
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES 

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 355-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1995 Número 4

Presidència
de l'Honorable Sr. Joan Verger i Pocoví.

Sessió celebrada dia 5 d'octubre del 1995, a les 12 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- COMPAREIXENCES:

1) De l'Hble. Sra. Vice-presidenta del Govern, per tal d'informar sobre el programa que pensa dur a terme durant la present
legislatura (RGE núms. 2118/95 i 2222/95). 50



50 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 4 / 5 d'octubre del 1995

EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats, comença aquesta sessió de la Comissió
d'Assumptes Institucionals amb la compareixença de la Vice-
presidenta del Govern per informar del programa de legislatura
de la Vice-presidència. Abans de donar-li la paraula, deman si
hi ha substitucions.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Pel Sr. Triay, Andreu Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Sr. Triay, el Sr. Crespí; i el Sr. Marí i Bonet pel Sr.
Cañellas. Hi ha més substitucions? Si no hi més substitucions,
té la paraula l'Hble. Vice-presidenta del Govern balear pel
temps que ella estimi oportú.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern, per tal d'informar sobre el programa que pensa dur
a terme durant la present legislatura (RGE núms. 2118/95 i
2222/95).

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, Srs. i Sres. diputats,
comparesc aquí acompanyada del Secretari General Tècnic de
Presidència, el Sr. Carles Gutiérrez, a la meva esquerra; a la
vora d'ell En Tomeu Mora, Cap de Departament de Coordinació
Interdepartamental de la Vice-presidència del Govern, i darrera
ell el Cap d'Informàtica, el Sr. Bibiloni.

Començarem fent una, intentaré no allargar-me molt, el que
serà el pla d'actuació del que és Presidència i Vice-presidència
del Govern, després de la darrera remodelació, aprovada a una
Ordre de dia 21 del mes passat i publicada en el Bocaib núm.
28. Començaré pels departaments propis, pel Departament de
Coordinació Interdepartamental, dirigits pel Sr. Mora.

En principi, un dels objectius bàsics d'aquest departament és
consolidar aquest procés de transferències de l'Estat central a la
Comunitat Autònoma i podríem dir que començam en aquesta
legislatura una nova etapa cap a la consecució d'una autonomia
més plena. Si recordam, els pactes de l'any 92, com ja va
manifestar el nostre President en el seu discurs d'investidura,
varen ser únicament una passa més, però únicament això, una
passa, en el devenir del nostre autogovern; i així, estam amb
aquest compliment de pactes però després sí que vendrà tot un
calendari de posteriors traspassos. Balears, vull que quedi clar,
no vol renunciar en cap moment a la seva equiparació de les
competències amb altres comunitats autònomes. Encara que
assumim diferències de calendaris, l'autonomia plena exigeix
que l'assumpció de totes aquelles competències que en dret ens
corresponen han de consolidar aquesta vertadera autonomia que
tenim.

El nostre reconeixement com a comunitat històrica, amb
una llengua, amb una cultura i amb una personalitat social
pròpia diferenciada és un repte que haurem d'afrontar ja a
les portes del proper mil•lenni. La via del diàleg amb
l'Administració central, la reivindicació assossegada però
ferma de les nostres legítimes aspiracions per aconseguir
més cotes d'autogovern precisa també de la consecució del
major consens possible de totes les forces polítiques i
socials de les nostres illes.

En qualsevol cas i com a objectiu més immediat hem de
completar, a la major brevetat possible, tots els traspassos
de funcions i serveis pendents derivats d'aquests pactes
autonòmics, signats l'any 92, amb especial atenció
d'aquelles matèries que consideram estratègiques, que serien
l'ensenyança universitària, Inserso i execució de la
legislació laboral. Aquests traspassos, que són de
fonamental importància per a les nostres illes, no es poden
demorar més. Però la nostra comunitat, permetin també que
els digui, no pot acceptar competències a qualsevol preu.
Una finançació suficient i adequada és una condició
imprescindible per acceptar qualsevol traspàs.

Aquesta posició, que ha estat mantenguda sempre des
del novembre del 93, ens ha permès assumir del paquet
competencial que hi havia al pacte autonòmic 29 nous blocs
competencials, amb una finançació que supera els 1800
milions de pessetes, amb traspassos tant significatius com
podria ser tot el tema de recursos i aprofitaments i obres
hidràuliques, menors o Feve, entre d'altres.

Els donaré un poquet compte de com es troba, una
exacta informació de com es troba el procés negociador,
malgrat que també a través de preguntes orals davant Ple,
doncs he tengut ocasió de contestar, si no record malament,
al senyor del PSM-Entesa de l'Esquerra, però crec que sí
que és oportú que en aquesta comissió donem compte de
com es troba la situació, i supòs que així tendran informació
els senyors diputats de primera i evitarem que hi hagi
properes intervencions per manca d'informció.

En primer lloc els traspassos sobre els quals la
Comunitat ha manifestat la seva conformitat i que estan
pendents de la convocatòria de la Comissió mixta, són el
tema de fundacions, el tema de cooperatives i societats
anònimes laborals, els programes de suport a la creació
d'ocupació, la gestió d'ajudes equivalents a la jubilació
anticipada i el gabinet de seguretat i higiene al treball, si es
garanteixin, com vaig dir a la pregunta oral davant plenari
de dimarts passat, determinades inversions de reposició pel
mal estat de l'edifici, absolutament imprescindibles.
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Anem a veure ara els traspassos amb els quals
l'Administració central de l'Estat ha tancat la negociació, però
sense l'acceptació de la Comunitat Autònoma, però que
podríem dir que no existeixen diferències insalvables cas de
reprendre's nous contactes i que per tant veim que podrem
tancar en breu. Son les matèries restants en matèria d'execució
de la legislació laboral, concretament el que es refereix a l'...
estam aquí amb una diferència molt petita econòmica per unes
instal•lacions, com li vaig explicar al plenari damunt el tema de
la ubicació de l'..., i aquí, doncs, creiem que no hi haurà
diferències insalvables i que en breu ho podríem tenir tancat.

I ara anem a veure els traspassos sobre els quals
l'Administració central de l'Estat ha donat per conclosa la
negociació i sobre els quals la Comunitat Autònoma manté
obertes discrepàncies. Es tracta aquí del tema de l'Inserso en
què, bàsicament i com vaig anunciar, ens separa bàsicament,
entre d'altres, i fonamentalment el tema de la construcció de la
residència de Felanitx i de la residència de Llucmajor, en què,
pareix ser que després de diverses converses amb el Ministeri
d'Administracions Públiques i amb el Ministeri d'Assumptes
Socials, doncs hi ha dificultats per incloure dins el que és
aquesta competència aquests dos projectes que ja estan fets
però que pareix ser que no es traspassa la quantitat econòmica.
En qualsevol cas, sí que els vull anunciar que hi ha prevista per
la setmana que ve i estam pendents de confirmació una visita
del Ministre d'Administracions Públiques per veure si donam
les passes ja endavant amb aquests temes que, pràcticament, es
poden salvar, i amb aquests altres de més dificultat.

I en darrer terme amb aquesta matèria, els traspassos
pendents de negociació multilateral i bilateral. Tenim aquí el
tema de les universitats; vostès saben que a la Comissió
General del Senat, record crec que fa un any aproximadament,
ja el President del Govern va manifestar les dificultats que hi
hauria per traspassar la Universitat i bé, és un dels traspassos
pendents de negociació, igualment que l'ampliació de mitjans
en matèria d'agricultura.

I després també tendríem els traspassos pendents de
convocatòria de la ponència tècnica, i aquí hi seria tot el tema
de l'execució de la legislació sobre propietat intel•lectual.

Aquesta és, doncs, la situació actual en matèria de
transferències, convocarem a una reunió informal els membres
per part de les Illes Balears que formen part de la Comissió
Mixta de Transferències, un cop que hagin estat nomenats, i els
donarem aquesta mateixa informació; però sí que he de
remarcar que el principi de suficiència financera de la nostra
Administració autonòmica exigeix un sistema de valoració
econòmica de les competències a assumir que sigui molt
rigorós i coherent, i que eviti sempre en un futur qualsevol
minvament del que seria la nostra capacitat de gestió al temps
que garanteixi un adequat nivell d'inversió present i futura. I,
precisament, vull remarcar que la manca d'aquesta garantia de
finançament ha fet que en qualque traspàs no ens haguem posat
totalment d'acord. En qualsevol cas, el nostre Govern, mentre
quedi una sola competència per assumir, mantendrà una vida de
diàleg obert amb l'Administració de l'Estat per anar resolent pas
a pas, amb un esperit sempre de col•laboració, però
reivindicatiu, el que en justícia ens correspon. La diversa
problemàtica que qualsevol traspàs comporta ens dóna compte
un poquet a quin estat ens trobam de les negociacions.

Anem a ara a un altre dels pilars del que són els
departaments propis d'aquest servei de coordinació
interdepartamental, i són els traspassos als consells insulars,
un poquet la figura dels consells insulars en el nostre
entramat institucional. Com recordaran, el President de la
Comunitat Autònoma, també al seu discurs d'investidura, va
assumir el compromís ferma de vertebrar definitivament el
nostre entramat institucional a través del finançament, de la
posició dels consells insulars com a institucions
autonòmiques. Es va comprometre a fer sis traspassos de
competències, que serien agricultura, ramaderia i pesca;
ordenació turística i protecció de menors com a prioritari, i
per seguir-les, artesania, transport de viatgers i mercaderies
per via terrestre i cambres agràries i, en el seu cas,
cooperatives, després de les tres primeres.

Això, per tant, ens condueix, com veuran, a
desenvolupar aquest article 39 de l'Estatut, és una tasca que,
com recordaran, ja està iniciada i s'han traspassat als
consells insulars matèries tan importants com la
d'urbanisme i habitabilitat, informació turística, règim local,
serveis socials i assistència social, inspecció tècnica de
vehicles, promoció socio-cultural, animació socio-cultural,
dipòsit legal de llibres, patrimoni històric, esports, activitats
classificades i parcs aquàtics. Tenim previst i si les dates no
ens fallen, dia 16, si no record malament, dia 16 que és
dilluns, a les cinc, rebran comunicació amb termini els
senyors membres de la Comissió Tècnica Interinsular per a
la constitució d'aquesta comissió; l'Ordre del Dia el puc
avançar més o manco: hi anirà un tema pendent sobre el
tema ferroviari, que està dins la Comissió Tècnica
Interinsular i que és a iniciativa d'una part de la Comissió,
i també hi anirà una proposta de calendari que anirà
exactament en aquest sentit. Per tant, crec que amb això els
he donat un poquet ja el que serà el calendari de traspassos
i el que seran les primeres feines dia 16 i posteriors
convocatòries en el sentit de les prioritats que hem marcat.

En aquest sentit reiterar-los el compromís, també
assumit pel President de la Comunitat Autònoma,
d'impulsar la posada en funcionament, durant aquesta
legislatura, de dues institucions, el Síndic de Comptes i el
Síndic de Greuges, creades per llei del Parlament i que, per
tant, aquí serà necessari un esforç de consens en totes les
formes polítiques, però que sí es donarà compliment a
aquest compromís assumit pel President de la Comunitat
Autònoma.
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Anem a un altre departament, dins aquest servei de
coordinació interdepartamental, que és el tema del Consell
Consultiu, que sabem que està al marge però que també crec
que és oportú que aquí se'n doni compte. Durant el període del
93 al 94, a través de la Presidència de la Comunitat, s'han
sol•licitat trenta-cinc dictàmens, no em faré molt llarga amb els
dictàmens perquè si vostès després volen aquesta informació no
hi haurà cap inconvenient perquè les ho pugui proporcionar;
bàsicament, tres sobre avantprojectes de llei, vint-i-tres sobre
disposicions reglamentàries, set sobre indemnitzacions de
responsabilitat patrimonial de l'Administració, un sobre
devolució d'ingressos indeguts i l'altre sobre la consulta de
remissió de dictàmens del Consell Consultiu al Parlament. Això
fins a l'any 94, pràcticament la major part de casos s'ha dit
d'acord amb el Consell Consultiu i menys casos que siguin oïts,
també els puc donar la relació si així m'ho sol•liciten. I a l'any
95, fins al present exercici, fins al dia 29 de setembre de l'any
95 en què tenim comptabilitzat tot el tema, a través de la
Presidència de la Comunitat s'han sol•licitat disset dictàmens,
nou sobre disposicions reglamentàries, cinc sobre
indemnitzacions també de responsabilitat patrimonial de
l'Administració i dos sobre resolució de contractes
administratius facultatius. Aquí sempre en aquests casos, en
aquests darrers que he mencionat, en aquests disset crec que he
dit, sempre ha estat amb la fórmula d'acord amb el Consell
Consultiu.

Existeix un altre servei dins aquest departament de
coordinació, que és el de la Coordinació Interdepartamental i
Desenvolupament Normatiu. Aquí hem fet unes tasques
imprescindibles i importants sobre el que ha estat el
desenvolupament, com saben, de la Llei 30, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú; en concret, s'han elaborat
tota una sèrie de disposicions que jo sé que vostès coneixen,
però en relació amb el que és la modificació i completar
determinats procediments administratius; tot el tema del que és
la potestat sancionadora de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, i en fi, dels diferents decrets que desenvolupaven
aquesta Llei 30, de 26 de novembre. En aquests moments estam
fent feina en aquest departament amb un avantprojecte de
decret que reguli el règim dels registres dins l'àmbit de la
Comunitat Autònoma i amb un altre text reglamentari sobre
òrgans competents per a l'expedició de còpies autèntiques.

Passarem ara a un altre ordre de coses, al departament de la
Comissió Interdepartamental de la Dona que, com saben,
depèn, des de la seva remodelació, de Vice-presidència del
Govern, a partir del juliol de l'any 93, i que, com saben, després
d'aquesta ubicació es va notar un important impuls, perquè la
comissió va passar des de la seva creació, de tenir una sèrie de
conselleries implicades a dins, a tenir implicades, a més a més
de les que hi havia, que recordarem que era Governació,
Cultura, Educació i Esports, Sanitat i Seguretat Social, Comerç
i Indústria i la pròpia Vice-presidència, s'hi ha involucrat la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i la de Turisme, i l'objecte,
bàsicament, ha estat seguir el que han estat les recomanacions
de la Unió Europea, recollides també a la darrera conferència
de les dones, celebrada a Pequín, segons les quals és necessari
que les polítiques d'igualtat d'oportunitats s'integrin a les
polítiques generals. I, per tant, és un procés que seguirem a fi
de què tots i cada un dels departaments s'hi involucrin.

Quins són els objectius dels departaments que com vostès
sabran? Promoure totes les condicions perquè la igualtat de
la dona sigui real i efectiva, no tan sols de dret sinó també
de fet, i per això estam fent feina amb el que serà el segon
pla d'igualtats d'oportunitats que pensam entrar en breu en
aquesta Cambra, i aquest segon pla, segurament, a qualque
intervenció em podrien dir que s'ha anat retardant, i jo els
contestaré que ha estat de manera intencionada, perquè
havíem d'esperar el que seria la redacció i havia d'anar en
consonància amb el quart pla d'igualtats, amb el quart pla
comunitari, programa comunitari, i a més a més teníem el
tema de la quarta conferència mundial de Pequín que ens
podia donar una referència important pel que era la redacció
d'aquest pla. A més a més, tenim en marxa una enquesta
sobre la situació actual de les dones encarregada a la
Universitat que pensàvem que havia de ser un punt de
partida important per desenvolupar aquest pla. Els avançaré
molt breument les línies mares d'aquest pla, tampoc d'una
manera exhaustiva perquè, en tot cas, sí que tendrem ocasió
de debatre quan aquest pla vengui aquí al Parlament.
Consideram que, bàsicament, i enquadrant-nos dins el que
és el quart programa comunitari i amb tots els acords a què
s'ha arribat a la ja esmentada quarta conferència sobre les
dones de Pequín, consideram que ha de tenir una àrea
jurídica per tal de difondre, d'informar sobre la legislació i
la normativa existent i vetllar perquè aquesta normativa no
tengui cap caràcter sexista i que garanteixi aquest principi
d'igualtat i de la no discriminació. Hi haurà una àrea
d'inserció laboral que el que farà serà facilitar la inserció de
les dones al món laboral, especialment a aquelles
professions on estan sobrepresentades mitjançant accions
formatives d'assessorament i d'orientació. Aquestes opcions
formatives també es podran dur a través del Fons Social
Europeu, en concret, d'iniciatives de recursos humans com
pot ser el Nau, saben ara que estam al Nau 2, com també a
través de cursos formatius específics per a cada un dels
col•lectius de dones, amb una especial situació sempre i
atenció a les dones que tenguin una especial situació de
marginació o a les dones del món rural, que tendran una
atenció també prioritària, o simplement les dones que es
vulguin reincorporar al món laboral després d'un procés de
maternitat. També hi haurà una àrea, un departament, un
apartat diguéssim, de dins aquest pla dedicada al benestar
social i aquí prioritzarem sempre que ens atenguem i ens
dediquem especialment a les dones amb càrregues familiars
no compartides i informar bàsicament i assessorar sobre els
recursos socials existents, fent, com he dit abans, tot el que
són sectors que tenen especial dificultat es donarà una
atenció primordial a aquests sectors. També hi haurà d'haver
una àrea en relació a educació i a cultura, i aquí haurem de
fer campanyes de sensibilització perquè és fonamental per
al desenvolupament i un dels principals factors per a la
igualtat d'oportunitats que incidim sobre educació i cultura,
perquè del que es tracta, en definitiva, és de canviar
estructures socials, i per això, per tant, la feina immediata
és, com sempre, dins l'àrea d'educació. També hi haurà un
apartat dedicat al tema de l'associacionisme i cooperació i
es fomentarà tot el que és el moviment associatiu de la dona
i la seva participació a tot tipus d'organització, sigui
política, sigui empresarial, sigui sindical, etc., així com la
comunicació i intercanvi entre totes aquestes associacions.
Hi haurà també un apartat dedicat a la sensibilització, jo
diria que un dels apartats més importants, perquè
l'experiència ens ha demostrat que per assolir un progrés
durador i un canvi d'actitud és necessari millorar la situació
general de les dones, i per tal motiu aquí també campanyes
de sensibilització i de conscienciació de la situació actual de
les dones a les nostres illes, amb una especial atenció, com
he dit abans, aquesta vegada als mitjans de comunicació, al
paper tan important que tenen els mitjans de comunicació
amb el que és la situació actual de les dones i aconseguir
que es vagi eliminant la publicitat sexista i estereotipada i
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fomentar un repartiment equitatiu, a través de les campanyes,
del que són les responsabilitats familiars i la participació real i
efectiva de totes les dones dins els àmbits socials, econòmics,
polítics i culturals. Tot això sempre de dins les línies, com els
he anunciat abans, d'aquest quart programa comunitari i de la
quarta conferència que va tenir lloc el mes passat a Pequín.

Anem ara al departament, a l'oficina d'ajudes a les víctimes
del delicte. Aquesta oficina, com vostès saben, va ser la tercera
que es va crear a Espanya, allà pel desembre de l'any 89, i,
bàsicament, el seu objectiu és informar i assessorar totes
aquelles persones que hagin estat víctimes d'un fet delictiu.
Informar, per una part, jurídicament de tots els recursos
existents, perquè la manca d'informació no deixi i no caiguin en
sac foradat molts de drets que té la víctima; al mateix temps,
oferir un suport psicològic, especialment en aquells delictes que
tenguin una especial incidència en les víctimes, com podrien
ser les agressions sexuals; informar també dels recursos socials
que té la nostra Comunitat perquè moltes vegades la víctima, a
més a més d'una informació jurídica, en molts casos necessita
també una assistència social. I fer, en definitiva, d'interlocutor
vàlid entre la víctima i les distintes institucions, sigui policia,
sigui judicatura, siguin les forces de seguretat. I un departament
important d'aquesta oficina serà fer feina en el que és la
prevenció del delicte. Seguirem amb la línia que ens hem
marcat i amb la vertent també de publicacions, de prevenció,
críptics i informacions diverses i amb una especial connexió
d'aquest servei amb el que és la Comissió Interdepartamental de
la Dona, i amb el que és, ja els ho anunciaré, el nou servei de
creació del departament de relacions amb la justícia, i coordinar
aquest servei per a una major eficàcia dels serveis al ciutadà.
Un dels projectes que els puc anunciar, però no sé si serà
realitat, és la possible ubicació d'aquesta oficina dins el que
serien els jutjats, perquè és molt millor que aquestes oficines
estiguin situades dins el que són els jutjats; tenim l'experiència
pilot de què ha estat ubicada durant uns mesos dins policia i
això facilita molt més l'accés de víctimes a aquest tipus de
serveis, i entrarem en negociacions amb el Tribunal Superior de
Justícia i amb l'Administració de justícia per veure aquesta
possible ubicació dins els jutjats.

Anem ara al departament de Comunitats balears a l'exterior.
Com vostès saben la Llei 3, aprovada dia 15 de juliol de
l'any 92, desenvolupava l'article 8 del nostre Estatut
d'Autonomia en el sentit de fer una llei que el seu objectiu
fos, bàsicament, fer que la nostra llengua, la nostra previsió,
la nostra cultura fos realitat més enllà del que són les illes,
a aquests casals balears, mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs que hi ha fora de la nostra
Comunitat. El primer objectiu va ser aprovar aquesta llei,
anomenada la Llei de comunitats balears a l'exterior, i
després ha estat un objectiu, jo diria normatiu, desenvolupar
aquesta llei, el desenvolupament reglamentari d'aquesta llei.
En aquest sentit, en primer lloc, el que hem fet ha estat
donar compliment amb la llei per reconèixer la personalitat
a les comunitats balears que així ho han requerit, les
comunitats balears han aportat una sèrie de documentació i
amb això han tengut el reconeixement. Al mateix temps
recordaran que la llei regulava tot el que era el Consell de
Comunitats Balears, el funcionament, la composició d'una
comissió permanent, un registre, etc.; hem desenrotllat
aquesta llei amb un decret, concretament el Decret 129/93,
que el que feia aquest decret era regular l'organització i
funcionament d'aquest registre de comunitats balears
assentades fora de les illes; també hem fet un decret que ha
estat reformat que regulat les ajudes a favor d'aquestes
comunitats, per un banda ajudes individuals per malaltia,
per vellesa o per emergències socials purament i exclusiva,
ajudes individuals per activitats culturals, en
desenvolupament d'aquesta Llei 3, i ajudes per a activitats
sòcioculturals dels centres i moltes vegades també
subvencions per a la creació d'infraestructura pròpia dels
centres.

Amb especial satisfacció i orgull podem dir que
existeixen en aquests moments vuit centres balears radicats
fora del territori nacional i quatre a la península,
concretament, els passaré la relació: la Casa Balear de
Bones Aires, el Centre Balear de Santa Fe, la Societat
Protectora Menorquina de Córdova, el Centre Balear de
Mendoza, l'Agrupació Mallorca de San Pedro, el Círculo
Mallorquí de Puerto Rico, el Centre Balear a Cuba, el
Centre Balear a Uruguai, Amics de Mallorca a Barcelona,
Casa de Menorca a Barcelona, Casa d'Eivissa i Formentera
a Catalunya i la Llar Balear de Madrid. Algun d'aquests
centres es varen constituir, com vostès saben, durant el
primer terç d'aquest segle i amb ells s'ha articulat una
relació institucional que ha revitalitzat aquests centres, de
manera que tenen més socis, més participació, més activitat
i mantenen més viva que mai la llengua, la tradició i la
nostra cultura; i s'han potenciat, en definitiva, les seves
funcions. Però en altres casos els centres han nascut durant
aquesta gestió que vàrem començar l'any 92, com és el cas
del Centre d'Uruguai, que va ser fundat el novembre de l'any
93, recollint un poquet el que era el testimoni d'antics
moviments associatius balears, com recordaran, el Círculo
Democrático, el Centre Balear d'Uruguai, també del primer
terç del segle, i també s'ha creat en aquest període el Centre
Balear a Cuba que va iniciar les seves activitats l'any 94. A
més, s'ha formalitzat la creació d'una delegació de la Casa
Balear de Bones Aires a la localitat de Mar de la Plata; i s'ha
creat, encara que no es troba escrita al registre oficial, però
sí que ja s'ha creat, la Casa Balear a la República
Dominicana aquest any concretament 1995.
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En un altre ordre de coses hem de recordar que s'han
constituït ja i s'han reunit dos consells de comunitats balears a
l'exterior, concretament el mes de març de l'any 94 i el mes de
març de l'any 95; concretament, el març del 94 varen rebre les
medalles d'or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
en aquests moments podríem dir que la tradició associativa i la
recuperació dels contactes amb els nostres emigrants i
descendents és ja una realitat. I així pareix que s'ha reconegut
unànimament per tots els membres del Consell de Comunitats
durant aquests dos anys que s'ha celebrat. De totes maneres la
nostra tasca ha de continuar, com sempre dic jo, sense presses
però sense pauses, per consolidar una feina que, sense dubte,
pensam que està donant els seus fruits. Tenim una sèrie de
línies d'actuacions que els podria anunciar bastant llargues, les
vos passaré resumides i si després tenen interès especial amb
aquest departament amb molt de gust les vos desenvoluparé.

Bàsicament, organització de cursos i cicles monogràfics
sobre aspectes referits a la recuperació de la llengua, cultura,
història de les illes; promoure l'ensenyança de la llengua
catalana a les comunitats balears a l'exterior, és una feina que
ja venim fent, s'estan desenvolupant cursos de llengua catalana
a Bones Aires, a l'Uruguai i a una sèrie de casals, seguir amb
aquesta iniciativa i als casals on no es faci, doncs, seguir amb
aquesta ensenyança de la llengua catalana; continuarem amb
l'edició i coedició de publicacions periòdiques i no periòdiques,
dirigides especialment als emigrants. Per fer-los una ressenya,
hem fet dos números d'una revista que es diu Illes Blaves, un
llibre sobre Les Illes Inoblidables, hem participat a reculls
importants sobre el que és la situació de l'emigració en un llibre
que es deia Emigrants illencs al Rio de la Plata, i hem participat
a distintes i altres publicacions. També tendrem en compte la
projecció de serveis didàctics i audiovisuals; desenvoluparem
programes d'investigació sobre l'emigració balear, que
completin els ja realitzats o en fase d'execució; intentarem
recuperar les fonts orals de l'emigració balear mitjançant
cròniques periodístiques i literàries o estudis d'investigació;
estudiarem la possibilitat amb les universitats implicades i en
especial la Universitat de les Illes Balears de promoure
intercanvis de professors i estudiants per a la realització de
programes de perfeccionament; organitzarem activitats
culturals i intercanvis sòciorecreatius, especialment entre els
sectors joves descendents de Balears, perquè una cosa que sí
s'ha posat de relleu en aquests dos consells de comunitats ha
estat la dificultat d'un futur d'aquests casals si no involucram a
la joventut en tot el tema d'aconseguir que la nostra llengua, la
nostra tradició i la nostra cultura segueixin vives; amb aquest
objectiu va tenir lloc aquí un encontre de joves de totes
aquestes comunitats el mes de juliol, amb un programa,
juntament i implicades totes les institucions, consells insulars,
Parlament, Universitat, Govern balear, perquè coneguessin de
primera ma la nostra realitat. També pensam donar suport a les
actuacions que des dels mitjans de comunicació socials,
premsa, ràdio, televisió, afavoreixin aquest apropament a
l'actual realitat de les illes; continuarem elaborant el mapa
d'emigració balear a l'exterior, que ja està molt avançat en
relació amb l'Argentina i Cuba; i bàsicament, entre d'altres
coses, potenciarem els grups d'animació sòciocultural,
integrarem els joves en la vida associativa d'aquests centres a
l'exterior, ja els he xerrat d'aquesta trobada, i promourem tot
tipus d'activitats que suposin seguir en aquesta línia i tots
aquells centres i on hi hagi un col•lectiu de descendents
important intentarem promoure centres de nova creació, com ha
estat el cas, com els he dit, de l'Uruguai, de Cuba, o ara,
recentment, encara no registrar, de la República Dominicana.

Anem ara al Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà, el
que es coneix dins la població com a SIAC. El Siac va ser
creat l'any 1988 per l'extingida Conselleria Adjunta a la
Presidència com un servei administratiu la finalitat del qual
era apropar l'Administració a l'administrat i propiciar un
contacte més fluid i més àgil entre l'Administració de la
Comunitat Autònoma i els ciutadans. Després de la
remodelació, com recordaran, del Govern, efectuada l'any
93, el Siac va passar a dependre orgànica i funcional de la
Vice-presidència del Govern; amb una nova reestructuració
de la Presidència del Govern de setembre d'aquest any, com
saben, s'adscriu al Departament de Coordinació
Interdepartamental, tots aquests departaments que estam
anomenant estan dins aquest departament marc, a excepció
de la Comissió de la Dona, i el servei que dóna aquest servei
en concret, el que pretén és fer efectius els drets dels
ciutadans a la informació i a formular iniciatives i
reclamacions; el seu objectiu fonamental és donar
compliment al dret constitucional que té tot administrat a
tenir informació. Però, a més a més, vàrem voler que els
ciutadans poguessin fer iniciatives, suggerències i
reclamacions. El nombre total de consultes realitzades al
Siac, des de gener del 90 a setembre del 95, ha estat de
53.813 consultes. Concretament, el 1994 es varen rebre
quasi 9.000 sol•licituds d'informació, la qual cosa suposa un
increment del 25% en relació amb les realitzades l'any 93.
Avui podríem dir ja que el Siac és un efectiu instrument de
suport a l'àrea d'administracions públiques i un punt de
consulta habitual de diferents col•lectius. El nostre repte en
aquesta legislatura en relació amb aquest servei ha de ser
seguir difonent i potenciant la seva actuació entre els
ciutadans individualment considerats, per facilitar el seu
accés i contacte amb els serveis públics. Diguéssim que si
haguéssim de ser un poquet autocrítics el que es reben
menys són suggerències i reclamacions i en aquest sentit
doncs hauríem de fer les campanyes de sensibilització
perquè la gent no tan sols demanàs la informació, sinó que
la gent també es queixi d'allò que és un funcionament o pot
ser un funcionament anormal de l'Administració i que
també, al mateix temps, facin suggerències, que sempre
seran ben rebudes dins el servei. Té una vertent aquest
servei que és la vertent activa, que és a base de publicació,
vàrem editar el Directori de l'Administració de la Comunitat
Autònoma i ara s'editarà en aquest darrer trimestre un nou
Directori actualitzat; i durant el primer semestre de l'any 96
el nostre objectiu és procedir a la publicació de la revisió de
la Guia d'actuacions de foment de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears que, com recordaran, la darrera edició
d'aquesta Guia va ser l'any 90, la veritat una guia de molta
actualitat perquè recull totes les ajudes que dóna la
Comunitat, el que passa és que l'única dificultat que té
aquest tipus de guia és que, clar, caduquen molt aviat
perquè hi ha uns terminis normalment dins el que són els
decrets de concessió de subvencions, però que en el moment
en què està vigent encara que siguin una sèrie de mesos i no
arriba a l'any és d'una gran utilitat, no tan sols per a
administracions i institucions sinó per al ciutadà perquè té
més accés a tot el que són aquelles ajudes i aquelles
possibles subvencions a què pugui tenir dret.
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Passarem al que és el Departament de Relacions Ciutadanes
i Foment de la Participació. Sabeu que les entitats associatives
a Balears es caracteritzen per una extrema diversitat, tant pel
que es refereix a la seva activitat i àmbit territorial d'actuació
com el que és el seu tamany, però totes elles en general tenen
un objectiu, que és fomentar els valors d'autonomia i ciutadania
i contribueixen a crear una dinàmica social i participativa molt
important. Amb aquest departament nosaltres seguirem fent tot
el que sigui potenciar activitats d'aquestes associacions d'interès
general; millorar els instruments d'informació d'aquestes
entitats; recolzar les seves actuacions de formació i de difusió
de la innovació social; reforçar el seu paper com a pilars de la
nostra societat i de la nostra comunitat; millorar la qualitat de
vida dels ciutadans, com hem anat fent fins ara. Donarem
prioritat, com ja va sent habitual, per l'específica naturalesa
d'aquestes entitats, donarem sempre prioritat a totes
associacions que siguin de veïns, tercera edat i totes aquelles
entitats de promoció, d'igualtat d'oportunitats entre homes i
dones i als centres regionals ubicats a Balears; diguéssim que
aquestes quatre prioritats són les que marca la regulació sobre
aquest tipus d'ajudes, que vénen regulats, si mal no record, a un
decret que va ser modificat i la darrera modificació va ser el
setembre de l'any 1994. Les actuacions directes, per la nostra
part, només poden ser procedents en l'àrea de formació de
recursos humans i en el capítol de les actuacions de
coordinacions que les pròpies associacions ens demanin, i
també, lògicament, en l'àrea de relacions institucionals.

Passam ara en aquest moment a un altre, amb tot el que els
he comentat fins, amb exclusió de la Comissió de la Dona, s'ha
incardinat en el nou organigrama del Departament de
Coordinació Interdepartamental, i anem ara a veure el
Departament de Relacions Institucionals, depenent directament
del Secretari General Tècnic el Sr. Gutiérrez. Dins aquest
Departament de Relacions Institucionals hi ha concretament els
serveis següents: en primer lloc, tot el tema que ens va venir
transferit a la Comissió Mixta de dia 11 de gener d'aquest any
sobre associacions, concretament, tot el que es refereix a la
direcció en relació amb la inscripció i registre, duita per la
Comunitat Autònoma des del traspàs que va ser fa mesos i que
va assumir a través del decret corresponent, dir que en
l'actualitat s'han registrat 99 associacions de nova inscripció,
des de què ho té traslladat la Comunitat Autònoma i 50
modificacions d'estatut, i que la missió fonamental és la de
tutela quant als requisits que ha de tenir tota associació, així
com l'interès de vetllar pel compliment dels fins exigits per la
llei, i igualment el registre de les distintes associacions que
tenen el seu àmbit dins les Illes Balears.

Supòs que serà d'interès dels Srs. i Sres. diputats un tema
molt relacionat amb aquest departament, que podria ser el
tema de fundacions. Els he dit, quan he fet una valoració del
que havien estat els traspassos de competències des de
l'Estat central, que pareixia que hi havia ja un acord
definitiu en matèria de fundacions. Pareix que el
departament on és més fàcil que estigui ubicat és a la vora
del departament d'associacions i agruparíem també aquí les
de cultura, que en aquests moments les culturals privades
estan dins la Conselleria de Cultura, passaria tot a estar dins
el mateix departament d'associacions. Hi ha dues preguntes
orals davant Ple, he tengut notícia, fetes pel Sr. Crespí,
manifestant l'interès per aquest tema i a veure, crec que les
preguntes eren quan ho pensàvem assumir o quan teníem
notícia d'assumir-ho, i l'altra pregunta era quin
desenvolupament normatiu pensàvem fer d'aquest tema. Bé,
pareix ser que la ubicació, a no ser que el Consell de Govern
decideixi una altra cosa, serà dins aquest departament. La
situació, ja he contestat com estava, hi ha acord però estam
pendents d'altres tancaments de competències que poden
anar dins la mateixa comissió i que no seran insalvables. I
el desenvolupament normatiu, sempre i quan el Consell de
Govern, dic, no decideixi altra cosa, estam d'acord en què
hauria de ser una llei i no un decret que entràs a regular tot
l'aspecte legislatiu del que seran aquestes fundacions. Estam
fent feina ja en aquest text legislatiu i una vegada que
tenguem la competència posarem en marxa tot el procés
perquè aquesta llei sigui una realitat.

Anem ara a un departament de nova creació de dins el
que és aquest Departament de Relacions Institucionals i que
és el Departament de Relacions amb la Justícia. Per una
banda, podríem dir que aquest departament assumeix,
diguéssim, un servei que integri i que analitzi les relacions
amb l'Administració de Justícia. Això vol dir, primer, amb
el Consell General del Poder Judicial d'una part, amb el
Ministeri de Justícia, i d'una altra amb la possible incidència
amb les relacions amb els altres ens jurídics, com podria ser
el Col•legi d'Advocats o col•legis professionals del cos
jurídic, el de procuradors, el de graduats socials o la pròpia
Cambra de Comerç, etc.; i també haurà de tenir una estreta
relació amb els departaments jurídics de la Universitat de
les Illes Balears. Mirarem un poquet quines són les
reflexions sobre aquest departament, primer hi ha, d'una
banda, les relacions que per mandat de Llei Orgànica del
Poder Judicial han de ser duites a tres bandes, per una banda
el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de
Justícia i la pròpia Comunitat Autònoma, i d'una altra,
aquells aspectes de col•laboració i de relació que han estat
desenvolupats a altres comunitats autònomes. I en darrer
terme, plantejaríem el que pot ser una possible transferència
en matèria de justícia a la nostra Comunitat.
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El primer dels aspectes faria referència a un mandat legal
que està contemplat a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
a la Llei Orgànica del Poder Judicial de l'any 85 i a la Llei de
Demarcació i Planta de l'any 88, aquestes tres legislacions, si
les revisam, a diversos articles marquen una presència de la
Comunitat Autònoma, com he dit abans, a tres bandes. Si volen
després aprofundirem en aquest tema, però bé, més o manco,
anirà per aquí. I de tot això, cal fer referència a dues
conclusions sobre aquest departament. Tenim la necessitat de
promulgar la llei de capitalitat dels partits judicials atenent la
legislació, concretament, l'article 4.4 de la Llei de Demarcació,
i que és objectiu d'aquest Govern aprovar en aquest període de
sessions aquest projecte de llei per a la seva discussió i
aprovació posterior en el Parlament; i per una altra banda,
centrar un servei de contacte amb el Consell General del Poder
Judicial amb el Ministeri per veure tots els temes referits a
demarcacions, concursos de places de jutges i secretaris, el que
marca la legislació vigent. I després, el tercer apartat, seria
veure què han fet les altres comunitats, prendre nota també del
que han fet i fer un marc de col•laboració a tres bandes, que es
podria dur a terme, i ja dic, com a referència agafaríem les
altres comunitats.

Passam idò ara, acabat aquest departament, que és el
Departament de Relacions Institucionals, amb aquesta ubicació
del tema d'associacions, fundacions i relacions amb la justícia,
fer-los notar que també el President és membre del Comitè de
les Regions i, en aquest cas, suplent, no està marcat a cap
banda, però també com una de les àrees incardinades aquí dins.

Anem ara a veure tot el que és el Servei de relacions
informatives de Presidència, el que es coneix habitualment com
a mitjans de comunicació. Com saben, s'encarrega de la
comunicació interna entre tots els departaments del Govern i de
la comunicació externa per donar servei als mitjans de
comunicació de les illes. D'aquest departament, com he dit
abans, depèn el Gabinet de mitjans de comunicació que, entre
d'altres, té aquestes funcions anomenades, bàsicament donar a
conèixer l'acció de govern a través de notes i de rodes
informatives, donar resposta a totes les demandes dels
informadors, arxivar tota la informació relativa al Govern
balear mitjançant el servei de documentació i el control i
seguiment dels informatius de ràdio i televisió. Atén, al mateix
temps, totes les necessitats informatives de la Presidència del
Govern i de les conselleries que així ho sol•licitin; i hi ha també
l'assistència informativa als actes, rodes de premsa que
organitza el Govern. En qualsevol cas, si també tenen qualque
pregunta en relació amb aquest servei, després tendrem ocasió
de contestar-la.

Anem ara al que és el departament que du el Consell de
Govern i el Servei de Documentació. Pocs secrets tenen
aquests serveis, el Consell de Govern, com saben, la
principal funció serà la de preparar tota la documentació que
s'ha de presentar al Consell de Govern, la qual, com saben,
es fotocopia i es reparteixen totes les propostes presentades
per les distintes conselleries, en castellà i en català, s'emeten
els certificats i s'eleven les actes. El personal que hi ha aquí
és especialista, part d'aquest, en filologia catalana, tot i que
aquest personal ajuda i col•labora amb altres departaments
de la Vice-presidència i Presidència; i anam al que marca el
ritme del Govern en aquest departament, marcat pel propi
President que presideix el Consell de Govern.

Anem ara al Servei de Documentació. Saben que aquest
servei té una base de dades legislativa, que s'encarrega del
seu control i de la seva implantació als diversos serveis de
la Comunitat Autònoma; el registre d'entrades i sortides que
actualment té un volum important d'uns 4000 moviments
mensuals, només en allò referit a Presidència i Vice-
presidència i funció pública, a part dels documents que
després tramita mitjançant el registre de Presidència, que
van a altres conselleries; l'arxiu que, com saben, s'encarrega
de la guarda i custòdia i consulta dels documents i
expedients acabats i posats a disposició, així com tot allò
que pot tenir un valor històric; i la sala de reprografia que
s'encarrega de realitzar les grans tirades de fotocòpies així
com l'enquadernació d'aquestes.

Anem al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Com saben s'encarrega de la recepció i
teclejat dels textos a publicar, la composició i l'edició
d'aquest butlletí, així com el seu etiquetat i tramesa. Tenim
previst en breu un trasllat de les instal•lacions, atès que les
instal•lacions on estan situades, com saben, a la Plaça de les
Drassanes és molt difícil poder donar un servei garantint
tota la qualitat i, per tant, estam a punt de fer aquest trasllat.

El Departament d'Informàtica s'encarrega del control i
gestió dels sistemes informàtics i telemàtics del Govern de
la Comunitat Autònoma. Els donarà més informació en
relació amb aquest servei el Cap d'Informàtica que segur
que els la donarà molt més permenoritzada. El volum actual
de la informàtica és molt considerable, amb una tendència
creixent i sí que ell els donarà una relació permenoritzada
de quins són els objectius a desenvolupar durant aquests
quatre anys.
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Existeix també la Direcció General de Presidència. Com
saben, el Director General és el Sr. Godino; té incardinat dins
el seu departament tres subdepartaments, arquitectura,
contractació i patrimoni, que jo quasi, com que aquests serveis
depenen dels factors exteriors de la feina; arquitectura, la
redacció de projectes i la direcció d'obra a petició de la
Presidència o Vice-presidència i també a petició de qualsevol
conselleria que necessiti realitzar encàrrecs arquitectònics, per
no disposar dels tècnics facultatius competents; com saben, a
excepció de turisme i obres públiques o contractació, on es
tramiten els expedients de contractació a patrimoni, que
gestiona i tramita totes les actuacions que contempla la Llei de
patrimoni de la Comunitat Autònoma, exceptuant-se les
concessions o utilitzacions sobre el domini públic que afectin
la Conselleria d'Obres Públiques. En qualsevol cas, com que
són serveis que no es pot una previsió perquè depenen dels
agents externs, ja no m'estendria més en aquest punt.

Recordar el que he dit abans del Comitè de les regions que
no està ubicat pròpiament com a servei, però sí que és una de
les tasques que anam duent i desenvolupant. I la Comissió del
Senat amb participació de les comunitats autònomes que,
normalment, és des de Vice-presidència del Govern que es
coordina quin membre del Govern assisteix a cada comissió del
Senat depenent de l'interès que té per una conselleria o altra.

Moltes gràcies i estam a la seva disposició, jo i tots els
membres que m'acompanyen, per contestar les seves preguntes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vice-presidenta. S'aixeca la sessió per un
temps de cinc minuts.

Sres. i Srs. diputats recomença la sessió. Té la paraula, per
part del Grup Mixt, el Sr. Antoni Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, després d'aquesta exposició
tan detallada i minuciosa que ha fet la Vice-presidenta del
Govern, la veritat és que per a mi és difícil destriar el que són
les peladures del bessó. Però de totes maneres ha començat la
seva intervenció fent referència al traspàs de competències fruit
del pacte autonòmic, un pacte autonòmic amb el qual nosaltres
no estàvem d'acord, però benvingudes siguin aquestes
competències i la gestió d'aquestes, encara que ens sembla, i
aquest és el nostre dubte, que aquests 1800 milions de pessetes
poden ser insuficients.

Estam totalment d'acord amb la postura del Govern respecte
de les transferències pendents, és a dir, com Inserso; perquè
creiem que és més important que venguin ben dotades totes les
competències que no les ganes que puguem tenir de control o
de gestió de les mateixes. Crec que s'ha de seguir amb la
mateixa línia amb les que estiguin pendents de negociació.

Pel que fa referència a les transferències als consells
insulars not a faltar un comentari, sé que hi ha la voluntat
expressada ja pel President del Govern, i el que demanaríem
al Govern és que no es buidassin aquestes matèries, perquè
tenim notícies que, per exemple, agricultura, s'estan buidant
ja en aquests moments la gestió del 5b; crec que és millor
no buidar-les abans i si s'ha de buidar cap competència
buidar-la després a les reunions de la Comissió Tècnica
Interinsular.

Ens hem de felicitar de la voluntat de creació i
nomenament de Síndic de Greuges i de Comptes i també
crec que falta fixar el calendari.

I ja, per acabar, agrair sincerament la compareixença a
la Vice-presidenta del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Té la paraula la Vice-presidenta del
Govern, Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per les seves
paraules Sr. Pascual. Dir que els 1800 milions de pessetes
són el fruit de l'aplicació d'una fórmula que no conec, però
que està regulada i que ha duit, després de moltes
negociacions amb el Conseller d'Economia, els recursos mai
no són suficients, ho sabran vostès quan rebin competències
al consell insular, però hi ha una legislació i hi ha unes
fórmules que s'apliquen, i això és el resultat de la
negociació que ha duit a terme el Ministeri, la Conselleria
d'Economia i el Govern de les Illes Balears.

Quant a l'Inserso, totalment d'acord amb vostè no el
podem assumir si no es duen a terme els dos projectes que
hem mencionat. I quant als consells insulars li garantesc que
no es buidaran de contingut perquè, entre d'altres coses,
seria considerar que els senyors i les senyores diputats tenen
poca informació o no són el suficientment vius que han de
ser, evidentment no es buidarà cap competència, i jo li
garantesc que a la Comissió Tècnica Interinsular mai no es
podrà dir que s'ha buidat cap competència ni amb
agricultura ni amb les sis a què es va comprometre el
President, i sí que assumeix directament i personalment
aquest compromís.

Quant al Síndic de Greuges i Comptes dependrà del
consens. Les ordres donades en aquests moments,
diguéssim, si es poden dir ordres, les instruccions han estat
el més aviat possible la figura del Síndic de Comptes i de
Greuges, però necessitam el consens. S'han començat a fer
els contactes i no li puc dir una data exacta, però sí assolir
el compromís de què amb el termini de temps més breu
possible i sempre que hi hagi el consens de les forces
polítiques tenir aquestes dues institucions com a realitat ja
d'aquestes illes. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Gràcies, Sr. Pascual, no vol replicar. Per part del
Grup Parlamentari Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Josep
Ignaci Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bon dia. Primer de tot agrair la presència de la Vice-
presidenta en aquesta comissió. M'han dit els companys de la
comissió que sigui breu, jo ho seré perquè tant el grup ...

EL SR. PRESIDENT:

Té deu minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

... tant el grup parlamentari que represent com jo mateix
som nous i molts de temes, debats vénen oberts d'enfora i, per
tant, ens hem de posar al dia.

Quant a l'avaluació que fa dels acords autonòmics del 92 he
de dir que no coincidim de cap manera amb l'avaluació que fa
la Vice-presidència. En principi aquests acords tenien dos
objectius bàsics, d'una banda augmentar el nivell competencial
de les comunitats autònomes de l'article 143, i d'altra, equiparar
els sostres competencials d'aquestes comunitats com la nostra
amb les de l'article 151, i ni una cosa ni l'altra s'ha produït quan
ha acabat el període d'execució d'aquests acords que, com
sabem, era fins a les eleccions autonòmiques de dia 28 de maig.
El nivell competencial de la nostra comunitat autònoma no ha
crescut significativament. Les dues dotzenes de competències
transferides des de l'aplicació de l'acord són purament nominals
i, fins i tot, segons el nostre punt de vista, poden ser
transferències amb retallat de dèficit públic.

Per altra banda, l'equiparació tampoc no s'ha produït perquè
paral•lelament a aquestes transferències nominals que han
arribat a la comunitat autònoma, les comunitats autònomes del
151 han anat assumint amb tota justícia per ultimar els seus
estatuts d'autonomia, han anat assolint noves competències,
donant-se la realitat que en aquests moments la distància entre
unes i altres és superior a la que hi havia en el moment de posar
en marxa els acords autonòmics. Per tant, ni un objectiu ni
l'altre s'han assumit. Aquí podríem rallar de qui són els dolents,
ja sabem que els de Madrid són molt espavilats, però no es
tracta d'açò perquè moltes vegades quan rallam de qui la culpa
o qui té la responsabilitat crec que amagam la pròpia
incapacitat reivindicativa. Per açò, quan els del Govern de
l'Estat, es ralla, no sé si durarà molt de temps o no, no sé què
passarà perquè ja sabem que estam en un període en què es
poden produir canvis significatius; quan es ralla d'un nou
impuls autonòmic, quan encara no s'ha acabat aquest impuls,
m'agradaria saber quina és l'actitud del Govern balear, de la
Vice-presidència o Presidència, davant aquest anunci de nou
impuls? I, en segon lloc, quins mecanismes de pressió es fan
servir o es pensen fer servir per accelerar o assegurar els
traspassos pendents?

D'altra banda, m'he espantat un poc quan vostè ha parlat
de no renunciar a la nostra capacitat d'autogovern ni a
l'equiparació amb les altres comunitats autònomes, i li
deman per què és que no hi ha hagut cap manifestació del
Govern balear contrària al refús al Congrés dels Diputats de
la reforma estatutària, que realment confirmava aquestes
expectatives d'assolir més competències, d'equiparació, d'un
major autogovern?

També, quan ralla de les competències que es preveuen
assumir en el futur, competències centrals que es preveu que
es transfereixin a la comunitat, vostè ha rallat d'universitat,
Inserso laboral, però no he sentit, crec que no he sentit, ni la
paraula educació ni la paraula Insalud, no sé si és perquè no
hi ha pensat o perquè des del Govern s'ha renunciat a
assumir aquestes competències, i m'agradaria saber-ho
perquè són, tal vegada, les més importants de tot el paquet.

Després, també, vostè ha donat com un èxit que en els
traspassos de competències, pactes autonòmics, PP-PSOE,
tal, hagin arribat 1800 milions per finançar aquestes
competències; i li he de dir que aquests 1800 milions
representen un 1% de les quantitats transferides a
comunitats autònomes del 143. Vostè troba que un 1% és un
èxit?

Quant als traspassos als consells insulars, em sembla un
poc estrany sentir rallar de traspassos quan s'està incomplint
una cosa fonamental que és la Llei de finançament dels
consells insulars. I m'agradaria sentir un compromís, amb
data, amb calendari, un compromís per complir amb aquesta
obligació de la Llei de finançament als consells insulars.

Quan ha parlat d'una cosa tan antiga, encara que
nosaltres no hi som fins ara, qui llegeix els diaris se n'adona,
com és el Síndic de Greuges i el Síndic de Comptes, està bé
que es posi una altra vegada com a un objectiu a aconseguir,
no sé si succeirà; m'agradaria saber, la funció del Síndic de
Greuges, sobretot, si s'ha pensat o es té previst algun
mecanisme de descentralització de les seves funcions a les
illes, als consells insulars o a les illes menors.

Quant, també, a les transferències als consells insulars,
totes les que s'han donat fins ara, el Govern balear s'ha
reservat la potestat reglamentària; vosaltres teniu la gestió,
nosaltres ens quedam amb el reglament; i troba vostè que
assegurar la reserva de la potestat reglamentària per al
Govern balear, quan l'Estatut d'Autonomia permet que sigui
també als consells insulars, vostè troba què és donar als
consells insulars personalitat com a òrgans de govern
d'aquesta comunitat?
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El tema de la dona m'ha semblat molt bé, no em
malinterpreti, m'han semblat bones intencions, veurem com es
desenvolupa i després, si ha funcionat, jo sabré donar-li
l'enhorabona i sabré reconèixer que ha funcionat; en tot cas, no
he sentit dos elements que consider d'importància, com són la
qüestió de maltractaments i la qüestió de la desigualtat laboral
quant a salaris, a diferències de retribucions pel fet de ser dona
o de ser home.

També és molt positiva tota la sensibilitat demostrada per
les comunitats balears a l'exterior, crec que és molt positiu. És
molt semblant al cas de la dona, són projectes, iniciatives que
desperten il•lusió i que després sabrem valorar si s'han complert
o no s'han complert; en tot cas, amb açò sí que li vull dir que
crec que no és exactament com ho ha exposat, perquè un que
coneix la Casa de Menorca a Barcelona i la coneix de fa anys
i la coneix ara li sembla que en lloc de millorar va empitjorant
fins a la seva total inanició, mort, desaparició, extinció. I si
l'exemple de la Casa de Menorca a Barcelona és un exemple
que serveix per als altres centres a l'exterior, no és un exemple
realment que ens doni molta il•lusió o que ens faci creure que
la feina que s'ha fet hagi estat positiva. També volia saber quins
pressuposts s'han destinat a aquestes qüestions i quins
pressuposts es pensen destinar, si es pensa augmentar la partida
pressupostària?

Quant als mitjans de comunicació ha afirmat que una de les
feines que té, un dels objectius, el Gabinet de premsa, no sé
exactament quin nom té, és donar a conèixer l'acció del Govern;
m'agradaria demanar si també no ha de donar a conèixer l'acció
de l'oposició? Si un dels objectius que té aquest gabinet és
donar a conèixer l'acció de govern, no també ha de ser un altre
objectiu donar a conèixer l'acció de l'oposició, si no és una o
una altra.

Quant a les relacions ciutadanes, foment de la participació,
prioritat en associacions de veïns, prioritat en centres regionals,
li faig una pregunta per saber quin tipus d'ajudes, quantes
ajudes, quin assessorament, quina informació, quin suport, quin
suport han obtingut les associacions de veïns de Menorca,
perquè jo les conec, per açò rall de Menorca i disculpau de les
altres illes, que n'hi ha 15 o 16 a Menorca, quines han estat les
ajudes i quines ajudes reben el Casal Català a Menorca, Casa
d'Andalusia a Menorca, Casal gallec, casa gallega a Menorca,
aquest tipus de centres que, almanco públicament no se sap. Tal
vegada la discreció de la Vice-presidència és tanta que no
s'informa dels ajuts que reben o del suport que reben aquestes
associacions.

I res més.

(El vice-president substitueix el president en la direcció del
debat).

EL PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Té la paraula la Sra. Vice-
presidenta.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bé, començarem un poquet per
ordre i si em deix qualque tema, en tot cas a la contrarèplica
en faria menció.

En relació amb el pacte autonòmic, ja sé que no
coincidim amb la valoració perquè s'ha posat de manifest,
llevat del Partit Socialista i del Partit Popular, doncs la resta
de grups no n'estan d'acord; jo crec, i segueixo manifestant
que havien de començar per qualque cosa després de 12
anys o d'una sèrie d'anys de no fer-se els traspassos i que va
ser una bona iniciativa per part del Partit Socialista i del
Partit Popular fer aquest pacte, simplement com a primer
escaló de l'edifici. Evidentment, si haguéssim de ser un poc
autocrítics, estam un poquet fora de temps, perquè hauria de
ser, com vostè ha dit, haurien d'haver acabat les
negociacions i no han acabat; però em cregui que quan
entram a un procés de traspàs de competències tant si és als
consells insulars, en què tenim els mateix color polític en
alguns casos, com si de l'Estat a la Comunitat Autònoma en
què no el tenim, és difícil arribar a acords perquè cada un
reivindica una sèrie d'interessos, tots molt legitimats, però
que quan se descentralitza sempre és complicat, sobretot el
tema de valoracions econòmiques. Em cregui que amb el
text articulat moltes vegades hi ha acord, però sempre el
problema és de doblers perquè sempre en manquen i això és
una manera de justificar-li el per què del temps; no podem
acceptar competències que no venguin ben dotades, però
evidentment l'Estat també té les seves dificultats per
traspassar perquè té dificultats econòmiques i mil motius.
En qualsevol cas, sí que li puc dir que les competències que
hem assumit, doncs sempre un demanaria més doblers
perquè sempre amb més recursos econòmics pots fer i donar
millors serveis, però també has de ser seriós i, bé, ajustar-te
a una sèrie de barems i a una sèrie de fórmules
preestablertes. I sí que li puc garantir, i no tendria perquè fer
una defensa del Ministeri en aquest cas, ni de la Comunitat
Autònoma, però sí garantir-li que aquests 1800 milions de
pessetes es pot considerar que més o manco poden
desenvolupar les competències que hem rebut.

He dit que no renunciaríem en cap cas a la Comunitat i
a assumir totes les competències, igual que tenen les
comunitats autònomes que varen anar per la via del 151, i jo
no diria mai incapacitat reivindicativa, sinó que aquí cada
un demana el seu. Quan negociïn o tenguin alguna
possibilitat de negociar els que estan al front d'àrees de
responsabilitat se n'adonaran de la dificultat que hi ha per
posar-se d'acord en el tema econòmic; i de vegades tots
tenen raó i no en tenen cap. Un poquet, per tant, la
incapacitat reivindicativa no, és pura i simple un problema
econòmic. Nosaltres no podem acceptar si no vénen ben
dotades i el Ministeri té una sèrie de problemes moltes
vegades per poder traspassar la competència així com
nosaltres la demanam i com creiem que pot ser un bon
servei per als ciutadans.
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Dir-li, en relació amb l'Estatut d'Autonoma, una sèrie de
coses. El Govern sí es va manifestar respecte de l'Estatut
d'Autonomia. Després, a una sessió del Consell de Govern, vaig
manifestar públicament que demanava el suport per a aquesta
reforma a tots i cada un dels diputats; però, evidentment, si som
un poquet seriosos, les reformes de l'any 91 es varen propiciar
després d'una sèrie d'anys en què no es traspassa pràcticament
res, en una sèrie d'anys en què pràcticament no ens podíem
seure ni a xerrar de traspassar, i com a mesura de pressió, l'any
91, es varen presentar aquestes reformes de diversos estatuts
d'autonomia un poquet per forçar l'Administració de l'Estat a
seure's a negociar aquests traspassos. Va servir perquè després
es fes calendari, es fes un programa d'actuacions, això va venir
amb un pacte autonòmic l'any 92, donarem una primera passa,
ens seurem i negociarem aquesta, aquesta, aquesta, aquesta;
després donarem les següents passes perquè sigui una realitat
la consolidació del nostre estat autonòmic i, clar, el que no té
molt de sentit és que després d'haver marcat calendari, haver
marcat aquest pacte autonòmic, haver dit ho farem així
d'aquesta manera, amb aquest calendari, amb aquest procés,
amb aquest temps, amb aquestes matèries, amb aquests serveis,
amb aquestes funcions, quatre anys després surti de davall un
calaix una altra vegada el projecte d'Estatut de reforma de l'any
91, amb un Parlament que tal vegada no hagués pogut decidir
perquè està a punt de finalitzar la legislatura, doncs, a la pròpia
reforma d'aquests estatuts; i diuen, idò ara ens oblidam de totes
aquestes coses que hem dit a l'any 92 i de tot aquest procés i de
tots aquests compromisos que hem assumit i anem a xerrar de
la reforma del 91. O s'havia de fer l'any 91 o es fa ara, però dins
el que és la congruència, nosaltres vàrem demanar aquesta
reforma de l'any 91 perquè hi estàvem d'acord, però sí tenint en
compte un poquet aquest context que no ens ha de passar mai
per alt.

Competències futures. Clar, jo li he fet un resum de la
situació actual, ja no m'he ficat en educació i amb l'Insalud
perquè li he dit que pendents de negociació estaven la
Universitat, entre d'altres, i clar, educació i Insalud la veritat és
que està molt verd, perquè per exemple amb Insalud no hi ha
hagut cap ponència tècnica, per això ja no he xerrat de l'Insalud,
no hi ha hagut cap reunió, no ens hem segut encara a xerrar res
de l'Insalud.

Sobre els 1800 milions de pessetes, si era un èxit; jo no he
dit que fos un èxit, he dit que s'han assumit 21 blocs
competencials, 1800 milions de pessetes, i hi ha una sèrie de
competències que són importants per a la Comunitat
Autònoma, he recordat el tema hidràulic, el tema de Feve o el
tema de protecció de menors que, evidentment, de dins el
conjunt i mirant-ho així un 1% és poc, evidentment que sí i que
podem ser autocrítics i que estam fora de temps, evidentment
que sí; però almanco doncs hem de mirar la part positiva dient,
bé, són 1800 milions amb una sèrie de competències que són
importants per al desenvolupament de la nostra Comunitat.

En relació amb la potestat reglamentària i el tema que vostè
m'ha apuntat de la Llei de consells insulars, recordar-li, si
no vaig equivocada, que l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia només xerra d'assumir la funció executiva i de
gestió. La legislació vigent és la que marca la Llei de
consells insulars aquesta gestió als consells insulars,
repetesc, si no vaig equivocada; però, en qualsevol cas, és
un model assumit pràcticament per la major part de forces
polítiques. El paper del Govern, no hi cap cap dubte pens,
que ha de ser el paper legislatiu, de reglamentació, perdó.

Anem a veure ara el que m'ha demanat vostè, la Llei de
finançament de consells insulars. El President de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb reiterades
visites a ajuntaments i també als consells insulars, ha
recordat que la seva prioritat era el traspàs d'aquestes sis
competències; en principi, aquesta Llei de finançament
s'estudiarà, però la seva prioritat, ara ens hem de seure a
negociar transferències, no podem fer al mateix temps les
dues coses perquè ens hem de marcar unes prioritats; les
prioritats són les sis competències a què s'ha compromès a
passar.

I en relació amb el Síndic de Greuges i de Comptes,
doncs, la veritat és que el pas que ha donat en aquest
moment una novetat ha estat que es nomenarà en breu, tot
d'una que hi hagi un consens de les forces polítiques, i no
s'ha plantejat en cap moment el traspàs als consells insulars,
la qual cosa no vol dir que no es pugui estudiar o que no es
puguin fer les suggerències oportunes, però aquesta
possibilitat no ha estat plantejada.

En el tema de la dona sí que li diria que he fet referència
als maltractaments quan he xerrat d'un servei que està lligat
al tema de la Comissió de la Dona, que és Servei d'Ajudes
a les víctimes del Delicte. Si vostè vol informació sobre de
quina manera hem participat, quin nivell de consultes hem
tengut i permenoritzar sobre aquest tema, doncs, estam a
disposició per donar-li totes les dades. Dir-li també que hem
participat amb el lobby de dones amb el que són críptics
sobre prevenció, maltractes i altres.

En el tema d'igualtat laboral, que també li he explicat
que el segon pla d'igualtat d'oportunitats farà referència la
part laboral i, evidentment, al principi d'igualtat, i quan es
diu principi d'igualtat s'entén dins tots els estaments i dins
totes i cada una de les àrees.
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En relació amb la Casa de Menorca de Barcelona, dir-li que
he visitat la Casa de Menorca. Diguéssim que la Casa de
Menorca està sortint d'una època difícil perquè varen tenir una
sèrie de problemes dins el que són els seus òrgans de direcció.
Hem donat ajudes al Casal català de Menorca i també han rebut
ajudes aquest Casal català de Menorca i la Casa d'Andalusia. Si
vol li donaré una informació de quines quantitats. Dir-li que tal
vegada la nostra funció o el nostre objectiu principal en aquest
departament ha estat impulsar totes les cases, però sí que li
reconeixeré que totes les cases que estan més enllà de la nostra
peninsular, les argentines, la cubana, la porto-riquenya, però
amb especial incidència a la cubana, argentina i Uruguai, ha
tengut una especial atenció, quasi molt més, li diria, tal vegada
que les peninsulars, doncs perquè les condicions de llunyania
feien que haguéssim de fer una especial incidència en la
rehabilitació d'aquelles cases. Però que, en qualsevol cas, sí li
diré que la Casa de Menorca a Barcelona té unes especials
característiques per problemes interns del propi casal. L'hem
visitada diverses vegades, amb visites institucionals, primer
com a Directora General de Relacions Institucionals, després
com a Vice-presidenta, i dir-li que en relació amb els
pressuposts de les cases balears, els pressuposts no estan
tancats encara, estan pràcticament ultimats però manca encara
tancar-los; no li puc anunciar les quantitats però sí dir-li que el
pressupost global d'aquest departament, una part molt
considerable, tant de capítol 6, com de capítol 4, com de capítol
7 és per a les cases balears a l'exterior.

I en el que es refereix a acció dels mitjans de comunicació.
Dir si l'oposició es donarà informació, entenc que el Govern
representa totes les forces polítiques, entenc que el representa
a vostè, al seu votant, als senyors del PSM-Entesa de
l'Esquerra, al Grup Socialista, a tots i cada un dels ciutadans
d'aquestes illes i, per tant, quan es dóna compte de l'acció de
Govern s'està representant a tots i cada un dels ciutadans i el
Govern no fa diferenciació entre oposició i no oposició.

En relació amb les cases regionals, com li he dit, i accions
que s'han fet a associacions amb la casa de Menorca, ja li he
apuntat el tema d'Andalusia i el tema de Menorca, però també
li podem donar, no hi ha inconvenient, un llistat no tan sols de
casals, sinó d'associacions de qualsevol tipus que ha rebut
Menorca i que ara no record les quantitats, però sí que les
associacions que així ho han demanat doncs han rebut l'ajuda
si així ho ha considerat oportú la comissió avaluadora. Dir-li,
en qualsevol cas, que vostè que és de Menorca, si fa arribar
aquest missatge que demanin les ajudes, totes seran estudiades
per la comissió avaluadora corresponent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vice-presidenta. Pel seu torn de rèplica, té un
temps de cinc minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Si, només un parell de coses, un parell de qüestions.
Quan ha explicat la contradicció entre acords autonòmics
firmats i reforma de l'Estatut de l'any 91 he entès una cosa
que m'agradaria que confirmàs, he cregut que vostè em diu
que la reforma del 91 no era tant perquè es creia en la
reforma, en la necessitat de la reforma de l'Estatut, sinó que
era per pressionar davant el Govern Central per arribar a uns
acords autonòmics molt més esquifits, que s'havia
instrumentalitzat la reforma però que en realitat no se volia
la reforma, açò és el que he entès i m'agradaria que m'ho
confirmàs.

Quant a l'explicació que m'ha donat del tema dels
traspassos en matèria d'educació, recordam que som l'única
comunitat autònoma amb llengua pròpia que no té encara el
traspàs d'aquesta matèria, l'important que açò és. Li deman,
quantes vegades s'ha anunciat que a principis del 96
començarien aquests traspassos i si accepta el compromís
que no s'ha fet gaire cosa i que no es pensa fer gaire cosa pel
que he sentit que deia.

Quant a la potestat reglamentària, és cert que la llei
d'autonomia diu una cosa però la Llei de consells insulars
també expressa la possibilitat que els consells insulars
tenguin aquesta potestat reglamentària. I si creiem en els
seus consells insulars com a òrgans de govern, si ho creiem,
que, a més del Govern balear que ens representa a tots,
siguem d'un partit o d'un altre, els consells insulars també
ens representen a tots, siguem d'una illa o d'una altra, que
açò sí que està establert i que si no es fa és perquè no es vol,
perquè hi ha una manca de voluntat política perquè es dugui
a terme.

I després li faria una pregunta que abans, amb la pressa
i la novetat m'he deixat, m'he deixat respecte del Siac. Vostè
ha dit que hi ha hagut 53.000 consultes durant el darrer
període, li vull demanar quantes consultes s'han formulat
des d'Eivissa, quantes consultes s'han formulat des de
Menorca i com assegura el Govern la possibilitat que els
ciutadans d'Eivissa i de Menorca tenguin accés a aquests
serveis d'informació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per contrarèplica, té la paraula
l'Hble. Sra. Vice-presidenta per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Bé, dir-li que la reforma del 91 crec que és al que
aspiraria tota persona que fos ciutadà d'aquestes illes, és el
que aspiraria a tenir. Per dir-ho de qualque manera la
reforma del 91 satisfà el que no té pràcticament cap
comunitat autònoma, ni tan sols les del 151, ni tan sols el
País Basc o altres comunitats, per tant, era el cel, ho sabíem
tots els grups que aquí estam, no ens enganyem, sabíem que
la reforma del 91 era el cel; que tots la volem, evidentment
tots volem el cel, però sabíem que havíem de demanar tot
allò que pensàvem que era bo per a les Illes Balears encara
que sabíem que moltes coses no se'ns concedirien per
diversos motius d'Estat i per diversos acords nacionals, però
en aquells moments nosaltres havíem de presentar aquesta
reforma per almanco començar a seure'ns, sabent, com
sabíem tots, inclòs el seu grup, que supòs que també ho
devia saber, que no ens ho concedirien o que era molt difícil
que ens ho concedissin.
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Quant a educació, dir-li que no s'ha fet res, no, s'ha anunciat
moltes vegades el traspàs perquè nosaltres volem que es
traspassi educació, i més interès que ningú ha tengut el
Conseller de Cultura, Educació i Esports d'aquest Govern de
començar ja els contactes i de fer realitat el tema i el traspàs
d'educació, que és una de les prioritats d'aquest Govern. Però,
evidentment, estam en un moment en què hem de resoldre el
tema de l'Inserso, el tema d'execució de la legislació laboral
que, supòs, que la setmana que ve amb el Ministre sí que ho
resoldrem. I després hi ha el tema d'universitat, la qual cosa no
vol dir que el tema d'educació no vagi aprofundint en les
ponències tècniques i sigui una realitat, però és que ens hem
marcat unes prioritats i les prioritats són complir primer el
pacte autonòmic, un calendari.

Quant al tema de reglamentació i al tema de la potestat de
gestió, l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia únicament xerra
d'assumir la funció executiva i de gestió, no xerra de res més
que això. Podem revisar l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia
però, en qualsevol cas, des del principi sempre el Govern s'ha
reservat la potestat reglamentària i entenc, com a membre del
Govern i com a Vice-presidenta que ha de ser així.

Dir-li, en relació amb el tema d'educació, que sí han existit
contactes bilaterals importants entre el Ministeri, la Conselleria
de Cultura per a aquesta assumpció de competències i que el
Conseller de Cultura també els donarà compte dels progressos
que s'hagin pogut fer amb aquests contactes bilaterals.

M'ha demanat també, el tema del Siac. En relació amb el
tema del Siac, dir-li que no tenc inconvenient en extreure
quines són les consultes d'Eivissa i de Menorca, criden de totes
bandes, i dir-li que el telèfon és de cridada gratuïta, és un 900,
i això possibilita tant el que està a Manacor, com el que està a
Maó, com el que està a Sant Antoni a poder emprar aquest
servei. En qualsevol cas, sí que estic a la seva disposició per
veure els percentatges que en aquest moment evidentment no
record de quines són les cridades de part forana de Menorca,
zona de Maó o Ciutadella, per municipis, o d'Eivissa o de
Formentera. Crec que amb això he contestat les seves
preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vice-presidenta. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Ramon Orfila, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Saludar la presència de la Vice-
presidenta del Govern en aquesta Cambra, crec que aquest
hauria de ser un costum que s'haurien de prodigar més,
peticions del propi Govern per comparèixer i donar
explicacions al Parlament de la tasca, de la feina que fa el
Govern.

Entraré molt poc respecte de la primera qüestió que s'ha
debatut o que vostè ha explicat, referida a la lentitud en el
traspàs de les competències des del Govern de l'Estat
espanyol al de la Comunitat Autònoma, i és evident, acabant
d'alguna forma un debat que es tenia anteriorment amb un
altre portaveu, que des del PP no es trobarà o no s'opinarà
que els espavilats en aquest cas, amb el tema del retard en
l'atribució de competències, eren el Govern central només,
perquè aquest retard no és més que un producte d'un pacte
autonòmic que es va signar a corre-cuita a un moment
determinat, fent cas omís a la petició que el Parlament de les
Illes Balears havia formulat en el seu moment, sense un vot
en contra, amb el vot positiu o afirmatiu del PP, que ara ens
explica que era una simple estratagema o un simple joc per
intentar pressionar el Govern, la qual cosa seria seriosa, si
fos així, perquè representaria una mica una burla al
Parlament i crec que el Parlament no està per jugar així.
Vostès varen afirmar en el seu moment que creien en el
contingut del projecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia,
aprovat l'any 1991, per aquest Parlament; i cada any es
varen reiterar en el seu contingut a partir de propostes de
resolució que el nostre grup anava presentant com a
recordatori, com aquell paquetet de panses perquè ningú
s'oblidàs, perquè la memòria de vegades sol ser fluixa.

De tota manera, la nostra preocupació sí és ben certa i li
volem posar tot l'émfasi possible en la necessitat que es
pressioni a l'hora de negociar amb el Govern central aquest
traspàs de competències, perquè del contrari arribarem, com
vostè deia, a l'entrada del proper mil•lenni com a final d'un
procés de transferències per omplir de contingut la nostra
Comunitat Autònoma i seria preocupant que fos així.

Vostè també és responsable d'impulsar el procés
d'atribució de competències als consells insulars, per cert es
poden assumir perfectament la capacitat reglamentària, si la
llei així ho estableix, la Llei de consells insulars. Però
respecte del procés d'atribució de competències als consells
insulars li volia fer unes preguntes molt concretes, en primer
lloc, el calendari previst de les competències anunciades;
vostè ha dit que a la pròxima reunió de la Comissió Tècnica
Interinsular de dia 16 un dels punts seria el calendari,
nosaltres li volem demanar quin és el calendari previst pel
Govern, o sigui, quan es presentarà el text articulat
d'atribució de competències en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca, quan el d'ordenació turística, quan el de
transport de viatgers i mercaderies per carretera, i així tots
els altres? Per cert, ens ha desaparegut una de les propostes
que el President Cañellas va expressar en el seu discurs
d'investidura, la de protecció civil, i en el discurs
d'investidura del President Soler ja no va aparèixer i vostè
tampoc no l'ha col•locada a la seva llista; ens ha preocupat
que en aquest curt camí entre una investidura i una altra
s'hagi perdut aquesta voluntat política.
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Ens preocupa Sra. Vice-presidenta l'incompliment per part
del Govern de la Llei de consells insulars i no és una qüestió
que li diem per primera vegada. Vostè sap que l'article 24 de la
Llei de consells insulars exigeix la remissió d'una comunicació
del Govern fruit de l'estudi i examen de les memòries rebudes
de cada un dels consells insulars referides a les competències
que s'estan gestionant. Ara debatrem la comunicació referida a
la gestió d'urbanisme de l'any 1993, amb un any i mig de retard,
i açò és, ho hem de reconèixer així, vergonyós, no es pot
consentir. Encara no s'han remès les comunicacions referides a
urbanisme i habitabilitat de l'any 1994, tampoc la de règim
local referida al mateix any, tampoc la de les oficines
d'informació turística referides al mateix any, tampoc de l'ITV
del mateix any, tampoc les d'assistència social o una que les
englobàs totes, no es tenen, s'està incomplint. Com ens
preocupa que el Govern incompleixi allò que preveu la Llei de
consells insulars, concretament l'article 39, en matèria de
finançament, llei definitiva de finançament o sistema definitiu
de finançament dels consells insulars. L'article 39 de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, diu: transcorreguts
quatre anys des de l'entrada en vigor de la primera llei
d'atribució de competències es presentarà una llei que reguli,
que fixi, que estableixi el sistema definitiu del finançament
d'aquestes, i dóna al Parlament, o sigui, el Parlament
s'autoconcedia un any per aprovar-la, aquesta era la tramitació.
Dia 24 de juliol del 90 es publicava en el Bocaib la primera llei
d'atribució de competències i deia que l'endemà, no, el mateix
dia, per tant dia 24 de juliol de l'any passat es varen complir els
quatre anys de termini perquè el Govern presentàs aquesta llei
i no ho va fer, i el 24 de juliol d'enguany s'ha complert el
termini perquè el Parlament l'aprovàs, i com que no la tenia
tampoc no ho ha fet.

Nosaltres li hem de demanar una i una altra vegada, és
conscient el Govern que està incomplint la Llei de consells
insulars? És conscient que açò sempre és un mal exemple per
als ciutadans, als quals exigim el compliment de les lleis quan
l'Administració mateixa no els compleix? Té el Govern ja
preparats estudis previs i, en aquest cas, pensa remetre-los als
consells insulars, als grups parlamentaris perquè puguem
estudiar quin efecte tendrà, quin serà el contingut, amb quines
dades, amb quina documentació es basarà aquesta futura llei
que, no ho oblidem, s'ha de formular a partir de l'experiència de
la gestió que ja hagin duit els consells insulars en aquesta
matèria, en les matèries que se'ls hagin transferit? Més, l'article
40 de la Llei de consells insulars parla de què transcorreguts els
quatre anys des de l'entrada en vigor de la primera llei
d'atribució de competències i en el termini d'un any, es regularà
per llei del Parlament un fons de compensació interinsular, que
s'hauria d'aplicar també de forma immediata juntament amb el
sistema de finançament definitiu; i aquí ens hem de lamentar
una vegada més de què el Govern ha incomplert; és més, que el
Govern està perjudicant de forma clara els tres consells
insulars, perquè tots som conscients que el sistema definitiu de
finançament i aquesta creació del fons de compensació
interinsular representaran un increment en el finançament de les
competències que tenen els consells i que, per tant, cada mes,
cada dia que transcorre sense que s'hagin aprovat aquestes lleis,
es causa un perjudici clar a aquests òrgans que haurien de ser
els pilars bàsics de la nostra Comunitat Autònoma, segons
paraules de l'actual President d'aquest Parlament.

Ens preocupa Sra. Vice-presidenta, vostè també que és
de les relacions del Govern amb el Parlament, l'actitud que
té de vegades el Govern amb la relació amb els grups
parlamentaris i respecte del funcionament del Parlament; la
no contestació a determinades preguntes que es plantegen.
Mirin, aquí tenc el butlletí oficial de dia 9 de juny del 95
que simplement inclou els assumptes pendents en finalitzar
la tercera legislatura, 39 preguntes amb petició de resposta
escrita sense ser contestades, alguna de l'any 91, i el Govern
té l'obligació i té un temps fixat per contestar-les. L'instam,
Sra. Vice-presidenta, a què faci complir al Govern amb
aquesta política de relació amb el Parlament i amb aquest
dret que tenen, i que respectin, per tant, el dret que tenen els
parlamentaris i els grups parlamentaris rebre la informació
que requereixen del Govern.

Incompliments del Govern de determinats acords, és un
tema que també ens preocupa i que també li hem reiterat
més d'una vegada; resolucions d'aquesta Cambra, li
demanam en aquest sentit més rigor del Govern. Vostè deu
recordar un debat que vàrem tenir al final de l'anterior
legislatura amb el Conseller d'Ordenació del Territori o
d'Obres Públiques, una resolució aprovada per unanimitat
d'aquest Parlament demanant que es fes una campanya de
conscienciació ciutadana respecte del consum d'aigua,
demanant que minvàs, i el Conseller simplement va decidir
que no la duria a terme, perquè ell trobava que no li havia
de dur. O, 23 de novembre del 93, el Parlament aprova, per
unanimitat, una resolució demanant al Govern, instant, que
remeti una comunicació sobre la política firal del Govern en
el termini de tres mesos, i parlam del novembre del 93, i
encara no s'ha remès i no se'ns ha donat cap explicació
convincent de per quin motiu el Govern incomplia. El
novembre del 93 s'aprova una resolució en aquest
Parlament, també per unanimitat, dient que en un any es
presentarà, es negocia fins i tot entre els grups, que es
presentarà una llei del sòl rústic, i el Govern segueix
incomplint i no explica per quin motiu no la presenta. I així,
Sra. Vice-presidenta, podríem fer una llista molt llarga, però
com que el temps és escàs no ens ho podem permetre.
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La volem instar, Sra. Vice-presidenta, a què tengui un
control més estricte, més rigorós, de la gestió de les partides
que estan al seu càrrec o que depenen de la seva àrea,
concretament les partides d'inversions de Presidència; no
tornarem a fer el debat que en el seu moment va tenir una certa
transcendència i que vàrem tenir ocasió de tenir vostè i jo en el
Ple del Parlament, de quin concepte d'inversions tenia la
Presidència que incloïen coses tan delicioses com eren barres
de pa, pastes de te i organització de còctels entre diverses
qüestions més; li demanam rigor i li recordam que encara està
pendent de remetre'ns la relació d'inversions duites a terme pel
Govern en base a aquesta partida de Presidència de l'any 1994.

Sra. Vice-presidenta, vostè representa la Presidència del
Govern avui d'alguna manera aquí i li demanam si és certa una
informació que ha arribat als mitjans de comunicació i als
passadissos d'aquest Parlament, es pensa afrontar una
remodelació de direccions generals en un temps prudent, en un
temps escàs, d'aquí a poc temps? Es parla, concretament, d'una
superdirecció general, que no gestionaria una àrea, quasi seria
una hectàrea, que ajuntaria el que és ara la Direcció General
d'Estructures Agràries, és a dir, medi ambient depenent de la
Conselleria d'Agricultura, amb la política mediambiental
d'ordenació del territori, fins i tot amb els temes de medi
ambient industrial que depenen de la Conselleria de Comerç i
Indústria.

Llei 3/1992, comunitats balears a l'exterior. Realment la
intervenció és pobra, m'he de sumar a les paraules que ha dit el
Sr. Portella respecte de la Casa de Menorca a Barcelona, que
està en una situació, a tots els nivells, de depauperació; però és
que, a més a més, altres actuacions en cases que s'han muntat,
que s'han organitzat a l'exterior deixen molt a desitjar. He
tengut oportunitat de conèixer allò que s'està fent a Cuba i és
pobríssim, de més tímid. L'instam a què dediqui més esforç a
aquesta qüestió.

Sabem que el Govern té la voluntat de donar una empenta
ràpida a l'elecció de la Sindicatura de Comptes, que exigirà, és
cert, un consens important per a la votació qualificada quant al
quòrum especial que exigirà aquesta elecció, però el Síndic de
Greuges sembla que es vol ajornar per a molt més endavant,
tenen calendari, quina és la previsió?

I una curiositat Sra. Vice-presidenta, li demanam cada any
quasi i encara el Govern no ha estat capaç de discernir-ho del
tot, quina és la conselleria responsable d'elaborar la política
firal del Govern? El Conseller de Comerç i Indústria no ens va
saber donar discerniment a la compareixença que va tenir lloc
ahir, quin conseller n'és el responsable polític de l'actuació de
Ficobalsa?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, li prec que vagi acabant.

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, Sr. President. Respecte de l'actuació en matèria,
la Comissió Interdepartamental de la Dona, amb molt
d'interès seguim nosaltres tot el control de la publicitat
sexista, creiem que és una actuació encomiable, té tot el
nostre suport; però, en el seu moment vàrem tenir nosaltres
un debat amb l'anterior Conseller de Turisme respecte de la
participació de membres del Govern de forma activa a actes
clarament sexistes, com era l'elecció de misses, mis no sé
què, i vàrem intentar fins i tot reduir a l'absurd o ridiculitzar
l'actitud dient, intentant demostrar, que de cap manera un
membre del Govern aniria a l'elecció, participaria, en un
acte on es fes l'elecció de mister Balears o mister Mallorca,
una cosa així; molt manco li donaria suport i se
n'avergonyiria d'estar davall d'una passarel•la on passejassin
senyors amb la menys roba possible i ho feien quan
s'elegien les misses. Açò, s'ha actuat de forma positiva per
part del Govern i s'ha eliminat aquesta participació, però
dins aquesta campanya en contra d'actuacions sexistes per
part de l'Administració, no només de la Comunitat
Autònoma, nosaltres l'instam a què faci arribar als
ajuntaments que encara que hi participen de manera activa,
i nosaltres tenim una carpeta plena de cada una de les
eleccions que s'han fet i de quins ajuntaments hi han
participat de manera activa, fins i tot algun participant com
a jurat, la qual cosa em sembla encara més escandalosa; que
des del Govern se'ls insti a què s'acabi amb aquesta actitud,
amb aquesta pràctica.

Intent acabar ràpidament, Sr. President. Foment de
l'associacionisme, relacions ciutadanes. Aquí nosaltres som
molt poc partidaris de promoure determinades publicitats,
però aquí li hem de dir que en donen massa poca. Nosaltres
li vàrem haver de criticar al debat que ja he esmentat abans
que vàrem tenir vostè i jo al plenari del Parlament, de com
s'estaven distribuint les transferències corrents, les
transferències de capital del Govern, concretament en
foment d'associacionisme; processons, organització de
processons, parròquies que feien no sé què, associacions de
veïns, totes de Mallorca, no n'hi havia ni una de les altres
illes; canaricultors, perquè no enteníem com era una
responsabilitat del Govern, concursos de cans, organització
de cursos de natació de determinades associacions de pares
i de determinades escoles, amb la qual cosa es produïa una
mescla d'actuacions de diferents conselleries, ens preocupa
aquesta qüestió. I que es donàs, a la vegada, la màxima
informació perquè tots els que puguin interessats en aquesta
política puguin accedir-hi i nosaltres tenim notícia que a
illes concretes no en tenien ni notícia de què, associacions
de veïnats per exemple, poguessin rebre determinats ajuts.
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Servei informatiu de Presidència o d'informació de
Presidència. Miri, nosaltres no ens sentim de cap manera
representats pel Govern quan aquest dóna informació, la
informació política de la seva actuació de Govern; creiem que
representa el Govern de les Illes Balears, que és d'un color
polític molt concret i li anunciam Sra. Vice-presidenta que en
un termini molt breu, en una setmana, presentarem una llei que
reguli la publicitat institucional en aquesta Cambra. I ja li dic
quasi afusellada de les propostes que vostès han presentat,
diputats, grups parlamentaris del seu mateix color polític al
Parlament de Catalunya i al Parlament d'Extremadura, per
aquella cosa de què no apliquem la llei de l'embut i allà on
governam tenguem una política i allà on no governam en
tenguem una altra. I després, simplement, açò inclouria un
òrgan per el seguiment de com s'actua en matèria de publicitat
institucional, que no ho oblidem se'n du un gruix
importantíssim del pressupost i molt més en els anys electorals.

La darrera qüestió, Sr. President, que són deu segons. Ens
preocupen els retards que encara té la publicació del BOCAIB,
simplement.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vice-presidenta, té la paraula.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, a veure si puc satisfer les
seves curiositats, ben sanes. En primer lloc, respecte de la seva
valoració sobre el pacte autonòmic és normal que cada força
política vesteixi el sant així com més li convengui, vostè pensa
el que pensa i sempre ho ha dit del pacte autonòmic, i el fa
causa del retard i tal, no faltaria més perquè sinó no se podria
sustentar el seu argument sobre el pacte autonòmic, però la
meva formació política i concretament el Govern al que
represent ha defensat sempre el pacte autonòmic com a un
primer escaló i, per tant, no té res a veure el pacte amb un
possible retard, sinó que el retard és un tema més aviat de
valoracions econòmiques i de posar-nos d'acord en un
determinat tema. Però bé, entenc que vostè ho digui així,
perquè vostè ho ha de justificar. No hem fet cas omís del PSM
en el que era la seva valoració del pacte perquè nosaltres ho
sabíem, però vostè ha de deixar que nosaltres també pensem i
defensem el que estimam oportú en relació amb aquest tema.

En relació amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia de l'any
91, dir-li que no he dit en cap moment que fos una estratagema
de pressió del Govern, no crec que jo ho hagi dit, pot ser que
vostè ho hagi interpretat però no ho he dit; he dit que després
d'un retard de 12 anys de no fer uns traspassos moltes
comunitats autònomes vàrem estimar oportú presentar una
reforma d'un estatut d'autonomia, en concret l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, que demanàs moltes coses,
que sabíem que no ens concedirien, perquè creiem que era el
moment oportú perquè l'Estat, a través d'aquesta mesura que
creiem que tant de bo s'hagués aprovat, i així ho vaig
manifestar jo fins i tot en aquesta reforma però conscient de què
no s'aprovaria, era la manera que ens seguéssim a negociar i
així ho vàrem fer l'any 92 amb el pacte autonòmic.

Anem als consells insulars. Li he explicat el calendari
previst, amb l'objecte de a la propera Comissió Tècnica
Interinsular donar compte d'aquest calendari. Intentaré una
altra vegada centrar-me. El primer que intentarem que vagi
a la Comissió Tècnica Interinsular serà agricultura,
ramaderia i pesca i el tema d'ordenació turística, la primera.
Ja he anunciat que discutirem el tema de Feve també a la
propera comissió de dia 16, però posterior a aquesta hi anirà
el tema que li he comentat. Posterior a aquestes hi anirà
protecció de menors i darrera d'aquestes tres artesania,
transport terrestre i cambres agràries. Les prioritats, idò, són
agricultura, ordenació turística i protecció de menors.

El tema de potestat reglamentària crec que ho tenim clar,
encara que aquí s'hagi obert el debat, no crec que hagi estat
mai qüestió en cap de les competències que hem traspassat.

I en el tema de protecció civil li he de dir que hi ha un
President, que va jurar el càrrec el mes d'agost, i es va
comprometre a aquestes sis, i el traspàs d'aquestes sis als
consells insulars és ferm. Cada vegada que hi ha una debat
d'investidura cada president té llibertat per comprometre-se
d'acord amb el seu programa electoral, i el programa
electoral nostre marca aquestes sis competències, obligar-se
a traspassar aquestes; la qual cosa no vol dir que no se'n
puguin traspassar més, però el compromís ferm és en aquest
sentit.

En relació amb l'incompliment de la Llei de consells
insulars, el tema de les memòries, dir-los que ara es debatrà
el tema de les memòries de l'any 93. Evidentment, després
s'hauran d'anar debatent les memòries del 94, les de règim
local i totes les que van marcant la legislació vigent; però
bé, el pacte de progrés que governa el Consell Insular de
Mallorca doncs que enviï el més aviat possible les memòries
i que s'apliqui també tota aquesta regulació.

Dir que notaran i supòs que tots els diputats ens
n'haurem d'adonar qualque dia que el sistema de memòries
i de control per part del Parlament és un sistema que durà
més d'un conflicte de feina i explicaré un poquet perquè.
Perquè és difícil que els consells insulars, serà un tema de
debat ja de tots els grups i un tema de consens per suposat,
però el tema de les memòries tal vegada no és el millor
sistema per anar establint aquesta funció de control dels
consells insulars a través del Parlament i tal vegada sí que
seria objecte d'un gran debat veure de quina manera es pot
regular tema. Vostès pensin que podríem arribar a què el
Conseller d'Obres Públiques, en aquest cas, quan vostès, en
aquest si el Govern del Consell Insular de Mallorca presenti
la memòria, presenti davant el Parlament la memòria del
Consell Insular de Mallorca, ara governada pel pacte de
progrés, i aquí els diputats hagin de fer, en fi, és un poquet
una cosa que hem de reflexionar. No faig més que obrir la
possibilitat d'un debat a veure si aquest control i aquest
sistema que va marcar la legislació és el més adient, tal
vegada sí que serà un tema que haurem d'estudiar i tal
vegada arribarem a la conclusió que no és el tema més
adient.



66 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 4 / 5 d'octubre del 1995

En relació a l'article 39 de la Llei de finançament el
President del Govern va anunciar a tots i cada un dels consells
insulars que les prioritats eren els traspassos de les sis
competències. Si obrim la bretxa ara amb el tema de la Llei de
finançament i que només passa d'un parell de mesos, qualsevol
diria que passa d'un parell d'anys, enredarem perquè obrirem
dues bretxes; aplicarem els mateixos barems econòmics que
aplica l'Estat amb nosaltres, perquè estimam que sí és just que
sigui i, per tant, la prioritat són les sis competències i que, a
més, és un, diguéssim, que si aconseguim aquests traspassos de
les sis competències, que no em cap cap dubte que ho
aconseguirem, ens podrem donar ben per satisfets perquè voldrà
dir que hem enllaçat ja d'una manera immediata el que són els
traspassos als consells insulars com a vertaders ens
d'autogovern.

En relació amb el fons de compensació interinsular, dir-los
que en aquests moments no està dins les prioritats del Govern
i que així ho ha manifestat el President, la qual cosa no vol dir
que no s'arribi a dur a terme, però en aquest moment no és una
prioritat.

En relació amb el tema de relacions Govern-Parlament, dir-
li, vostè em xerra de 39 preguntes escrites sense contestar,
l'objectiu és compliment al cent per cent. Si miram un poquet
què fan els altres parlaments autonòmics estic quasi segura que
estam dins el Parlament que més contesta, amb el percentatge
més alt i no hi ha cap Parlament del món, m'atreviria a dir, al
cent per cent, però en qualsevol cas sí que m'atreveixo a dir
d'Espanya, i li diria que ens podem donar per satisfets, perquè
39 preguntes escrites sense contestar, encara que, hem de ser
autocrítics i s'ha de contestar tot; crec que en relació amb la
resta de l'Estat espanyol significa que som capdavanters en el
que significa resposta del Govern al Parlament.

Agraesc la seva suggerència de complir, que supervisi d'una
manera molt directa tot el que és el compliment de les diverses
actuacions parlamentàries aprovades en aquesta Cambra pel
Govern, i així ho farem i serem bastant estrictes, com ho hem
estat fins ara i ho seguirem sent, si cal, més amb el que és el
compliment d'aquestes actuacions.

Respecte de les inversions de Presidència, l'argucia
parlamentària treu de vegades les coses de context, i les
inversions de Presidència respecte de les barres de pa i còctels,
ho he explicat moltes vegades; quan hi ha un projecte
d'inversió, com és per exemple, la trobada de cases regionals,
la darrera a Andratx, potser a una d'aquestes reunions hi hagi
una despesa de còctel o de barres de pa i surti en el projecte
d'inversió. En qualsevol cas, esment en tenim sempre, estan a
disposició de qualsevol diputat totes aquestes inversions i les
remetrem en la major, menor brevetat possible, el que vostè ha
sol•licitat.

En relació amb la pregunta de remodelació de direccions
generals, li he explicat la situació actual dels departaments
de Presidència i Vice-presidència i un poquet les
expectatives de futur. No em correspon, encara que vengui
en representació del President, explicar-li les remodelacions
possibles o no possibles que hi pugui haver al Govern,
perquè aquesta és una potestat indelegable que té única i
exclusiva el President i, si em permet, li faria la suggerència
que li demanàs directament a ell. En qualsevol cas, les
notícies que vostè ha explicat avui, doncs encantada
d'haver-les conegudes, la primera notícia que tenia.

I en relació al que són les polítiques de comunitats a
l'exterior, vostè, Sr. Orfila, sap que hem fet una feina molt
seriosa i molt bona en relació amb aquest tema. Hem
escoltat sempre les seves benvingudes suggerències,
sobretot en el tema relacionat amb Cuba; estic segura que en
aquest tema no em farà grans crítiques, perquè en aquest
tema estam condemnats a entendre-nos per a bé de tots i així
ho hem fet fins ara, i segur que ho seguirem fent. Dic en
relació a Cuba, precisament és on hem fet més actuacions,
enviam borses de menjar per a tots aquests balears i
descendents de balears que estan al casal; tenim un cens
molt estricte dels 10.000 descendents que hi ha allà, amb
noms i llinatges, ocupació i descendència; hem donat ajudes
per a assistència social; hem fet llibres que apropin aquesta
realitat; estam fent feina també amb material bibliogràfic;
hem tengut una trobada de joves i Cuba ha tengut una
participació molt especial; estam gestionant el tema del
casal balear; a Nadal reben joguines; hi ha ajudes especials
descomptabilitzades del que són els 80 milions d'ajuda al
tercer món; i crec que si un dels casals ha tengut una atenció
prioritària, tal vegada per les seves especials dificultats, ha
de ser el de Cuba, i estic segura que vostè convendrà amb jo
que així ha estat.

En relació al Síndic de Greuges i de Comptes un poquet
el que he anunciat abans. Estam fent les gestions perquè
això sigui una realitat, no puc anunciar el calendari perquè
no sé quan hi haurà el consens, però sí que és una de les
actuacions prioritàries donar compliment al que marca la
llei en aquest sentit i que, per tant, serà, no li puc imminent,
però serà una de les realitzacions més prioritàries d'aquest
Govern.

En realitat la política firal, o record malament el que va
ser la darrera pregunta sobre aquest tema, però vaig dir que
estava incardinada, i jo era responsable com a Vice-
presidenta de la política firal, responsable polític, hi havia
una sèrie de ..., i en aquella comissió record que li vaig dir,
i bé, em reiter en el que vaig en aquella comissió; essent jo
la política responsable, el President i en aquest cas, jo, la
Vice-presidenta, de la política firal.
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En relació amb el tema de la dona, estic d'acord amb el seu
suggeriment en relació a misses. Entendre també que estam a
una societat, doncs sempre d'interessos. Estic d'acord amb vostè
que dins el que és el canvi d'estructura social és molt més
oportú que aquestes coses vagin desapareixent, però de moment
són realitats que tenim i hem de veure de quina manera podem
consensuar els objectius i els interessos d'aquest col•lectiu amb
també els nostres objectius d'anar fent una societat més justa i
una societat més igualitària. Però també haurem de veure com
incardinam aquestes actuacions sense fer malbé el que és el
principi d'igualtat. En relació a la dona, idò, crec que amb la
resta estam d'acord, i sí que aquest suggeriment als
ajuntaments, doncs és molt oportú que així sigui; he recollit la
petició i la durem a terme.

En relació amb el tema d'associacions, no s'ha fet poca
publicitat; hi ha un decret de subvencions, no record la data
exacta, però la darrera modificació va ser el setembre del 94. I
bé, quan es publica un decret al Bocaib, crec que tot ciutadà ja
té la major publicitat que es pot fer, que és tenir el decret, anar
llegint el Bocaib; els senyors diputats estan assabentats, ho
comuniquin allà on tenen àrees de responsabilitat i que tots
podem col•laborar perquè la gent pugui arribar, però també és
ver que podem fer qualsevol tipus de campanya per difondre
això. Dir que concretament he anunciat que es renovarà ara una
altra vegada, es tornarà reeditar la guia d'ajudes, per tant
sortiran aquestes; se'ns ha ocorregut aquesta guia d'ajudes
reeditar-la precisament per a aquests temes, però que estan
publicades aquestes ajudes a un decret i que, per tant, no hi ha
volta de fulla.

Dir-li que del que vostè m'ha dit de cursos de natació i altres
coses, això no està incardinat dins el departament que li he
xerrat, sinó que aquestes altres ajudes a què vostè feia
referència són ajudes que no estan dins l'activitat de foment
sinó que són ajudes que estan fora del que és el decret de
foment, perquè així ho accepta la regulació legal, i que hem
tengut moltes compareixences amb aquest tema i he pogut
explicar que no eren accions de foment i que no estaven dins el
decret que hem xerrat ara, sinó que són accions que no són de
foment i que poden ser considerades com emergències socials.

Un altre dels temes que ha comentat és que no se sent
representat a l'oposició a través de la tasca del Govern. Doncs
em sap molt greu, però el Govern és objectiu, no és partidista
en absolut, intenta representar els interessos i un poquet les
demandes de tots i cada un dels ciutadans; governam els que
governam, intentam fer-ho el millor possible i em sap molt de
greu que no se senti representat, però intentam que se sentin
representats tots i que no hagi mai cap color polític un per
damunt dels altres.

I en relació amb el retard del Bocaib, dir-li que encara que
el retard és poc i que som conscients d'un trasllat de les
instal•lacions i que serà, si no hi ha cap emperò, sobre l'estiu
d'aquest any entrant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Orfila, té cinc minuts. Si en pot estalviar dos
millor, gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, ho intentaré, Sr. President, i em cregui que amb dos
en tendré prou. El problema del pacte autonòmic és que no
és que cada un vesteixi el seu sant, és que vostès varen
desvestir el nostre, el de tots, que era, varen desinflar, varen
llevar contingut al que era la proposta de la reforma de
l'Estatut d'Autonomia que havia aprovat aquest Parlament;
però són qüestions ...

Em preocupa, em preocupa Sra. Vice-presidenta,
l'actitud que tenen davant l'incompliment de la Llei de
consells insulars. I és cert que hi ha una dificultat amb el
tema de les memòries que han de remetre els consells i que
després el Govern ha de remetre a la vegada al Parlament en
forma de comunicació, és cert i se n'haurà de parlar de com
s'ha de fer, perquè açò dur dificultats. Però no es pot atribuir
a una nova situació que hi ha en el Consell Insular de
Mallorca, amb un pacte de progrés, que no s'hagin remès
determinades memòries, perquè també hi han deficiències
a altres consells insulars que governen, no un pacte de
progrés precisament, i recordar que les memòries referides
a urbanisme i habitabilitat, ITV, assistència social, règim
local, totes les transferides, referides a l'any 1993, s'havien
de remetre des de cada consell insular el primer trimestre
del 95; on també el Consell Insular de Mallorca, de progrés
o de pacte de progrés cap, era més bé regrés, si em permeten
la broma i ho dic sense cap ironia, o amb ironia, però sense
un interès pejoratiu, que ningú s'ho prengui pel que no és. El
que em preocupa més, Sra. Vice-presidenta, però, no és açò,
em preocupa l'incompliment de la llei i que el Govern n'és
conscient i no fa res per canviar-ho i, fins i tot, es planteja
que, diu clarament, que no entra dins les seves prioritats
complir-la.

Sistema definitiu de finançament de consells insulars.
No passa d'uns mesos, passa de molt més temps. La Llei de
consells insulars dóna quatre anys perquè el Govern
l'elabori i un perquè el Parlament la tramiti i l'aprovi, i
aquests cinc anys, cinc ja, es varen complir dia 24 de juliol
de l'any 1995; per tant, ens passam d'un any pràcticament
que és quan el Govern havia d'haver remès, i quatre mesos.
Un any i quatre mesos és massa temps. I em preocupa
encara més allò de la creació del fons de compensació
interinsular; ens diu la Vice-presidenta que no és una
prioritat del Govern. L'article 40 de la Llei de consells
insulars estableix, obliga al Govern a presentar-lo dins
aquestes mateixes dates; per tant, fa un any i quatre mesos,
tres mesos, que el Govern incompleix la Llei de consells. I
vull entendre, vull interpretar les paraules que ha dit la
Vice-presidenta de què no entrava dins les prioritats, perquè
sempre és una prioritat del Govern complir la llei, per tant,
ho entenc com un lapsus linguae simplement i que el consell
a un moment determinat plantejarà aquest tema; i si creu
que no és convenient que existeixi un fons de compensació
interinsular proposarà la modificació de la Llei de consells
insulars, açò seria el coherent, i toparà amb nosaltres
evidentment, trobarà barra de cap perquè no hi estarem
d'acord. Però mentre en siguem conscients estam
perjudicant els consells insulars, cada un dels consells
insulars es veu perjudicat perquè fa un any i quatre mesos
que havia d'existir una llei, fa quatre mesos que ha havia
d'estar aprovada i, per tant, haver entrat en vigor una llei que
els donava més finançament i açò no ho tenen, i és una pena
que els perjudiquem d'aquesta manera.
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Ah, m'ha encantat això de què vostè sigui la responsable de
la política firal, mai no ho havia entès del tot; li demanaré una
compareixença per discutir-la perquè crec que en gaudirem
molt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vice-presidenta, té la paraula.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré pel final, això de la
política, podem recollir l'acta de la sessió en què ho vàrem dir
i està incardinat dins Presidència. I en política firal, li record
haver acompanyat el responsable en diverses ocasions i ell
haver-li donat la informació oportuna. Entenc que si el que
vostè vol és informació és el menys important que sigui jo o
que sigui un altre mentre el que li doni estigui ben assabentat.
Per tant, estic convençuda i així ho vull creure que vostè no vol
citar per citar, sinó que vostè vol informació que, sens dubte se
li donarà en el moment en què així ho sol•liciti.

En relació al pacte autonòmic ja hem tengut el punt de vista
que havíem de tenir, ja li he explicat quin era el posicionament
respecte d'aquest tema i respecte de la recent presentada
reforma de l'Estatut del 91.

En relació amb la Llei de consells insulars, crec que
n'haurem de xerrar i ben abastament sobre el tema de les
memòries, com a sistema de control, que crec que, com que és
un procés que estam encetant, no és el sistema més adient. No
he donat la culpa al pacte de progrés en el tema de la memòria,
sinó que aquest retard ve justificat perquè aquesta manera de
presentar les memòries encara que aquí hem de complir la llei,
ens haurem de veure i seure tots, de veure que encara que ho
digui una llei no és el sistema més eficaç, i per ventura sí que
n'hauríem de xerrar. De totes maneres es veurà ara als propers
plenaris quan duguem les memòries de l'any 93, i al llarg
d'aquestes compareixences veuran que és un sistema que durà
més d'una contradicció.

En relació a l'incompliment de la Llei de consells insulars
pel tema del finançament, quan jo he dit que no era una
prioritat, em referia a què en principi la prioritat immediata, la
primera, la qual cosa no significa que les altres no
s'acompleixin, perquè, evidentment hi estam obligats tots, és
traspassar les sis competències a què es va comprometre el
President al debat d'investidura. Temps hi haurà per xerrar de
la llei de finançament, per xerrar del fons de cooperació
interinsular, però el que no podem fer és comprometre-nos a
traspassos, concretament per exemple, agricultura, i al mateix
temps començar a canviar la llei de finançament; hem de
prioritzar, tot és important però anem a traspassar allò a què ens
vàrem comprometre i en xerrem, per suposat, de la llei de
finançament i del fons de compensació interinsular, però no
podem fer feina obrint quatre bretxes al mateix temps, anem a
complir la llei amb racionalitat.

I crec que ja li he contestat tot, esper que hagi satisfet els
seus dubtes. Gràcies, Sr. Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vice-presidenta. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Seguim la recomanació que li
feia, Sr. President, a un portaveu que m'ha precedit en la
paraula i donada l'hora que és intentaré, si puc, resumir el
que vull dir amb cinc minuts i no consumir tot el temps,
entre d'altres coses perquè a aquestes altures del debat crec
que està tot molt debatut i em veuria en l'obligació de
reiterar algunes coses que s'han dit.

Agrair d'entrada, per suposat, la compareixença de la
Sra. Vice-presidenta, i agrair també, perquè no, l'àmplia
exposició de l'organigrama d'organització de la conselleria
o, més ben dit, de la Vice-presidència, crec que ha estat
interessant pels consellers conèixer amb tant de detall
l'organigrama d'organització de la conselleria. Però s'ha de
dir una cosa, que si bé aquestes compareixences, vénen
donades per podríem dir un nou govern, atès que hi ha un
nou President o per encetar una nova legislatura, sí que hem
de fer notar que la Sra. Vice-presidenta no és nova en el
càrrec, que dur temps fent feina en aquest departament i
que, per tant, hem notar a faltar, esperàvem, un repàs al
compliment dels objectius fixats amb anterioritat, per
exemple, el compliment del pressupost vigent del 95 i els
objectius que s'hi varen ficar en el seu moment, però també,
molt especialment, esperàvem de la seva intervenció
conèixer objectius de futur, de canvi, donat que, com dèiem,
estam encetant una nova etapa d'un govern presidit per un
nou President que en el seu discurs d'investidura va donar a
entendre que hi hauria un canvi d'actitud d'actuació, de
funcionament, i per tant crec que des de la Vice-presidència
esperàvem conèixer objectius que fessin possible aquest
canvi.
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Referint-me a la seva intervenció, em fixaré o m'entretendré
bàsicament només en les mancances, no vull entrar a repetir el
que s'ha dit aquí tantes vegades i que compartim. Respecte del
compliment de la reforma de l'Estatut per a l'assumpció de les
competències que s'han de transferir de l'Estat central cap a la
nostra Comunitat Autònoma, d'entrada vull deixar ben clar tot
el nostre suport en la línia que ha marcat la Vice-presidenta, en
la línia que aquestes competències han de venir com més aviat
millor, però, sobretot, han de venir degudament dotades,
degudament finançades, perquè, si no, crec que el plantejament
que s'ha fet és correcte i per això dic que té tot el nostre suport.
Però alerta que li vull deixar ben clar també que aquest suport
es converteix en reivindicació per part del nostre grup, amb
exigència quan parlam d'aquesta mateixa política de
transferències des del Govern de la Comunitat Autònoma cap
als consells insulars. Fer notar i, en aquest cas ja no li demanaré
la seva opinió perquè ja la dita, però sí la nostra queixa que el
Govern no prevegi en aquests moments donar compliment a la
Llei de consells insulars respecte de la necessària finançació
definitiva dels consells insulars, a la creació del fons de
compensació interinsular que, com s'ha repetit, ve regulat per
la llei i estam fora de termini. I fins i tot m'ha semblat entendre
que per part de la Vice-presidenta s'ha dit que no era un
objectiu prioritari o no era un objectiu immediat, i em preocupa
si el que no és un objectiu és desenvolupar la Llei de consells
insulars que, com ha dit el portaveu que m'ha precedit, és una
obligació del Govern i, si no, ha de canviar la llei; si no el que
seria més greu que no fos un objectiu i de vegades pensam si
pot ser que vagi per aquí, vista l'actuació del Govern, que no
sigui un objectiu el que nosaltres creiem que és primordial, que
és el desenvolupament dels consells insulars, donar suport i
dotar de competències els consells insulars, són dues qüestions
distintes i seria més greu que fos la segona i no la primera,
essent que la primera, com s'ha dit, entenem que ja ho és.

Li agafam la paraula respecte del compromís de transferir
sis competències als consells insulars durant aquesta
legislatura. Notam a faltar un calendari més concret, un
compromís més concret; en qualsevol cas, com li dic, li agafam
la paraula perquè una d'aquestes competències, la primera que
es proposa ara transferir el Govern ja estava previst en el
programa electoral del seu partit i s'havia compromès
reiteradament el President del Govern, va acabar la legislatura
i no es va fer, esperem que en cap d'aquestes sis passi el que
hem comprovat que havia passat ara.

I amb això, fer-li una pregunta que aquesta sí que és nova
almanco, s'ha plantejat el Govern transferir als consells
insulars, una vegada que hagi assumit la competència de
l'Inserso, transferir la competència de l'Inserso als consells
insulars, donat que és una competència que ve absolutament
incardinada en competències que ja estan exercint els consells
insulars, que tenen residències, que tenen, en definitiva,
polítiques que estan relacionades amb aquesta competència que
ha de rebre el Govern de les Illes Balears procedent de
l'Administració central.

Molt breument, apuntar una sèrie de mancances més, com
deia, respecte de les comunitats balears a l'exterior hem
notat que els objectius que ha fixat la Sra. Vice-presidenta
apunten molt amunt, però després comprovam que els
pressuposts apuntem molt més avall, d'aquí segurament
l'explicació de què, com ja s'ha fet notar, la realització en les
actuacions hagin estat molt minvades quan veiem que no es
corresponen en absolut els objectius amb el pressupost,
comprenem per què aquest resultat tan magre en aquesta
política.

No em trobat cap referència i la notam a faltar a la
solidaritat, política de solidaritat. És una reivindicació que
el nostre grup sempre ha anat fent, volem fer constar que
creiem que és un objectiu que no s'ha de perdre de vista des
del seu departament.

I un tema també important i molt recurrent en el
departament que vostè gestiona. L'execució pressupostària,
el rigor i la transparència en l'execució pressupostària;
entenem que l'única forma correcta d'executar, de gestionar
un pressupost públic, ha de ser des de la publicitat i la
deguda concurrència. Creiem que aquesta conselleria ha de
deixar de ser, d'una vegada per totes, el calaix de sastre del
Govern i s'han de prendre les mesures necessàries perquè no
es torni a repetir el que hem vist a la legislatura passada,
que s'havien subvencionat determinats ajuntaments que
quan es va demanar quin era el criteri per subvencionar
aquests ajuntaments es va dir que eren de la Serra Nord i
després va resultar que la Serra Nord arribava fins a l'extrem
més meridional de l'illa de Mallorca; per tant, creiem que
rigor en l'execució del pressupost, com s'ha esmentat amb
un altre aspecte també. Creiem que és una reivindicació que
hem de seguir mantenint en aquests moments.

I dues qüestions molt puntuals. Demanaríem si l'oficina
d'atenció a les víctimes del delicte o d'altres oficines
d'aquest tipus, com ha exposat a la seva exposició, si creu el
Govern que arriben suficientment i d'una manera adequada
a les illes menors d'aquesta Comunitat Autònoma, si aquest
servei arriba de manera adequada a les illes menors.

I una queixa que, a la vegada, volem que sigui un preg,
referit al retard del Govern respecte de la contestació de
preguntes i de sol•licituds d'informació. Ja s'ha dit abans,
però volem fer constar la nostra queixa al respecte i, a la
vegada, fer constar el preg que la Vice-presidenta prengui
nota i esperem que això sigui un tema que se solucioni,
perquè, malgrat el que s'ha dit, creiem que queda molt per
fer, per acomplir els objectius d'oposició i govern que,
vulguem o no, és el que regula aquesta casa, aquest
Parlament.

Això és tot, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Vice-presidenta, té la paraula.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Tur, en principi, anem a veure
si puc ordenar un poquet el debat. Vostè diu que ha notat a
faltar aquí objectius, i jo crec que objectius, bé, hauria de
repassar la meva intervenció, crec que els he explicat quin és
l'objectiu de futur. Canvi cap, perquè estam tan satisfets del que
hem fet fins ara i creiem que la valoració és altament positiva,
que veiem que hem d'anar per aquesta línia i que, per tant, cap
canvi. Creiem que governa el mateix partit que governava
abans, simplement una persona diferent, mai hi ha dues
persones iguals; però, concretament, en els departaments que
cauen dins l'àrea de Presidència i Vice-presidència, que sempre
es poden millorar i estam oberts o tota suggerència, però veiem
que la valoració és altament positiva i, per tant, canvi no, sinó
millores dins la línia que hem duit fins ara. Per tant, és normal
que vostè no hagi notat canvis perquè no hi ha canvis, hi ha
innovacions per millorar sobre una valoració satisfactòria i
positiva que ja hi havia abans.

Segon. Xerra vostè del compliment, de suport, i jo li agraesc
que amb tot el tema del pacte autonòmic, sé que, com he dit,
vendrà el Ministre; esper que puguem tancar i que anem junts
en aquest tema per consolidar una cosa que ens interessa a tots;
tant de bo sigui així i puguem donar compliment al pacte
autonòmic i a posteriors competències i estic segura que amb
el consens de les forces polítiques ho aconseguirem, i a més
crec que vostès han de ser reivindicatius quan demanin
competències als consells insulars i es faci aquesta
transferència, perquè, en definitiva, crec que tots els que estam
aquí coincidim en què estam representant el que millor pot ser
per a la nostra autonomia i per als ciutadans i no crec que cap
diputat no sigui reivindicatiu amb el que és la valoració de
competències. Per tant, crec que tots serem reivindicatius com
a consellers dels consells insulars que som i a més a més, els
presidents, com a representants dels consells insulars i totes les
forces polítiques en definitiva.

En relació amb la llei de finançament de consells insulars no
he dit en cap moment que no sigui objectiu prioritari, he dit que
la prioritat és el traspàs de sis competències, i això serà el
primer. Evidentment, el que és el fons de compensació
interinsular i llei de finançament hi venim obligats per llei, però
el primer i la primera prioritat, el que ja començam a fer i a fer
feina i que esperam que sigui una realitat el més aviat possible
serà el traspàs de les sis competències, amb la prioritat de les
tres primeres. Calendari més concret, quasi més concreta no ho
puc ser, dilluns a les cinc reunió de la Comissió Tècnica
Interinsular; allà hem d'aprovar el calendari i a partir d'aquí
doncs tendrem un calendari. Li he dit les sis que es traspassaran
al llarg de quatre anys, amb la prioritat de les tres primeres, els
dos primers anys, i les tres darreres; ara, dir data i hora això ja
seria entrar dins una competència que li correspon més que res
a la Comissió Tècnica Interinsular.

El tema d'agricultura era un compromís de la passada
legislatura, però dir-los que a la passada legislatura es va
dur a la Comissió Tècnica Interinsular i, finalment, va
acabar amb una proposició de llei, el tema de traspassos en
matèria d'activitats classificades, que no estava programat
la passada legislatura i que sí es va traspassar; per tant, no
es va traspassar agricultura però sí activitats classificades
que no estava programada.

En relació amb les transferències als consells insulars en
matèria de l'Inserso, dir-li que en aquest moment el que
estam negociant d'una manera molt ferm és segurament si
aquestes inversions en el que és Felanitx i Llucmajor amb
els centres de tercera edat són realitat, si tancam aquest
tema de l'Inserso hi ha sensibilitat per part del Ministeri
d'Administracions Públiques i per part del subministre, el
que hi ha són dificultats econòmiques; i la veritat és que no
s'ha plantejat el Govern d'una manera seriosa traspassar-ho
als consells insulars, la qual cosa no vol dir que en el seu dia
no pugui ser una matèria objecte d'estudi.

En relació amb les comunitats balears a l'exterior,
recordar-li que quan es convoca el consell de comunitats el
mes de març del 94 i el mes de març del 95 hi havia una
representació del seu grup i no hi va haver cap queixa en
relació a objectius i pressupost, i crec que allà també és un
dels fòrums més adequats per dir si el pressupost és alt o
baix. En qualsevol cas, dir-li que el percentatge del
pressupost global d'aquest departament, del Departament de
Coordinació Interdepartamental, el percentatge dedicat a
comunitats balears a l'exterior, no sé si és el més alt, però si
que diria que és dels més alts: capítol 7, únicament es
preveu per a aquest departament; capítol 4, de 12 milions
que hi ha crec que més de 4 van a comunitats; bé, hauríem
de veure després el dia del debat de pressuposts les
quantitats exactes, però el percentatge del pressupost
d'aquest departament és altíssim en relació als altres.

Dir-li que dels resultats n'estam satisfets i que un poquet
l'habilitat dels polítics és amb els recursos existents intentar
donar cobertura als objectius, i moltes vegades no per tenir
més pressupost es fan més objectius, sinó que el que s'ha de
mirar és el fons de la qüestió, totes les accions que es fan,
més que els doblers; perquè de vegades es pot tenir molts de
doblers i no fer res dels objectius ni acomplir cap objectiu.

En relació amb l'ajuda al tercer món, té vostè tota la raó,
però com que és un tema prou debatut i que, a més, tots els
senyors i senyores diputats saben el compromís, es va
passar de 35 a 80 milions en els pressuposts de l'any passat,
i el compromís és anar augmentant progressivament aquesta
partida dedicada al tercer món; i tendran ocasió d'entrar en
debat quan entri aquí el projecte de llei de pressuposts. Però
sí que notaran ja un augment en relació als 80 milions, no
puc determinar de quant perquè encara no estan aprovats,
però l'objectiu, i així es va comprometre el President, és
anar cap al 07.
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En relació a l'oficina d'ajuda a les víctimes del delicte té
també el telèfon de cridada gratuïta i, per tant, hi han de tenir
accés les illes menors. Dir que en tot cas és cert que haurem de
posar esment a veure de quina manera podem arribar a convenis
o a qualque tipus de coordinació per veure de quina manera, no
tan sols les illes menors, sinó aquella gent que té una distància
a la part forana, pugui anar-hi personalment i tenir una
cobertura del servei al cent per cent.

I en relació al retard del Bocaib, bé, ja he explicat un canvi
d'instal•lacions, que aquest poc retard que hi ha, doncs
s'arreglarà supòs d'aquí a què es traspassin aquestes
instal•lacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vice-presidenta. Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només dues
qüestions perquè donada l'hora que és. Home, jo crec que del
discurs d'investidura del nou President del Govern tots vàrem
entendre una voluntat de canvi en les formes de governar
aquesta Comunitat Autònoma i, per tant, esperàvem que
aquesta voluntat es reflectís en les polítiques que dia a dia anirà
desenvolupant aquest Govern. Per tant, sí que esperàvem un
canvi i no vull entendre que les paraules de la Vice-presidenta
avui vulguin desautoritzar el discurs del President, sinó que
s'hauran d'anar incardinant poc a poc.

Respecte de l'Inserso dir-li que nosaltres prenem nota i que
ens comprometem a dur una iniciativa en aquest sentit, perquè
creiem que seria el més raonable, que una vegada que s'hagin
assumit aquestes transferències se transfereixin als consells
insulars.

I per tancar i per fer una valoració global de la
compareixença, crec que, desgraciadament, notam a faltar la
voluntat d'impulsar polítiques que nosaltres entenem que són
bàsiques per desenvolupar el desplegament autonòmic i
institucional en aquesta Comunitat Autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Vice-presidenta.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Quant a la voluntat de canvi, dir-
li que en absolut, en política de vegades es té habilitat per
fer interpretacions del que un ha dit, jo simplement he
vengut aquí a explicar quin és el pla d'actuació del
departament de Vice-presidència, no he vengut aquí a
explicar cap forma de governar, he vengut aquí a explicar
què farem amb la Comissió de la Dona, què farem amb les
comunitats a l'exterior. Evidentment, com a Vice-presidenta
estic satisfeta dels resultats obtinguts i he de seguir per
aquest camí. Les formes de governar no han estat objecte
d'aquesta compareixença, per tant, en absolut hi ha
desautorització de cap discurs d'investidura ni absolutament
de res, sinó que he xerrat de continguts, he xerrat de
resultats; els continguts i els resultats són bons, per tant,
anem a millorar però sense canviar ni els objectius que ens
havíem plantejat quan vaig assumir la Vice-presidència del
Govern ni les necessitats que van un poc d'acord amb els
temps. Els objectius no els canviam i això no vol dir ni
autoritzar ni desautoritzar ningú.

Quant a la voluntat de canvi en les formes de governar,
això són interpretacions seves, però no tenen res a veure
amb la compareixença que avui faig aquí i que, per tant,
crec que ja he explicat que era una compareixença de
contingut. En qualsevol cas, crec que des de la Vice-
presidència s'ha intentat governar sempre escoltant, crec que
també des de tot el Govern, a totes les forces polítiques i
fent ús del millor tarannà democràtic.

Amb el tema de l'Inserso, seran benvingudes totes les
suggerències. No ho hem plantejat perquè estam intentant
negociar el traspàs, després ja veurem de quina manera ho
podem articular. 

I respecte d'impulsar polítiques de desenvolupament
institucional, doncs escolti, vostè més que ningú sap les
dificultats per desenvolupar l'autonomia perquè ho veiem
cada dia amb l'Estat central. I aquestes mateixes dificultats
cap als consells insulars, tot el que és desplegar polítiques
de desenvolupament autonòmic és molt complicat,
bàsicament per un tema de doblers, no ens enganyem.
Vostès des de l'Estat ho saben, nosaltres ho sabem quan
traspassam als consells insulars i aquí no hi ha colors
polítics, ni Esquerra Unida ni Unió Mallorquina ni PSM, ni
PSOE, ni PP, sinó que aquí hi ha un problema de què cada
un defensa uns interessos i bàsicament els doblers són els
que comanden en aquestes negociacions, la qual cosa no vol
dir que no reivindiquem des del consens, però no ens poden
acusar mai d'incapaços per impulsar aquestes polítiques,
perquè les mateixes dificultats que poden tenir a nivell de
Madrid les tenim després amb els consells insulars.

Res més i moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula Na Carlota Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la
presència de l'Hble. Sra. Vice-presidenta del Govern i dels alts
càrrecs que l'acompanyen. Davant l'àmplia exposició dels
programes del Govern el nostre grup valora molt positivament
l'impuls que s'està donant per tal de consolidar el procés de
transferències des de l'Estat central a la nostra Comunitat
Autònoma. Pensam que aquestes negociacions moltes vegades
són difícils i som conscients del gran esforç que fa el Govern
per tal de dur-les a terme i, en tot cas, des del nostre grup volem
dir que sempre valorarem i donarem prioritat i estalonarem al
Govern pel que fa a la qualitat de la negociació abans que
l'acompliment taxatiu d'un calendari.

També agrair al President de la Comunitat aquest
compromís que va dur a terme tant en el discurs d'investidura
com en les diferents visites que ha realitzat als consells insulars,
amb el compromís d'augmentar el sostre competencial d'acord
amb l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia per al traspàs de
competències als consells insulars.

Respecte als diferents departaments que la Sra. Vice-
presidenta ens ha fet una exposició d'aquest contingut, pensam
que el Consell Consultiu, amb aquests 35 dictàmens, ha estat
una actuació molt positiva pel que representa la seva
importància legislativa i jurídica, així com també passaríem
molt ràpidament a valorar la Comissió Interdepartamental de la
Dona. Pensam que aquesta comissió té un contingut totalment
modern, d'acord amb les recomanacions fetes per la Unió
Europea; que s'han superat vells conceptes feministes que en el
seu moment tenien sentit i que ara no el tenen, i açò, per part de
la Presidència de la Comissió, pensam que ha estat una passa
molt important. I sobretot el que veiem més important és la
política que la Presidenta, que en aquest cas és la Vice-
presidenta del Govern, ha impulsat, aquesta política dèiem de
compactació amb les altres conselleries del Govern, pensam
que açò és molt important que estigui incardinat dins els
departaments de benestar, d'educació i cultura,
d'associacionisme, perquè, en definitiva, la igualtat
d'oportunitats dins una societat demostra l'alt grau de civisme
d'un poble.

També la tasca que realitza l'oficina d'ajuda a les víctimes
del delicte té un contingut prou important i voldríem dir que el
constituït departament de comunitats balears assentades fora de
les nostres illes, aquest impuls és molt positiu perquè, en
definitiva, fa molt poc que està creat i, per tant, no podem
demanar una memòria d'actuacions molt exhaustiva justament
per aquest poc temps que ha transcorregut; però sí que ens
consta l'esforç que ha fet el Govern per donar tant fora del
nostre territori nacional com dintre del territori nacional a totes
les comunitats que estan estalonades des d'aquest departament
i així ens consta a molts diputats que hem pogut visitar
diferents associacions, pensam que sí que aquest impuls està
molt d'acord amb la llei que es va aprovar.

I també voldríem dir-li a la Vice-presidenta que li desitjam
molts èxits amb el departament de relacions amb la justícia
per la importància que això representa per a la nostra
Comunitat. I el departament o servei de relacions
d'informàtica i gabinet de mitjans de comunicació, doncs,
desitjar-li també tot l'impuls possible ja que els mitjans de
comunicació són tan importants avui en dia dins la nostra
societat i el dret que té el ciutadà a tenir el màxim
d'informació de tots els esdeveniments, que es duen des del
Govern.

Tal vegada, les darreres paraules del nostre grup serien
per estalonar la Sra. Vice-presidenta del Govern perquè
segueixi aquesta línia d'actuació, la que va iniciar la passada
legislatura i la que comença amb l'actual i desitjar-li molts
èxits que redundaran, no ens cap cap dubte des del nostre
grup, en benefici de la nostra Comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carlota. Sra. Vice-presidenta, té la paraula.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Agrair a la portaveu del Grup
Popular el suport que ens serveix i ens encoratja a seguir
cap al futur amb els dos pilars fonamentals d'aquesta
Presidència i Vice-presidència entre d'altres, tals com és el
desenvolupament institucional amb la primera via de
traspassos de l'Estat a la Comunitat Autònoma i amb la
segona via, després, de la Comunitat Autònoma cap als
consells insulars; i la segona prioritat important, impulsar i
canviar estructures socials amb el tema de la Comissió de la
Dona que, a més a més, crec que també tendrem el suport de
tots i cada un dels diputats, encara que quan es toca aquest
tema a tot el món se li posi un somriure especial, però que
crec que ha de ser un tema prioritari i que ha de ser un tema
primordial en l'acció d'aquest Govern, perquè si no partim
d'aquests principis de justícia difícilment tornarà
comparèixer un altre dia aquí una Vice-presidenta a explicar
el programa de Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. S'aixeca la sessió.
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