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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller sense cartera,
per tal d'informar sobre les accions de govern que pensa dur
a terme durant aquesta legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Comença la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Hi ha substitucions? Pareix esser que no. La compareixença
sol•licitada per aquesta presidència, a petició del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, del Conseller sense carter par
tal d'informar sobre les accions que pensa dur a terme durant
aquesta legislatura. Sense limitació de temps, però tampoc es
passi, si pot esser, Sr. Lluc Prats i Ribas, té la paraula sense
limitació de temps, però tengui en compte que molts han
d'agafar l'avió.

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats i
Ribas):

Gràcies, Sr. President. Intentaré esser breu, també hem
d'agafar l'avió.

Senyores i senyors diputats, em permetran unes breus
consideracions de tècnica jurídica que entenc necessàries per
donar compliment a la compareixença que avui ens ocupa. 

L'Estatut d'Autonomia de la Caib concep el Govern com a
un organisme col•legiat amb funcions executives i
administratives, essent definit per l'article 17 de la Llei de
règim jurídic com "l'òrgan superior col•legiat que dirigeix la
política i l'administració de la Comunitat Autònoma". L'Estatut
diu, respecte a la seva composició, que estarà format pel
president, el vice-president, si així pertoca, i els consellers, el
nombre de consellers amb responsabilitat executiva no excedirà
de deu, tot i que la Llei de règim jurídic de la Comunitat
Autònoma permet que es puguin nomenar fins a dos consellers
més sense cartera. La figura del Conseller sense cartera la
recull, entre altres, la Llei de govern i administració de la
Comunitat Autònoma d'Andalusía i de la Generalitat de
Catalunya, però també el Projecte de llei regulador del Govern
central, de 20 d'octubre del 1995, en el seu article 11, preveu la
figura dels ministres sense cartera, i diu que "los ministros sin
cartera son órganos para la dirección política de un determinado
conjunto de asuntos y se adscriben orgánicamente al presidente
del Gobierno" És evident que en un règim parlamentari com el
de la Comunitat, les funcions de govern es vehiculen mitjançant
una pluralitat d'instruments. Així, el President de la Comunitat
porta la iniciativa del Govern i formula el seu programa que
sotmet al Parlament. El Govern, com a tal, i els consellers en
particular són els que duen a terme l'execució d'aquella política.
EL Parlament exerceix el control a la vegada que dóna suport
a l'acció governamental. Les funcions que la doctrina científica
assigna al govern són de diferents tipus: polítiques,
administratives i reglamentàries. El Conseller sense cartera,
quant a membre del Govern com a òrgan col•legiat, participa de
les funcions de govern. Quines són aquestes funcions? Les
funcions del Govern estan definides a la Llei de règim jurídic,
a diferents articles, per exemple a l'article 18, entre altres,
"exercir l'acció de govern d'acord amb les directrius marcades
pel President de la Comunitat Autònoma, nomenar i separar alts
càrrecs, aprovar els projectes de conveni i acords de cooperació
amb altres comunitats autònomes, exercir la potestat legislativa
(...) amb els supòsits prevists a l'article 27 de l'Estatut, exercir
la iniciativa legislativa mitjançant la tramesa de projectes de
llei al Parlament, interposar recurs, suscitar conflictes de
competències, etc., proposar al Parlament reforma de l'Estatut,
elaborar pressupostos de la Comunitat Autònoma, exercir
accions judicials i administratives, resoldre sobre adquisició o
alineació de béns i drets, resoldre els recursos que d'acord amb
una llei s'interposen davant el Govern, etc., etc." Funcions
administratives recollides a l'article 19 de la Llei de règim
jurídic, "crear una administració pròpia de la Comunitat

Autònoma, crear institucions i organismes per a l'exercici de
les funcions administratives a qualsevol de les Illes d'acord
amb el que estableix l'Estatut, coordinar l'activitat dels
consells insulars en tot allò que pugui afectar els interessos
de la Comunitat Autònoma, exercir el control i la
coordinació de l'exercici de les competències que es
transfereixen als consells insulars d'acord amb les formes
que estableixi la llei del Parlament", i altres funcions que
també corresponen al Govern, "iniciativa legislativa
mitjançant presentació al Parlament de Projectes de llei,
exercici de potestat reglamentària en els següents àmbits:
matèries que siguin competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma, matèries de desenvolupament legislatiu i
execució (...) corresponen a la Comunitat Autònoma i, quan
es tracti de competències executives relacionades a l'article
12 de l'Estatut, (...) legislativa, i en tots aquells casos que
s'estableixin a les lleis.

També correspon al Govern les funcions d'estadística,
amb fins exclusius de la Comunitat Autònoma, tutela
financera sobre ens locals, sense perjudici de l'autonomia
reconeguda per la Constitució, tutela i control financer de
totes les institucions i organismes que tengui reservada
competència la Comunitat Autònoma, segons el que preveu
l'article corresponent de l'Estatut, etc. I, sense voler cansar-
los i intentant esser breu, atenent a la distinció entre les
funcions polítiques i les administratives que he mencionat
al principi de la intervenció, hem d'assenyalar que els
consellers amb cartera participen d'una doble funció,
política i administrativa, i que compten amb una estructura
administrativa pròpia. La Conselleria sense cartera manca
d'estructura pròpia, és una conselleria adscrita a Presidència,
que figura dins el pressupost de presidència. No té
pressupost propi, per tant, tampoc té personal adscrit a la
mateixa, no té unes funcions administratives, el seu
programa no és diferent als dels altres consellers que formen
el Govern. La seva funció és estrictament de caràcter
polític, participa dins l'estructura del Govern contribuint a
definir la política que aquest du a terme, plasmada en
seccions i programes de govern dissenyats i presentats per
totes les conselleries davant aquest parlament. I aquests són,
senyores i senyors diputats, els programes i les accions de
govern que han estat presentats per totes les conselleries
davant aquest parlament, tot el que el Govern, inclosa la
Conselleria sense cartera, pretén dur a terme dins aquesta
legislatura. Esper, molt breument, que amb aquesta
exposició hagi sabut contestar suficientment a la pregunta
formulada. Per acabar, senyores i senyors diputats, reiterar
que la figura de la Conselleria sense cartera està
expressament recollida a la nostra legislació autonòmica i a
la de les altres comunitats autònomes, com ja he mencionat
al principi, en el mateix sentit la recull i la manté, entre
altres, el Projecte de llei regulador del Govern central, de 20
d'octubre del 1995. Això ens convenç que no estam tan
equivocats com vostès pretenen continuadament i
reiteradament.

Moltes gràcies, senyors diputats.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lluc Prats.

En teoria, hi ha un descans de..., es suspèn la sessió, però si
els sembla no suspendrem la sessió? Idò, (...) començada la
sessió, pel Grup Mixt, hi ha intervencions?

(Remor de veus)

No ho sé, en el paper jo tenc que intervé el Grup Mixt, vull
dir..., pareix que no.

Per Esquerra Unida? Si? Tampoc vol intervenir.

EL SR. ORFILA I PONS:

El Grup Parlamentari Nacionalista...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara, Sr. Ramon Orfila, li toca a vostè per un temps de deu
minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré no esgotar el temps que
m'han donat.

Sr. Conseller, he de dir que, per una banda, la seva
compareixença, ens ha decebut, i per altra banda crec que ha
estat instructiva. Ens ha decebut perquè, la veritat, quan l'hem
vist entrat amb la cartera (...) hem pensat "ja té cartera, i per
tant l'obrirà i d'una vegada per totes coneixerem quin és el seu
contingut". No ha estat així, i en aquest sentit ens ha decebut.
Però a la vegada ha estat instructiu, perquè ens ha donat una
lliçó de consideracions tècnico-jurídiques del que era el Govern
de la Comunitat Autònoma o del que era un govern, quines
funcions tenia el Govern, quines eren les seves competències,
i com funcionava el mateix. Hem après que el Govern és un
òrgan col•legiat, que..., però, Sr. Conseller, la pregunta que
nosaltres tenim pendent continua essent la mateixa, quin és el
seu programa d'actuació pels tres anys i mig que queden de
legislatura? Els altres consellers han comparegut davant la
comissió corresponent, i han explicat quin seria el programa
d'actuacions de la seva àrea. Nosaltres, després d'haver-lo
escoltat, hem tengut la sensació que vostè no gestiona una àrea,
ni tan sols una hectàrea, que vostè té un latifundi, perquè vostè
entén de tots els temes del govern. Almanco ens ha semblat
entendre això. Vostè ha vengut a dir que "el meu programa
d'actuacions per aquests quatre anys serà el que han explicat
tots els consellers que han comparegut fins ara en aquesta
cambra", perquè com que el Govern és un òrgan col•legiat, del
que vostè forma part, i ja ens va dir al plenari que no hi
formava part simplement com oient sinó que fins i tot tenia vot,
de la qual cosa ens alegràrem molt, vostè és coparticipant de
totes les actuacions que han de fer els altres consellers, i en
aquest sentit, aquestes són les seves actuacions, tot el que faran
tots els altres membres del govern. I a nosaltres ens sembla, Sr.
Conseller, que açò és obra, evidentment, perquè cada conseller
es sent autosuficient, almanco a les compareixences que han fet
aquí, es senten amb capacitat de desenvolupar tot el programa
que ens han anat explicant. En canvi, respecte a vostè, Sr.
Conseller, continuam sabent poquíssimes coses, allò de "no
tiene padre ni madre y viene del campo sola". Està tot sol, no té
ni estructura administrativa, ni hi ha estructura orgànica que li
doni suport, no té estructura pròpia, depèn de presidència, no té
pressuposts propis, no té cartera..., què té, Sr. Conseller? Per
favor, què fa exactament? A mi me costa entendre-ho, i
cregui'm que som veterà en aquesta casa i ja hauria d'entendre
segons quines coses, però..., simplement és partícip de les
accions del Govern? Simplement per votar? Els assessora? Tal

vegada seria millor que el nomenin assessor. Açò,
m'agradaria que m'explicàs exactament que és el que fa com
a membre del Govern, amb la seva doble funció que vostè
ha cuidat molt bé de remarcar, política i administrativa. En
una paraula, Sr...., ha dit que administrativa no la tenia, Sr.
Conseller, política. En una paraula, què du dins la cartera?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon Orfila.

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats
i Ribas):

Sr. President, Sr. Orfila. Crec que ho he explicat molt bé.
He fet una diferenciació entre funcions polítiques i
administratives. Si vol dir que la Conselleria sense cartera
no té una àrea d'execució, com vostè diu no tenc ni àrea, ni
hectàrea ni latifundi, aleshores no tens funcions pròpies, no
tens un programa de govern. El fet és que estàs dins un
govern, estàs sense cartera, i per tant, estàs allí intervenint,
participant i assumint un programa comú de govern, però no
tens unes funcions pròpies, en el sentit de tenir una àrea
administrativa que desenvolupi un programa com qualsevol
conselleria amb cartera.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sr. Lluc. Per la rèplica, Sr. Ramon
Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, gràcies, Sr. President. Seré molt breu.

Tal vegada ara ho entenc un poc més: vostè dóna suport
moral als altres consellers. Supòs que és açò. Quan els altres
consellers presenten una actuació de govern, vostè els dius:
"molt bé, jo estic d'acord". Els dóna suport moral i es senten...
Però, no veim quines funcions més..., i estic convençut, Sr.
Conseller, que en té algunes de polítiques, però la sensació que
nosaltres tenim és que són més polítiques partidàries que
polítiques de govern. I això és el que ens fa mal. En aquest
sentit, nosaltres pensam que sí que hi ha actuacions que es
podrien dur a terme. Fins i tot, a un moment determinat, el
Govern de la Comunitat Autònoma va tenir uns consellers que
tenien una adscripció concreta, una feina, una tasca concreta.
Eren aquells consellers per assumptes menorquins e eivissencs
que van esser molt contestats perquè la justificació era un tant
estrambòtica, un tant estranya, i ho vam dir, crec que no a vostè
però sí a la vice-presidenta quan li vam fer preguntes sobre el
contingut o les funcions que vostè complia. Tenim la sensació
que és un conseller quota, i perdoni'm ho dic sense cap ànim
d'ofensa, un conseller quota. Hi havia d'haver forçosament un
conseller d'Eivissa, no tenien cap àrea per donar a un conseller
d'Eivissa perquè estaven totes cobertes, i vostè va complir
aquesta funció. Aquella funció del tant per cent que a un
moment determinat es dóna, i nosaltres, és evident, no estam
d'acord amb que açò existeixi així. I creim que al Govern no li
fa falta un conseller suport-moral dels altres, que simplement
els ajuda, els anima, els fa sentir arropats a l'hora de prendre
decisions polítiques. I no dubtam que vostè tengui un criteri
polític profundament arrelat i consolidat com per aportar coses
al debat que es pugui produir dins el consell de govern, però em
sembla que açò són aquelles inversions immaterials que
nosaltres tant criticam als pressuposts i, per tant, Sr. Conseller,
hem de dubtar, novament, que la rendibilitat social i política de
l'existència de la seva conselleria justifiqui l'existència
d'aquesta. Entengui que, com cada any, nosaltres presentarem
una esmena al pressupost de la Comunitat demanant que
desaparegui aquesta conselleria sense cartera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon Orfila. 

Sr. Conseller, vol contrareplicar?

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats
i Ribas):

Sí, Sr. President.

Sr. Orfila, evidentment l'actuació del Conseller sense
cartera en cap moment és partidista, i jo no entenc que
obeeixi a una quota com vostè planteja. Jo crec que per
ventura vostè tampoc recorda la història. Jo, si no la conec
malament, sempre hi ha hagut un conseller, ha arribat a
haver dos consellers sense cartera d'Eivissa, no sé si n'hi ha
algun d''una altra illa, no tenc coneixement que ho sigui per
aquesta raó, i puc dir que no hi estic per donar suport moral
al Govern. Crec que les funcions polítiques, he deixat ben
clar que no administratives, són importants, i estam fent una
labor bona i positiva, no tan sols com pretén vostè per
Eivissa i Formentera sinó per al Govern de la Comunitat
Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Socialista, Sr. Triay, té la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President.

Sr. Conseller, sabíem que la Conselleria sense cartera era
legal, en qualsevol cas, gràcies per la seva informació.
Efectivament, està prevista a la llei i està d'acord amb
l'Estatut, per tant, crec que essent legal, i sense tenir
funcions, s'hauria de justificar en cada cas el perquè es fa.
El perquè es fa el nomenament de cap, un o dos consellers
sense cartera. D'acord amb la seva intervenció, vostè ens ha
explicat totes les funcions del consell de govern, d'acord
amb l'Estatut bàsicament, i d'acord amb la Llei de règim
jurídic del Govern de la Comunitat Autònoma, si vostè té
totes aquestes funcions que ens ha dit, vostè és més que el
President, vostè és el Govern perquè aquestes són funcions
del Govern, no de cadascun dels membres del Govern, no
dels  consel lers  del  govern,  posar  recurs
d'inconstitucionalitat, promoure traspassos als consells
insulars, realment, si vostè té totes aquestes competències,
vostè és qui té totes les carteres, no és que estigui sense
cartera sinó que crec que té totes les funcions. La veritat és
que la seva intervenció justifica plenament la supressió
d'aquesta conselleria, jo crec que vostè no ha fet ni el més
mínim esforç per justificar la seva existència política, no
administrativa. Per tant, després d'escoltar que vostè té
aquestes funcions de caràcter polític però que no s'atreveix
o que no té ganes d'explicar en que consisteix exactament,
a que es dedica, en una paraula. Vostè a què es dedica? Com
a membre del Govern què fa? Això és el que crec que
pretenia aquesta petició de compareixença. Té una funció
territorial? Té una funció horitzontal, tal com vostè ens ha
explica? Jo li demanaria, ja que vostè ens ha assessorat
sobre tantes qüestions competencials del Govern, que ens
assessoràs en una qüestió més. El Govern i els seus
membres estan sotmesos al control del Parlament, és la
funció d'aquest parlament i és la funció del Govern estar
sotmès a aquest control. Jo voldria que vostè ens digués què
hem de fer els parlamentaris respecta a la seva conselleria.
Que ens assessori en el sentit de quin tipus de preguntes,
quin tipus d'interpel•lacions, quin tipus de control creu vostè
que és el que, d'una manera natural i d'acord amb les seves
funcions, nosaltres l'hauríem de sotmetre. Perquè nosaltres
volem complir la nostra funció, i tampoc no volem que
vostè quedi frustrat i digui "a mi no em demana res mai, a
mi no m'interpel•len mai, a mi em tenen abandonat", perquè
crec que tenint com té vostè les mans lliures per fer unes
funcions polítiques i sense tenir la feina i la càrrega que
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suposa aquesta direcció administrativa, idò vostè està en moltes
més condicions i, per tant, ens assessori perquè ens agradaria
saber en quines matèries el podem interpel•lar. I si realment
vostè té totes les funcions que ha dit, trauríem la conclusió que
qualsevol matèria del Govern pot esser objecte d'interpel•lació
i de pregunta al Conseller sense cartera, que és un conseller que
domina totes les àrees i, per tant, està en condicions de
contestar i respondre en nom del Govern a totes les qüestions.
Si no és així, francament, Sr. Conseller, crec que vostè té unes
funcions clandestines, té unes funcions inconfessables, i crec
que això encara fa més justificable aquesta esmena de supressió
que nosaltres tenim presentada al pressupost per a l'any qui ve.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Prats, té la paraula.

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats i
Ribas):

Sr. President. Sr. Triay.

Jo crec que o no ho he sabut explicar o no ho han entès. Jo
el que he plantejat i he dit és que participava dins l'acció de
govern com a un membre més de l'òrgan col•legiat de govern,
i particip en les funcions que té aquest govern, no que jo tengui
totes aquestes tasques o aquestes àrees ni tampoc que tengui
aquesta amplitud global de competències que vostè diu. No crec
que hi hagi cap funció clandestina. Crec que a la meva
intervenció anterior ho he dit molt clarament, si no hi ha una
àrea de gestió no hi ha un programa propi, estam parlant que el
programa s'instrumenta mitjançant les conselleries amb cartera.
I jo, realment, no entenc l'enfocament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Prats. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, simplement, en aquesta darrera intervenció jo
interpret, i em corregeixi si no és així, que vostè es limita a
participar de les deliberacions del consell de govern.
Aquesta és la seva funció. Si vostè té una altra funció de
caràcter territorial, si les seves gestions en representació del
Govern es circumscriuen a una part del territori de les Illes
Balears, ens ho digui per saber, ja ho he dic, com ho hem
d'enfocar i perquè..., jo crec que vostè està en condicions
d'esser interpel•lat, amb el reglament a la mà, sobre
qualsevol qüestió del Govern, perquè totes són seves. I no
voldria posar-lo en aquesta situació, ja que un dia com avui
té una oportunitat, que no la tendrà amb molta freqüència,
perquè la veritat és que no ha donat molt de si aquesta
compareixença, no ha donat ni tan sols el que vostè ens
expliqui d'una manera mínimament convincent que vostè fa
una feina que justifica el seu càrrec i el seu sou. Per tant, per
favor, si té alguna cosa que pugui complementar aquesta
informació nostra i ens pugui fer corregir aquesta idea de la
superfluïtat del seu càrrec, aprofiti aquesta oportunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats.

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats
i Ribas):

Gràcies, Sr. President.

Sr. Triay, crec que ho he dit abans, és a dir, intervenim
dins l'actuació del consell de govern i exercitem aquelles
funcions polítiques en les que participen dins el consell de
govern. És clar que l'acció administrativa la desenvolupa
cada conseller amb cartera, i en qüestions puntuals, aquelles
funcions que pogués encarregar el President a un moment
determinat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Prats.

Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Marí té la
paraula.



102 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 7 / 29 de novembre del 1995

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President.

Sr. Conseller, el Grup Parlamentari Popular agraeix les
seves explicacions. Hem entès perfectament que vostè
desenvolupa un càrrec polític, sense funcions administratives,
que participa de l'acció de govern de  totes les accions que
tengui el Govern.

Aquest diputat que li parla va tenir l'honor d'esser conseller
de quota. Estic molt orgullós d'això, i cregui que crec que la
tasca que vaig desenvolupar, mentre vaig tenir aquesta quota,
va esser positiva. Jo sé que vostès és un home que es preocupa,
i estic segur que també serà positiva. Vull dir-li que el Grup
Parlamentari Popular, mentre el President del Govern decideixi
que hi hagi un conseller sense cartera, donarà tot el seu suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Vol contestar, Sr. Prats?

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats i
Ribas):

Gràcies, Sr. Marí i Calbet, pel suport del Grup Parlamentari
Popular a la Conselleria sense cartera.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més intervencions? Si no hi ha més intervencions,
s'aixeca la sessió.
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