que tenen realment aquesta

necessitat. Això està clar. El que està clar és que hi ha un

augment del 30% per a assistència domiciliària. Per tant aquest

concepte afortunadament el tenim clar.

Joves. Amb els joves hi ha una part que és competència

municipal i hi ha una qüestió que a mi també m’agradaria

matisar. Hem d’anar alerta amb els joves a no caure en una

espècie de paternalisme administratiu que els ho facem tot. Als

joves els hem d’estimular a; per això la consellera m’ha

encantat quan ha dit exactament que el teixit associatiu és el

que ha de proposar les seves necessitats, és el que ha de

proposar les seves inquietuds, i nosaltres hem d’ajudar les

corporacions municipals, que en aquest aspecte tenen una gran

part, i nosaltres hem de colAlaborar, com no pot ser d’una altra

manera, des del Govern.

Cooperació. Cooperació és un tema en el qual crec que hi

ha un consens absolut. Vostès per qüestions de pressupost l’any

passat quasi no varen poder cobrir el seu 0,7%; aquest govern

té la decisió de mantenir-lo, i és tant així que nosaltres

proposarem després a la globalitat la possibilitat que els fons de

contingència no afecti això. Per tant crec que el testimoni que

dóna el Govern en aquest sentit està clar. 

Menors i famílies estam exactament en el mateix. El menor

i la família és la màxima expressió de la prevenció del que serà

després la utilització de molts de recursos socials adreçats a

marginació, etc., etc. Si operam o interactuam exactament i

clarament en aquest tema, és la política més intelAligent, i per

això hi ha un augment en tots els sentits, amb un futur pla

integral de família, amb la família que tenim avui, no amb la

que teníem fa 40 anys, sociològicament això s’ha modificat, i

això ho contemplarà el pla. I he de dir també, com no pot ser

d’una altra manera, que compartim aquesta petita angoixa que

plantejava la Sra. Diputada Armengol en referència als centres

per a menors. Crec que això és un tema que s’ha d’esperonar i

estam segurs que així serà. Quant al defensor del menor és una

cosa que està clara. El defensor del menor, per intelAligència

política, ha d’estar dins el Síndic de Greuges i així es farà en

seu moment. El que no podem crear és un defensor del menor

a una sindicatura que en aquests moments encara no existeix,

però em sembla que en això també hi ha concert.

Esports. A mi em pareix que està clar, una altra vegada

transversalitat: Turisme, Presidència, etc., etc., etc. 

Se m’ha encès el llum, la segona vegada que intervenc i ja

som presa del temps. És un tema que crec que està clar, però les

poques paraules que em queden les volia guardar per a una

qüestió que avui és cabdal, i és el tema de la dona. Aquí sí que

és imprescindible que ens mentalitzem que hi ha d’haver

aquesta transversalitat; no pot ser només amb les institucions

pròpies d’aquesta comunitat, s’hi han d’inserir els programes

estatals, transversalitat estatal, transversalitat autonòmica,

transversalitat municipal i tranversalitat associativa, i jo crec

que la consellera té tan clar aquest missatge, ens l’ha donat tan

clar en les vegades que hem pogut parlar i comentar amb ella

aquestes qüestions, que crec que la feina pot ser interessant.

Pla de guarderies, la discrepància de si han de ser a

Educació. Jo crec que està clar, és a dir, la normativa educativa

és d’Educació i per tant, aquestes guarderies les farà la

Conselleria de Presidència, amb la normativa de la Conselleria

d’Educació. Per tant, això crec que és un tema que no cal

donar-li ni 5 cèntims.

Quan em torni tocar a parlar, perquè he exhaurit de molt el

meu temps, parlaré d’un tema que no ha tocat ningú i que és el

tema de la immigració i que a mi em dóna la impressió de què

això és un dels futurs pactes d’aquesta comunitat i d’aquest

Parlament perquè és aquí on hi haurà precisament la possibilitat

de prevenir amb molts de problemes que d‘aquí 10 anys si ara

no hi actuam d’una forma seriosa, probablement tenguem

problemes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Bé a la vista d’així com van els debats,

aquesta presidència considera que damunt la una, les 13 hores,

podrem passar a votació per a l’organització dels grups.

Continuam el debat i té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja duim una

estona parlant d’aquest tema i coincidim amb el concepte de

transversalitat, així hem treballat durant tot aquest temps, per

això és fonamental en qualsevol aspecte dels sectors que s’han

tret els temes de la inserció laboral com a element cabdal, no es

pot integrar ni a discapacitats, ni a dones ni a ningú sense el

factor... Per això aquest era un dels eixos centrals del pacte per

a l’ocupació, signat el 2000 i un dels eixos centrals de

l’activitat durant tot aquest tema. 

Parlar de persones majors, sense cap dubte, no és parlar de

residències, és parlar de servei d’ajuda a domicili, és parlar de

centres d’estades diürnes i és parlar de residències. Per això jo
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estic molt satisfet que durant la legislatura passada es fessin 40

places de centres d’estades diürnes a Palma i 250 a la resta de

la comunitat autònoma, partint pràcticament de 10 o 12 que són

les que hi havia, no només és caminar en residències, és

caminar en tots els sentits i si ara es diu i bé, quines residències

varen fer vostès? I quins centres de dia varen fer abans? Ja

podem començar. La realitat és que partíem fa una dècada, com

s’ha d it aquí, d ’uns nivells d’assistència social

espectacularment baixos en comparació amb la resta i s’està

caminant en aquesta direcció i anem a veure si caminam en

aquesta direcció, però es duen 4 anys caminant en aquesta

direcció.

Efectivament no s’ha parlat d’immigració, és un tema

fonamental, també es parteix d’un pla d’immigració que

desgraciadament és necessari, coincidesc amb el portaveu del

PP a la comissió, refer perquè creix tant el fenomen que s’ha

posar al dia. Però no es parteix de zero, es parteix d’un pla, es

parteix d’un tema d’educadors culturals, de mediadors culturals

molt important que la Conselleria d’Educació és vital que

mantengui, es va fer una gran empenta i s’ha de continuar

precisament i aquest és un típic exemple i bé es manté el mateix

número que abans? Per tant, feim bé? No, és que resulta que el

número d’immigrants són més que abans. Per tant, aquest

capítol concret és un dels que no queda més remei, si realment

es volen cobrir les necessitats que incrementar.

Tema de menors. Primera qüestió, partim d’un fet que jo

vull recordar que en el seu moment totes les comunitats

autònomes d’Espanya varen protestar davant el Govern central,

totes i de tots els colors, que la Llei penal del menor vengués

sense finançament estatal, la transferència de la Llei penal del

menor vengués sense subvenció, sense la partida financera i per

tant, aquest ja és un element negatiu que impossibilita i que fa

molt difícil tirar endavant. Així i tot, quan es parla de centres

s’ha de parlar de tot i evidentment amb el tema de menors

infractors, coincidirem que és fonamental els centres oberts, els

centres semi-oberts i els centres tancats, però també la plantilla

d’educadors de carrer i que a la passada legislatura es varen

duplicar perquè es dóna importància a aquest element. Per tant,

aquesta és la línia que s’ha d’intentar continuar de cara al futur.

I un altra tema que tampoc ha sortit aquí és de l’exclusió

social, que la consellera va dir a la compareixença que estava

previst acabar el pla que s’havia iniciat i posar-lo en la

concepció. És una necessitat sense cap dubte i és un tema

també a afrontar de forma important, sobretot el primer graó de

l’exclusió social, allà on la inserció laboral quasi no entra en

aquest sentit perquè hi ha un sector determinat que

pràcticament no és pot integrar en el món laboral ordinari que

requereix mesures específiques, mesures especials precisament

per a aquest primer graó. Però que requereixen un nivell de

qualitat i un nivell de professionalitat important per tirar-ho

endavant.

I en concret el tema del xip és una altra de les qüestions que

a mi em preocupa...

(S'escolta el to d'un telèfon mòbil)

El que em faltava que em soni el telèfon. Era la meva dona,

però és igual l’he tallada...

(Rialles)

Comparin vostès la xarxa d’aquí amb la d’Andalusia per

exemple, o Navarra, o la d’altres zones en tema d’albergs.

També es va aconseguir La Victòria, es va retornar al poble,

que li havia llevat la falange en el seu moment, encara hi ha

l’habitació allà on dormia na Pilar Primo de Rivera quan hi

anava i nosaltres ho vàrem tornar al poble. Es varen incorporar

d’altres, però evidentment no basten i a més necessita arreglar

perquè està fet un desastre. Però aquesta és una deficiència

molt important i que està molt per darrera de com estan la resta

de comunitats autònomes i que aquí és un capítol que no creix

en absolut, amb allò que hi ha és mantenir allò que hi ha

actualment i rentar la cara dels albergs que hi ha i no pegar

l’empenta que faria falta pegar.

I en el tema de guarderies, reiter que no és un tema només

de qui fa les normes i qui posa els duros, si fos això seria

senzill, és un problema que va més enllà, s’ha refusat cada

vegada que s’ha parlat i s’ha explicat, les declaracions de l’altre

dia de la consellera damunt una guarderia en el Polígon de Son

Castelló que podria estar co-finançada amb un sector privat, no

sé què, sí això ho deia a la premsa, ja sé que la premsa tal

vegada no és allò que va dir però bé, jo d’això en vull parlar.

No vull parlar..., perquè si tot fos que les normes les fa

educació i els doblers..., home! Només faltaria. Jo si em vénen

doblers no protest, venguin d’on venguin, està claríssim. El

problema és què entenem per (...) l’escola 0-3 anys, quin

concepte tenim i com ho posam en marxa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. En torn de rèplica té la paraula la Sra.

Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Quant a allò que deia el portaveu del

Partit Popular, el Sr. Munar, que la política és pràcticament

igual, jo crec que no, la política no és pràcticament igual la que

fa la dreta i la que faria l’esquerra. Allò que sí li he volgut fer

referència amb la meva intervenció és que vostès durant la

passada legislatura varen fer moltíssima demagògia entorn la

Conselleria de Benestar Social com a tal, que no havia

d’existir, que una vegada fetes les transferències no tenia sentit

que la secretaria general tècnica tengués un pressupost

important, que no hi hauria d’haver segons quins directors

generals. En fi, tota aquesta demagògia que va fer el Partit

Popular en aquest moment se’ls torna en contra a vostès i ens

han de donar la raó que sí és necessari una Conselleria de

Benestar Social i que sí és necessari un pressupost a la

secretaria general tècnica, que fins i tot la consellera de

Presidència el puja molt més envers al de l’any 2003. 

Per tant, jo crec que sí quan feim memòria històrica val la

pena que cada un posem les coses allà on eren. Nosaltres

sempre vàrem defensar aquesta existència d’una Conselleria de

Benestar Social i la necessitat absoluta de fer polítiques socials

des del Govern de les Illes Balears, igual que ho seguim

defensat ara en el Consell Insular de Mallorca, allà on vostès
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per cert també han retirat la Conselleria de Benestar Social. Per

tant, els qui hem estat congruents, em permeti, em estat

nosaltres que hem defensat i seguim defensat exactament el

mateix. Per tant, per això li deim a la consellera de Presidència

que té el nostre suport per tirar en totes aquelles polítiques

socials que es varen començar la passada legislatura, però

també en totes aquelles que siguin programes nous que vulgui

fer la Conselleria de Presidència i que vagin a minvar aquestes

desigualtats socials que existeixen i que sabem que per molt

pressupost públic que hi posi, sempre serà insuficient.

Quant a la Llei del menor, nosaltres tornam reafirmar la

postura. A la passada legislatura des del Partit Socialista vàrem

dur una proposició no de llei en aquest Parlament allà on

instàvem que el Govern de l’Estat financés, dotés

pressupostàriament la Llei del menor, perquè allò que ha fet el

Govern de l’Estat és molt fàcil i molt guapo, no? ha legislat, ha

donat obligacions a les comunitats autònomes, però no ha posat

ni un euro en el pressupost i aquí, en aquesta cambra es va

discutir aquesta proposició no de llei, la vàrem votar tots els

partits que avui estam a l’oposició, més Unió Mallorquina i

vostès varen votar en contra. Nosaltres els deim que si han

pogut aprendre de la raó d’haver discutit la necessitat d’una

conselleria de Benestar Social, aprenguin de la raó de demanar

el finançament suficient per la Llei del menor, perquè

evidentment s’han de cobrir necessitats i evidentment el

pressupost de les Illes Balears no basta per fer-ho tot. Per tant,

tot allò que ens vengui de fora benvingut sigui.

Hi ha molts de temes i vostè ha fet esment al Pla

d’Immigració i és cert que no hi hem pogut parlar perquè no

tenim el temps suficient per poder parlar, igual que tampoc no

hem pogut parlar del Pla jove, ni del Pla per a la immigració

que per a nosaltres evidentment són dos puntals importants

d’aquesta conselleria, però vàrem poder fer esment una mica en

comissió i avui en el plenari no hem tengut el temps suficient.

De totes formes quant al Pla jove i quan a la xarxa

d’instalAlacions juvenils, Sr. Munar, ja sabem que hi ha coses

que són competència municipal, però creim que el Govern de

les Illes Balears s’ha d’implicar fortament amb la xarxa

d’instalAlacions juvenils, no de forma paternalista, evidentment

que no, no hem defensat aquesta postura, però sí que defensam

que els ajuntaments que són les institucions manco dotades

pressupostàriament han de necessitar ajuts i han de tenir ajuts

des de la Direcció General de Joventut, precisament per poder

tenir les instalAlacions adequades.

Quant al Pla de guarderies jo ja no hi entraré més, però ha

d’entendre que nosaltres no ens podem posicionar ni a favor ni

en contra d’un pla que no existeix com a tal. El Pla de

guarderies no se’ns ha presentat, ningú l’ha fet, ningú ha marcat

uns objectius, ningú ha marcat una dotació pressupostària,

ningú ha fet una diagnosi de la situació. I en base a això,

evidentment, nosaltres estarem pendents de què se’ns pugui

presentar aquest Pla de guarderies com a tal que ens agradaria

i l’hem demanat en diferents ocasions a la consellera de

Vicepresidència i Esports.

Quant a les residències, per deixar-ho clar. La consellera

ens ha anunciat en diferents ocasions un conveni amb el

ministeri de 60 milions d’euros per a les Illes Balears. De

moment el que tenim és el pressupost estatal no contemplava un

euro, primera. Segona, el Grup Popular en el Senat ha fet una

esmena de 5 milions d’euros per a tots l’Estat i això és allò que

nosaltres sabem com a oposició, no sabem res més. Conveni

signat, ni un i li record que estam en un període pre-electoral,

les promeses són molt fàcils de fer, però jo fins que no vegi

signat i consignat pressupostàriament, ha d’entendre que no ens

ho creguem, perquè allò que hi ha són 5 milions d’euros per a

les comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Això és allò que

es va aprovar ahir en el Senat i ni un euro més. De 60 milions,

que és allò que han anunciat en premsa a 5 milions, encara que

els 5 venguin íntegrament a Balears, que les altres comunitats

autònomes no vulguin ni un euro, que tot ho donin a Balears,

cosa que seria estranyíssim, encara que sigui així, de 60 a 5,

vostè sabrà sumar i restar, 55 milions d’euros de diferència.

Nosaltres creim que és realment important i li record, en un

període pre-electoral. Crec que és realment important tenir-ho

signat i consignat en els pressuposts. I de totes formes vull fer

una referència, m’imagín que no tot el finançament en el 100%

i el manteniment va via pressupost de l’Estat, aquí hi hauria

d’haver pressupostada alguna cosa en el pressupost propi de la

comunitat autònoma, que tampoc hi és. Vull dir que per tant, jo

crec que estaria bé que plantegéssim les coses tal i com són i no

com ens agradaria que fossin o com vostès volen prometre a la

ciutadania que siguin.

Molt breument perquè ja tenc el temps exhaurit. La

residència d’Eivissa, em permetran, però la memòria històrica

ha de servir per tots. El conveni per fer possible aquella

residència a Eivissa, que es va anar al consell insular, com així

marca la Llei de transferències, no va ser possible ser aprovat

perquè el Partit Popular a Eivissa va votar en contra. Per tant,

cadascú que assumeixi les seves responsabilitats dels seus vots

a les institucions que li pertoca. Per tant, la residència d’Eivissa

s’ha hagut de retardar, precisament perquè el Partit Popular a

Eivissa no va donar el suport necessari.

I acab, Sr. Munar, vostè em deia el 2% de contingència no

ens hem de preocupar perquè no afectarà partides de

cooperació. Estam totalment d’acord que no afecti partides de

cooperació, però tampoc no hauria d’afectar les altres partides

socials perquè i m’agradaria que ens ho expliqués si el Grup

Popular entén això. Si vostès entenen que el fons de

contingència només és per a qüestions d’emergència i entenen

que l’equip ciclista que costa 6 milions d’euros és una qüestió

d’emergència per a les Illes Balears, nosaltres no hi estam

d’acord. O bé el fons de contingència no és per a qüestions

d’emergència, o bé hauríem de ser més rigorosos amb allò que

és una emergència per a les Illes Balears. Ja li dic, per a

nosaltres un equip ciclista no és una emergència per a les Illes

Balears. Per tant, si això ha de ser el fons de contingència, ens

cregui, ens preocupa molt que el pressupost de la Conselleria

de Presidència no disminueixi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Sr. Miquel Munar.
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EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com la

Sra. Mascaró, venc aquí i seré curt, per un problema de vista

perquè jo des d’allà també tenc problemes.

Quant a Esquerra Unida, crec que ens entenem en allò que

és important, tenim petits dubtes. Miri, pel respecte que vostè

em mereix com a persona i com a polític coherent, no he tocat

el tema d’exclusió social perquè amb tots els meus respectes va

ser una de les seves poques o moltes espifiades de l’àrea. És a

dir, per qüestions personals, que no havien d’haver passat mai,

vostè sap que... Per tant, exclusió social, la consellera del

Consell de Mallorca, o presidenta de l’Institut, un pacte ja per

a tema d’exclusió social, augment de places, programa

específic per a aquesta àrea i els que gestionen aquestes

qüestions, aquests dies han sortit als mitjans de comunicació

felicitant aquesta... Per tant, no ho havia fet per respecte, no ens

convé parlar-ne.

L’alberg ha de ser del poble. L’alberg vostè sap que era de

la comunitat, si és de la comunitat és del poble. És un matís que

crec que és innecessari, però està clar.

Tema de l’esport. Jo crec que hi ha un plantejament que és

molt senzill i aquí probablement ens oblidam d’un tema que

aquí hi ha pedagogs ilAlustres que ens poden dir què és el

mimetisme pedagògic. A mi els grans esdeveniments, a mi tenir

equip ciclista em sembla extraordinari, em sembla una despesa

extraordinària perquè compleix dues funcions amb els mateixos

doblers. Una funció a nivell de promoció de les Illes i una

funció de mimetisme pedagògic, el ciclisme a Espanya va tenir

un desenvolupament brutal quan vàrem tenir un líder que era

n’Indurain. El golf va començar a destacar quan vàrem tenir un

líder que era en Ballesteros. Si nosaltres aquí aconseguim que

els nostres joves realment s’apassionin, o els nostres petits

s’apassionin en qualsevol d’aquests esports perquè el tenim

aquí, perquè tenim líders nostres, perquè el sentim nostre,

només això és pedagògicament correcte.

I quant a la Sra. Armengol. A mi no em farà baixar del meu

concepte, hem estalviat una conselleria sí o no? Sí, hem

estalviat una conselleria, una conselleria són doblers, capítol 1,

capítol 2, cotxes que van i vénen, que es compren i van i pugen

i davallen. Una conselleria menys per mantenir els mateixos

programes que és allò que és important, què més volen? La

política no és igual i clar que no és igual. És això la política,

optimitzar els recursos, una conselleria menys.

Joves, els joves són importants, casals de joves. Partida

46000, manteniment casals joves 300% més, està als llibres, ho

poden controlar. Partida 46100, casals de joventut, 165.000

euros més. I la política que ens separa és que nosaltres pensam

que nosaltres no hem de fer infraestructures sense avaluar si

són necessàries, sense pensar si les podrem mantenir. Hem de

fer feina a partir de les necessitats dels joves i això és teixit

associatiu, venguin, s’associïn, ens comentin, participin, ens

diguin quins són els seus problemes, quines són les seves

necessitats, quin són els seus llocs imprescindibles i nosaltres

els donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Senyores i senyors diputats, passam al

darrer debat d’esmenes al pressupost, en aquest el debat

número 22 de globalitat, resta d’esmenes del debat número 21,

Presidència i Esports. En primer lloc passam a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les seccions

incloses en el present debat. Per la qual cosa té la paraula el Sr.

Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tot una sèrie

d’esmenes que ja són conegudes perquè estan debatudes en

comissió i per cobrir el rictus que correspon i que ens marca el

Reglament.

Una primera esmena, la 4151, que va en la línia de tot allò

que aquí s’ha discutit de l’Oficina de Defensa del Menor i per

tant, perquè s’inclogui en el Parlament.

Una altra esmena, la 4161, que té per objectiu incrementar

l’assessorament, la relació i el suport a l’associacionisme. 

Una sèrie d’esmenes que van en la idea d’incrementar

programes en temes de prevenció de l’abús del consum de

drogues i dels temes laborals i socials a la joventut.

Tot un paquet d’esmenes que fan referència a cooperació,

que m’estalviï especificar una a una i que són conegudes i que

van en la línia d’allò que nosaltres consideram més important.

Nosaltres també coincidim clarament en què el tema dels

macroprojectes, o allò que podríem dir la cooperació directe

entre administracions és un element positiu. Nosaltres vàrem

treballar en aquesta direcció i de vegades no sempre entès per

les ONG i creim que sí perquè efectivament una altra cosa és

discutir després quin tipus de coses es fan i amb qui es

colAlabora i què es fa. Per això hi ha un grapat d’esmenes que

nosaltres donam l’opinió sobre aquest tema.

Després hi ha una, dues, tres, quatre, cinc esmenes que van

en la línia d’incrementar les partides que tenen per objectiu la

millora de les actuals escoletes infantils que depenen del

Govern, Verge de Lluc, Ciutadella, etcètera.

L’esmena 4146 i 4147 que van en la línia d’incrementar

fons de cara a la fundació s’Estel per poder cobrir allò que

pensam que no està cobert amb els pressuposts que hi ha en

aquests moments i que hi hem fet referència abans. També una

esmena, la 4175, que té per objectiu el tema del centre

terapèutic per a infractors menors que vostès han dit que faran

i que després no es veu reflectit en els pressuposts.

La 4118, que va en la línia, el mateix, referit al centre semi-

obert de menors, que és el que marca la Llei penal del menor i

que en aquest cas tot allò que aconseguíssim de Madrid per fer-

ho, comptaria amb el nostre aplaudiment perquè creim que és

la seva obligació, quan va passar la Llei penal del menor. Per

tant, és una deficiència important que arrossegam en aquest

sentit.
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Després presentam una esmena, la 4158, per incrementar

allò que consideram les tasques de planificació i seguiment de

plans que des de la Direcció General de Planificació i

Ordenació s’ha de fer, tenint en compte que consideram que la

Direcció General de Planificació i Ordenació, a pesar d’assumir

totes les tasques que vénen de l’IBAS, també ha de seguir fent

aquesta tasca i que la Llei de transferències deixa molt clar que

la planificació, la coordinació i seguiment de plans, entre

d’altres els plans de caràcter estatal són competència del

Govern de les Illes Balears. 

Per tant, amb els pressuposts que avui li queden a la

Direcció General de Planificació i Ordenació no crec que basti

per fer totes aquestes feines. En aquest sentit hi presentam dues

esmenes, la 4158 i l 4160.

També plantejam una esmena per a l’increment a l’Oficina

de suport a l’associacionisme, en aquest cas que depèn de la

Direcció General de Joventut, l’anterior esmena que he fet

referència era la referida a l’antiga Conselleria de Presidència.

Després també en projectes de joves, programes en suport

a els víctimes de la violència domèstica i a l’Institut de la Dona,

la 4157 que fa referència a subvencions a associacions. Creim

que el capítol precisament ha crescut el pressupost, però no ha

crescut aquesta aspecte que ens sembla fonamental, el foment

de l’associacionisme.

També dues esmenes o tres, que fan referència a

incrementar les ajudes a ajuntaments i les ajudes en general per

als capítols de centres d’internament de dones maltractades.

Recordar que es va posar en marxa el d’Inca i el d’Artà i que

ara s’hauria de créixer i continuar fent centres d’aquestes

característiques.

I en allò relacionat a l’IBAS, que està dins aquest

pressupost i que després dia 1 de gener passarà a la conselleria.

Una partida per al centre de discapacitats físics de Joan Crespí,

incrementar la proposta en aquest sentit...

Una altra que fa referència a l’augment de la dotació a

prestació a plans de prestacions bàsiques, que en els

pressuposts de l’any passat no cobria el que es necessitava, ho

reconec i ho reconec clarament des d’aquí. Però també de la

mateixa forma dic que per primera vegada l’any 99 i a partir

del 99, allò que venia d’Espanya s’equiparava amb allò que

posava la comunitat autònoma que és allò que tocaria. Per tant,

creim que s’hauria de mantenir, no aprofitar-se de què l’any

passat el vàrem baixar per ara “aprovechando que el Pisuerga

pasa por Valladolid” ja ho aprofitam. Sinó mantenir la

reivindicació que durant tots aquests anys s’ha tengut de

mantenir el mateix nivell d’allò que ve de Madrid i posar-ho

aquí.

Bé, el mateix respecte a centre d’estades diürnes i si no

m’equivoc, un increment superior a ca vostra i a targeta bàsica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. En segon lloc passam a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista a les seccions

incloses en el present debat. Per la qual cosa té la paraula la

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Des del PSM hem presentat una sèrie

d’esmenes, dues d’elles fan referència a canviar programes

d’ubicació perquè pensam que l’Oficina de Defensa de les

Víctimes al Delicte no entenem que fa dins la Direcció General

de Relacions amb la Mediterrània i trobam que estaria més ben

ubicada dins allò que és la Direcció General de Planificació i

Ordenació.

I l’altra que també demanam el canvi de lloc és el programa

de foment i relacions amb les comunitats balears a l’exterior,

trobam que hauria de sortir de la Direcció General de Joventut

que no li veim cap relació, a no ser que aquesta gent quan se’n

va anar d’aquí eren joves, evidentment i passi com a mínim, a

la Direcció General de Relacions Europees i per a la

Mediterrània que tendria una mica més de sentit.

D’altra banda demanam que es mantengui una partida

específica dins els programes de cooperació per als

campaments de refugiats saharians. Era com una tradició que

en els pressuposts de la comunitat hi hagués una partida

específica, ja existia i pensam que hauria de continuar com a

tal, com a partida específica.

Després demanam programes concrets per prevenir i

combatre la violència de gènere des de tots els àmbits. Des de

la conselleria s’han anunciat programes conjunts amb

Educació, però pensam que els programes conjunts amb

Educació sí són necessaris i que a la llarga per ventura són els

que en trauen més profit, si no n’hi ha sempre constantment i en

tots els àmbits, no serviran per allò que havien de servir.

Pensam que dins els temes socials, dins els centres de treball,

dins els mitjans de comunicació, en el món de l’esport, en tots

els àmbits hi ha d’haver aquests programes per prevenir i

combatre la violència de gènere.

Després també demanàvem més finançament per un

programes per afavorir la integració social de les persones

immigrants, ho deia el portaveu del Partit Popular que abans no

se n’havia parlat. La immigració és una realitat que cada dia és

més gran, cada dia els números creixen més i que s’ha de fer un

esforç molt important, primer per evitar la formació de guetos

i en segon lloc per afavorir la integració social, cultural i

sempre des del respecte per les particularitats, identitats

personals. Pensam que és bo des del moment en què arriben

aquí fomentar el coneixement mutu entre la societat que els

acull i els nouvinguts que facilitarà la convivència futura i la

integració social. Per tant, ens en beneficiarem tots els habitats

d’aquestes Illes.

També demanam un increment per a la dotació a

prestacions i acció social, les partides que es traspassen als

ajuntaments. La descentralització de les competències cap als

ajuntaments, com sol passar sempre que es traspassen

competències, no sempre va acompanyat d’un bon finançament.
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I d’altra banda els ajuntament han anat assumint serveis que en

principi no eren ben bé competència de ningú, però que les

noves necessitats que han anat sorgint i la pressió dels

ciutadans ha fet que els ajuntaments se’n fessin càrrec de molts

de serveis, a partir dels recursos propis. Per tant, pensam que

aquells que han estat descentralitzats és bo que estiguin més

ben finançats des del Govern.

Després demanam també un increment del Pla de

prestacions bàsiques. Pensam que destinar partides als més

necessitats a la llarga és la millor inversió de futur que farà el

Govern i això, invertir en el benestar de les Illes crec que

s’hauria de primar als pressuposts.

I finalment, i com no podia ser d’altra manera, perquè avui,

aquesta que els parla no, altres portaveus sí, han presentat tota

una sèrie d’esmenes referents al fons de contingència, per

evitar, de la manera que puguem, que aquest fons de

contingència afecti les partides destinades als més necessitats;

ja ho provàrem en educació, ja ho provàrem en sanitat, ara, ahir

va començar a córrer el rumor entre el Govern, avui es torna dir

que no afectarà sanitat i ara diu que no afectarà serveis socials.

M’agradaria que m’explicàs com, perquè de tota la lletra

menuda dels pressuposts i de tot el que s’ha aprovat aquests

dies realment no és així. Nosaltres consideram que els

programes de cooperació, els de les escoletes infantils Verge de

Lluc, Borja Moll i Magdalena Humbert, que són del Govern;

els programes de prevenció del delicte juvenil; les partides

destinades a menors i a família; les ajudes a les víctimes del

delicte; les de joventut; les de l’Institut Balear de la Dona, tot

el que té l’IBAS, no ha de servir per pagar no sabem ben bé

què.

I no sabem ben bé què, només ho sabem dels ciclistes,

perquè el Govern sí que sap que hi ha molts de temes que tenen

imprevists i ja preveu, a la lletra menuda, que aquestes partides

es podran ampliar, però també preveu que aquest 2% no hi

tornarà a aquestes partides que els ho pren. Per tant, sí que

voldríem, de qualque manera, que aquests programes destinats

als serveis socials, a les persones més necessitades d’aquestes

illes, a cobrir les necessitats més bàsiques dels habitants

d’aquestes illes, es desviïn a pagar no sabem ben bé què. Ens

han dit que els grans esdeveniments no se llevaran de les ajudes

dels nostres esportistes, però justament l’equip ciclista sí que es

retira de les necessitats més bàsiques dels nostres ciutadans. Per

tant, voldríem que se’ns acceptassin aquestes esmenes perquè

això no fos així.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present

debat. Per la qual cosa té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

La veritat és que ens agradaria que aquestes esmenes que hem

presentat ho haguessin estat a una conselleria específica de

benestar social d’aquest Govern, aquest debat ja s’ha tengut,

per tant no seré reiterativa, però hem de tenir en compte que en

aquestes diferents seccions es fa referència a joventut, esports,

majors, discapacitats, cooperació al desenvolupament, menors

i família, dona, etcètera, però que, sembla ser, no s’ha entès

necessària una conselleria específica, si bé s’ha mantingut

l’estructura que ja es tenia a l’anterior govern progressista. I un

dels arguments que s’ha donat és que, com que ja s’ha fet la

transferència d’aquestes competències als consells insulars, no

era necessària aquesta conselleria. Jo també he de mostrar la

meva perplexitat i també la paradoxa que, per exemple, un

consell, que sí té les competències en benestar social, com és el

d’Eivissa i Formentera, tampoc no té una conselleria específica

de benestar social.

Però bé, també hem de dir que, així i tot, podem estar

d’acord amb molts dels objectius i dels programes que es

marquen a les memòries dels pressuposts, si bé després no

sempre es reflecteixen a les diferents partides. Per això, des del

nostre grup, hem presentat 59 esmenes a aquesta àrea de

benestar social, intentaré agrupar-les ràpidament per les

distintes matèries.

En primer lloc, es demana incrementar les transferències de

capital a l’exterior per millorar les inversions que fa el Govern

a les comunitats balears radicades fora; ja s’ha dit aquí, però

vull reiterar que no s’entén, no puc encara entendre, per què es

contemplen aquestes ajudes a la Direcció General de Joventut

quan no són polítiques destinades específicament als joves. I

supòs que també poden entendre que mostren el nostre recel,

després que no sempre hem tengut experiències positives amb

les polítiques destinades a les ajudes a les comunitats balears.

Respecte a la cooperació al desenvolupament, no podem

compartir tampoc que es rebaixi l’aportació que es fa a la

Universitat de les Illes Balears per la sensibilització i per

l’estudi de la cooperació al desenvolupament, perquè entenem

imprescindibles aquestes mesures de sensibilització per a les

polítiques dirigides als països menys desenvolupats i més si

aquestes polítiques van dirigides cap als països d’origen dels

immigrants que tenim a les nostres illes. Així mateix, dins

cooperació, proposam que s’augmenti l’aportació al fons de

solidaritat.

S’ha dit aquí també en el debat d’avui, i passant a la

Direcció General de Menors i de Família, que es tenia una

especial sensibilitat cap aquesta àrea de menors, i al programa

de mesures judicials i de prevenció del delicte, demanam,

precisament, que s’augmenti amb 25.000 euros la partida

destinada a la formació especialitzada. A més, també es

presenten diverses esmenes relacionades amb menors, que han

estat també promeses electorals del Partit Popular, però que

després no les trobam pressupostades; i així, fins i tot la pròpia

consellera de Presidència i Esports, a la seva compareixença

del passat dia 6 de novembre, va anunciar la construcció d’un

nou centre de menors infractors per a l’illa de Mallorca, però

després no té la seva relació o no les trobam a les partides

pressupostàries corresponents. Així com tampoc no s’ha trobat

ni hi és un compromís, del passat dia 3 de setembre, on es deia

que per al Govern era prioritària la construcció d’un centre de

menors a l’illa d’Eivissa, si era prioritària entenem que era

també imprescindible que hi hagués una partida pressupostària
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en aquest primer pressupost d’aquesta legislatura. I finalment,

respecte dels menors, proposam augmentar les partides per a la

inserció sociolaboral dels adolescents amb conflicte social i per

a l’oficina del menor.

Passant a la planificació i ordenació social, dir simplement

que, per donar compliment al Pla d’immigració, es presenten

dues esmenes perquè augmentin les ajudes als ajuntaments i als

consells per al seguiment d’aquest pla.

I quant a la Direcció General de Joventut, es presenten cinc

esmenes que, entre d’altres, pretenen la construcció de diferents

casals i millores en aquests casals de joves de diferents

municipis d’aquestes illes, i hem de lamentar la disminució de

la partida dedica a la xarxa d’instalAlacions juvenils.

Com em queda poc temps, més bé quasi ni mica, passaré

ràpidament a l’apartat d’esports, però dir que volem destacar

l’esmena que fa referència a subvencionar el desplaçament dels

esportistes, amb especial atenció cap a les illes menors, i també

es demana la construcció de diferents polisportius a diferents

municipis de les illes.

Canviant de secció i ràpidament, la que fa referència a

l’Institut Balear de la Dona, a la secció 73, dir que valoram

positivament la continuïtat d’aquestes polítiques, moltes d’elles

encetades a l’anterior legislatura progressista, però que

entenem, i per això demanam l’afectació de determinades

partides, perquè vagin dirigides concretament a polítiques

d’igualtat cap a la dona i que no s’emmascarin o que no es

maquillin augments de pressuposts, però que llavors no van

dirigits específicament a polítiques cap a la dona. I voldria

destacar una esmena, com és la creació d’un fons de garantia

social per a dones maltractades que garanteixi el cobrament de

les pensions alimentàries durant la separació o el divorci.

I per acabar, dir que se solAlicita la construcció de diferents

centres de dia i residències per a persones majors. Que aquí, a

més ja se n’ha parlat i no voldria repetir el debat, però sí que

vull deixar ben clar que la construcció d’aquestes residències

i de centres de dia que, en molts casos el Partit Popular ha anat

prometent durant aquests mesos amb les seves visites a

diferents pobles, ens preocupa molt com es finançaran

finalment. Ja s’ha dit aquí que vendrà un pla o unes inversions

de 60 milions d’euros per part del Govern central; ens permetin

també que nosaltres mostren la nostra preocupació perquè en

el mes d’octubre es va dir que “El Gobierno invertirá 15

millones de euros para las residencias de las islas”. Després es

va dir que es firmaria un consorci de 60 milions d’euros, on el

Govern balear hi participaria, però tampoc no hi ha partida per

a aquesta participació del Govern balear. Nosaltres els deim

una cosa, si finalment arriben aquests doblers de Madrid,

benvinguts siguin, nosaltres els donarem tot el nostre suport,

però que si no venen aquests doblers realment tendrem un petit

problema, un problema no petit, sinó molt gros.

I finalment, em permetin dir que he sentit a dir aquí que a

Menorca, a Eivissa i a Formentera no s’han construït encara

tota una sèrie de residències que venien a la Llei de

transferències de benestar social i que havien d’haver estat

acabades, s’ha dit aquí per part de la consellera, a l’any 2002.

Bé, dir-los que aquí tenc el conveni de colAlaboració que es va

firmar entre els Consells de Menorca, el d’Eivissa i Formentera

i el Govern de les Illes Balears i la firma va ser el 19 de

desembre de l’any 2002; si es va firmar el desembre de l’any

2002, ja m’explicaran vostès com volien que estiguessin

construïdes. I sobretot si, a més, tenim en compte que en el cas

d’Eivissa i Formentera la majoria de l’oposició, entre ella, la

del Partit Popular, va votar en contra del compliment d’aquest

conveni i va votar ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pilar, vagi acabant, ja són quasi ... minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... i va votar en contra d’aquesta construcció del centre de

dia de Formentera i de la residència a l’illa d’Eivissa. Si ara han

canviat d’opinió, nosaltres n’estam contents, els donarem tot el

nostre suport, nosaltres sí que no boicotejarem cap centre social

per a aquestes illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Bé, el debat crec que està absolutament conclòs, el que passa

és que la Sra. Pilar Costa tenia una intervenció preparada

d’abans, absolutament laboriosa, i a mi me sabria no contestar

qualque cosa i només n’hi contestaré una: no pateixi per Eivissa

i Formentera, ara més que mai no pateixi per Eivissa i

Formentera.

El tema és que per a alguns dels temes de calat que s’han

tocat, crec que aquest Govern havia de tenir un gest i aquest

gest és el següent, si vostès hi estan d’acord. A l’esmena del

Grup Socialista 3719, creim important, vostès esmenten a la

seva declaració de motius que el bon finançament de la UIB, el

compliment de l’objectiu de sensibilització de l’estudi,

incorporació, etcètera, aquesta esmena des del Grup Popular la

donam per acceptada.

I al Grup d’Esquerra Unida el Els Verds, la seva esmena

4149, fomentar el desenvolupament del tercer món, nosaltres,

si a vostè li pareix bé, li proposam una transacció que seria

donar de baixa el 23101, a la Secretaria General Tècnica,

adquisició de béns immobles, per un valor de 250.000 euros, i

la posaríem d’alta a la partida del tercer món, del 0,7. La

finalitat és com a gest de dir i de coincidència absoluta que,

atès el que hi ha destinat al tercer món avui és correcte, però

després del fons de contingència quedaria minvat, d’aquesta

forma doncs queda resolt el problema, perquè en un principi hi

haurà més doblers, però després de retirar el 2%...

I, per acabar, com que som a Nadal, a part de desitjar-los

bon Nadal, he tret de les escriptures del Nou Testament, la
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paràbola dels denaris: Hi havia un pare que tenia tres fills, a un

li va donar cinc denaris, a l’altre cinc denaris, a l’altre cinc

denaris; n’hi va haver un que amb quinze dies va fer net; n’hi

va haver un que va tornar amb el mateix i n’hi va haver un que

els va multiplicar per dos. No pateixin, el Grup Popular sap

gestionar, multiplicarà per dos el mateix i farà una bona feina.

Molts d’anys!

(Aplaudiments i aldarull a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Bé, senyores i senyors, passarem a les

votacions i abans de votar els dos debats d’esmenes que ens

queden, que és el debat número 21, de totalitat, secció 23, i el

debat número 22, de globalitat, dir que en el debat número 22,

com s’ha dit aquí ara mateix, s’ha transaccionat l’esmena 4149,

d’Esquerra Unida i Els Verds, i s’ha acceptat la 3719 del Grup

Socialista. Per tant, si els sembla bé, aquestes dues, la

transaccionada i l’acceptada, es poden aprovar per assentiment.

Dit això, passam a votar el debat número 21 i el debat

número 22, les esmenes. Votem.

Vots a favor, 25; vots en contra, 32; cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades aquestes esmenes.

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna de

les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2004, així com

del pressupost de les entitats de dret públic i de les societats

públiques i també el dels ens públics Servei Balear de Salut, ib-

salut, i Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA, amb les

modificacions que en resulten de l’aprovació d’esmenes durant

la tramitació d’aquest projecte de llei.

Si els sembla bé, podríem, com és tradicional m’han dit, la

votació de la secció 02, del Parlament de les Illes Balears,

doncs, deman si es pot aprovar per assentiment.

La Mesa els agraeix molt aquesta confiança.

Després, si els sembla bé, podríem votar en dos blocs: un

bloc que seria la votació de la secció 03, Sindicatura de

Comptes, votació de la secció 04, Consell Consultiu de les Illes

Balears, i la votació de la secció 05, Consell Econòmic i Social.

Ara anam a votar aquestes tres seccions.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Jo voldria que la votació del Consell Econòmic i Social se

separàs de les altres.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Passam a votar, idò, les seccions 03 i 04, o

consideren que es poden aprovar per assentiment?

La 03 i la 04 s’aproven per assentiment. Molt bé.

Idò, ara, a petició del Sr. Miquel Rosselló, passam a votar

la secció 05, del Consell Econòmic i Social. Passem a votar.

Vots a favor, 33; vots en contra, 1, i 23 abstencions. Per

tant, queda aprovada la secció 05.

(Rialles i aplaudiments)

(Remor de veus)

Esperin un momentet que és la màquina que va desbaratada.

Ens queda un vot.

Sí?

(S’escolta un comentari inaudible)

(Rialles i alguns aplaudiments)

Esperarem, l’apagarem. És que aquesta presidència és molt

ràpida.

Bé, senyores i senyors diputats, idò, passam a votar tota la

resta de seccions. Passem a votar.

Vots a favor, 32; vots en contra, 25; cap abstenció. Per tant,

queden aprovades.

Finalment, en aplicació de l’article 24.6 de l’Estatut

d’Autonomia i de l’article 134.4 del Reglament d’aquesta

cambra, procedirem a la votació computada de forma separada

dels parlamentaris elegits per illes.

Procedirem a la votació, senyors diputats de l’illa de

Mallorca que votin a favor. A favor, de l’illa de Mallorca que

votin a favor.

Sí, 18 vots; i cap en contra i zero abstencions.

No, un momentet, perdó, 18 vots. Ara votarem, els que

voten en contra o abstenció.

(Remor de veus)

Diputats de l’illa de Menorca que, ...  bé, però m’ho tenen

programat així, se posin, m’escoltin, m’escoltin. Ara votarem

totes les illes que voten a favor, després, abstenció i en contra.

Senyors diputats, bé, aquí ja han votat veig. Ara han votat

sense que ho haguessin dit. Bé, m’ho han preparat així els

serveis jurídics.

Bé, senyores i senyors diputats de l’illa de Menorca que

votin a favor.
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6.

Senyores i senyors diputats de l’illa d’Eivissa que voten a

favor.

7 vots.

Senyores i senyors diputats de l’illa de Formentera que

votin a favor.

1 vot.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Bé, senyores i senyors diputats, com que veig que l’aparell

no funciona bé, ho farem de forma manual.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Voldríem plantejar una qüestió d’ordre. La votació de les

illes d’Eivissa i Formentera s’ha de fer conjunta. No voldríem

que s’obrís un precedent, perquè pot tenir la seva importància

en el futur de cara a la votació per illes. Li pregam que sotmeti

a votació el vot de les illes d’Eivissa i Formentera

conjuntament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que no és la primera vegada que es vota en aquest

Parlament, per separat, les illes d’Eivissa i Formentera.

Demanaria al Lletrat Major.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Això s’ha fet altres vegades.

Se’ns comunica que s’ha fet altres vegades en aquest

Parlament. I quina legislatura és, Sr. Joan Ferrer, Sr. Lletrat

Major?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

La segona.

EL SR. PRESIDENT:

Es va fer a la segona legislatura. Per tant, Sr. Sampol, s’ha

fet altres vegades i nosaltres consideram, la Mesa consideram

que ho hem de fer així, o la presidència.

Senyores i senyors diputats de les illes d’Eivissa, Menorca,

Formentera i Mallorca que votin en contra.

(Remor de veus)

També ho tenim programat així, bé, per favor, hem fet un

guió amb els serveis jurídics, però ho farem així com vostès

trobin.

Senyors diputats de les illes de Mallorca que votin en

contra. No, no funciona, prenguin nota per favor.

Senyores i senyors diputats de l’illa d’Eivissa que votin en

contra.

Senyores i senyors diputats de Formentera que votin en

contra.

(Rialles)

No n’hi ha cap.

Senyores i senyors diputats de Menorca que votin en contra.

Abstenció no importa, perquè tothom ha exercit el seu vot.

Han votat en contra de Mallorca, 14.

Vots en contra d’Eivissa, 5.

Cap vot en contra de Formentera.

I 7 vots en contra de l’illa de Menorca.

Aquesta presidència, en conseqüència, entén que

s’acompleix la majoria necessària i per tant proclama aprovada

la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2004.

(Aplaudiments)

Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les

correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal

que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Declaració institucional del Parlament de les Illes

Balears amb motiu de la commemoració del 150è aniversari

del naixement de Miquel Costa i Llobera.

Senyores i senyors, abans d’aixecar-nos, el Secretari Primer

de la Cambra, de la Mesa del Parlament, els llegirà una

declaració institucional.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

amb motiu de la commemoració dels 150è aniversari del

naixement de Miquel Costa i Llobera.

"Atès que el proper any 2004 es compleixen 150 anys del

naixement del poeta i doctor en teologia Miquel Costa i

Llobera, el Parlament de les Illes Balears formula la present

declaració institucional, en la qual manifesta la voluntat

d’adherir-se als actes commemoratius del 150è aniversari del

naixement del poeta pollencí i impulsar-los d’aquesta manera,



936 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 fascicle 7 / 18 de desembre del 2003 

 

al llarg de l’any esmentat es durà a terme tot un seguit

d’actuacions amb la finalitat de retre un homenatge ben

merescut a una figura tan destacada en el món de les lletres

catalanes i de la nostra cultura de les Illes Balears, ja que Costa

no sols va ser fonament de l’anomenada Escola Mallorquina,

sinó que, per la importància i la significació de la seva obra, li

és atorgat un lloc destacat en el marc de la poesia catalana.

Miquel Costa i Llobera, poeta i doctor en teologia, nasqué

l'any 1854 a Pollença i va ser el primogènit d'una família

benestant de propietaris rurals. Després d'haver estudiat

batxillerat a l'Institut de Palma, cursà estudis de dret a

Barcelona (1872-1875) però no els acabà perquè patí una crisi

religiosa que el portà de nou a Pollença. És important

assenyalar que en aquells anys, a Barcelona s'introduí als

cercles literaris de la mà de Marià Aguiló, durant la primera

etapa de poesia romàntica redactà Lo Pi de Formentor, quan

només tenia 21 anys. Posteriorment, se'n va anar a estudiar a la

Universitat Gregoriana de Roma (1885-1890), on va ser

ordenat prevere l'any 1888. Quan tornà de Roma, s'establí a

Pollença.

De Costa i Llobera s'ha dit que s'inicià com un poeta

romàntic en la seva joventut, que passà lleugerament del

Modernisme i que s'erigí com un dels mestres del Noucentisme,

tots dos moviments estètics que oscilAlen entre el romanticisme

i el classicisme. Val a dir que també s'ha interpretat la seva obra

com la superació del joc floralisme i del modernisme, tot i que

influïren mitjançant la solució dels models clàssics.

L'ideal de Costa, manifestat en el sentiment religiós i en el

tractament del paisatge, s'expressa estèticament en l'equilibri

entre el seny i la bellesa i entre el fons i la forma, és a dir, en

una estètica de bon gust que cerca la senzillesa de la forma

poètica allunyada del barroquisme i de la ornamentació inútil.

Així doncs, amb aquesta declaració institucional, el

Parlament de les Illes Balears se suma a la intenció de donar

una àmplia projecció social a les actuacions que es duguin a

terme per commemorar el 150è aniversari del naixement de

Miquel Costa i Llobera."

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes de gràcies. En nom de tota la Mesa els desitjam unes

bones festes de Nadal i un bon venturós 2004. I a les 14,00

hores, com vostès saben, la Mesa del Parlament, molt

gustosament, els convida a dinar.

(Aplaudiments)

Correcció d'errades del Diari de Sessions del Ple del

Parlament de les Illes Balears número 18, fascicles 1, 2, 3,

4, 5 i 6:

En el punt II del sumari, allà on dia "pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2003", ha

de dir "pressuposts generals de la comunitat autònoma de

les Illes Balears per al 2004".
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