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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. En primer lloc,
deman si hi ha qualque substitució.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

I.- Elecció de president de la comissió

En primer lloc, vull comunicar a tots els membres de la
comissió que s'ha produït la renúncia al càrrec de president de
la comissió per part de l'Hble. Sr. Joan Verger i Pocoví en data
de 17 de setembre del present any; conseqüentment, aquesta
vicepresidència proposa als membres de la comissió, de
conformitat amb l'establert a l'article 68.2 del reglament de la
cambra, l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit de procedir en
primer lloc a l'elecció del càrrec de president de la comissió.

Senyores i senyors diputats, mostren la seva conformitat
amb l'alteració del ordre del dia que es proposa? Procedirem,
conseqüentment, a l'elecció del càrrec de president de la
comissió, per la qual cosa, de conformitat amb l'article 40.2 del
Reglament del Parlament, cada diputat escriurà un sol nom en
la papereta ien resultarà elegit president aquell que obtengui
major nombre de vots.

Senyors portaveus dels diferents grups, volen designar els
candidats dels seus grups respectius a president de la comissió?

Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Por parte del Grupo Popular, 
proponemos a Cristòfol Soler i Cladera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

No hi ha més candidats? D'acord.

En tot cas, Sr. Lletrat, si vol, pot procedir a nomenar els
diputats a la mesa per tal que dipositin la papereta en la urna.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Alberola i Martínez, Carlota.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Charneco i Fidel, Andreu.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Ferrando i Barceló, Margarida.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Jaén i Palacios, Manuel.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Marí i Bonet, Joan.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Marí i Calbet, Antoni.
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EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Orfila i Pons, Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Pascual i Ribot, Antoni.

Segona crida: Pascual i Ribot, Antoni.

Tercera i última crida: Pascual i Ribot, Antoni.

No hi és present, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam.

EL SR. LLETRAT:

Sansó i Servera, Antoni.

Segona crida: Sansó i Servera, Antoni.

Tercera i última crida: Sansó i Servera, Antoni.

No hi és present, Sr. President.

Continuam?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

EL SR. LLETRAT:

Soler i Cladera, Cristòfol.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Thomàs i Andreu, Maria Margalida.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Triay i Llopis, Joan Francesc.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Tur i Torres, Vicent.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Rovira de Alós, Maurici.

EL SR. PRESIDENT:

Vota.

EL SR. LLETRAT:

Tejero i Isla, Xavier.

EL SR. PRESIDENT:

Vot.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, el nombre de diputats que han votat ha
estat 15.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. A continuació procedirem al recompte dels
vots.

EL SR. SECRETARI:

En blanc.

EL SR. LLETRAT:

En blanc, 1.

EL SR. SECRETARI:.

Cristòfol Soler.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 1.



220 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 15 / 26 de setembre del 1996

EL SR. SECRETARI:

Cristòfol Soler i Cladera.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 2.

EL SR. SECRETARI:

En blanc.

EL SR. LLETRAT:

En blanc, 2.

EL SR. SECRETARI:.

Cristòfol Soler i Cladera.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 3.

EL SR. SECRETARI:.

En blanc.

EL SR. LLETRAT:

En blanc, 3.

EL SR. SECRETARI:.

En blanc.

EL SR. LLETRAT:

En blanc, 4.

EL SR. SECRETARI:

Cristòfol Soler i Cladera.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 4.

EL SR. SECRETARI:.

Cristòfol Soler.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 5.

EL SR. SECRETARI:

Cristòfol Soler.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 6.

EL SR. SECRETARI:

Cristòfol Soler.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 7.

EL SR. SECRETARI:.

En blanc.

EL SR. LLETRAT:

En blanc, 5.

EL SR. SECRETARI:

Cristòfol Soler.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 8.

EL SR. SECRETARI:.

Cristòfol Soler i Cladera.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Soler i Cladera, 9.

EL SR. SECRETARI:

En blanc.

EL SR. LLETRAT:

En blanc, 6, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació ha estat el següent: Vots a favor
de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Soler i Cladera, 9. Vots en
blanc, 6. En conseqüència, ha resultat elegit president de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals l'Hble. Sr.
Diputat Cristòfol Soler i Cladera.

Finalment, prec a l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Soler i
Cladera que prengui possessió del seu càrrec, ocupi el seu
lloc en la mesa de la comissió i continuï amb la direcció del
desenvolupament de la sessió d'avui. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies a tots.

II.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència per tal d'explicar les accions de govern que pensa
dur a terme (RGE núm. 4000/96).

Ja sense més preàmbuls, recomença la sessió, que té per
objecte la compareixença de la consellera de Presidència del
Govern balear.

Començam amb la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
de Presidència, que ve acompanyada per diversos alts càrrecs
de la conselleria.

En primer lloc, hi haurà una primera intervenció expositora
per part de la consellera Sra. Rosa Estaràs. 

Té la paraula l'Hble. Sra.Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Començam en aquest cas amb la compareixença de la
consellera de Presidència, acompanyada de diversos membres
de la seva conselleria. La Junta de Portaveus va decidir, que
atesa l'estructura tan diversa de la Conselleria de Presidència,
partiríem la conselleria. Avi venc amb un "tros" de conselleria
i demà compareixeré davant la Comissió D'assumptes Socials
amb la resta pel que fa a les direccions general de Joventut i
Família i Assumptes Socials, les quals seran explicades cavant
la comissió d'Assumptes Socials, i avui la Direcció General de
Patrimoni, la Direcció General de Tecnologies de la Informació
i Telecomunicació, la part corresponent a Presidència del
Govern, i tota la Secretaria General Tècnica, totes les quals
seran avui motiu d'aquesta exposició. En qualsevol cas, els en
donaré un poquet compte de quina és l'estructura per després
entrar-hi departament per departament.

Després de la nova estructura del govern, la Conselleria de
Presidència té assumides totes les funcions que en el seu dia
eren de la Vicepresidència del Govern, funcions que duu a
terme directament la Secretaria General Tècnica, llavors és una
secretaria atípica perquè, a part de dur a terme el tema de
personal i de pressupost, té també com a funcions pròpies tota
una sèrie de funcions que abans desenvolupava i departaments
de la Vicepresidència del Govern. Després els estudiarem un
per un, si volen.

També depenen de la Conselleria la Direcció General
d'Acció Social, la Direcció General de Patrimoni, la Direcció
General de Tecnologies de la Informació i Comunicació i la
Direcció General de Joventut i Família. Hi tenim adscrites dues
empreses públiques, que són l'IBSJ (Institut balear de serveis a
la joventut), Fires i Congressos, la Comissió interdepartamental
de la dóna, l'Institut de Relacions Europees i el Consell de
Joventut de les Illes Balears.

Passarem ara, si els pareix bé, primerament ales
competències de la Secretaria General Tècnica. Els vull fer
veure que la Presidència ha quedat totalment buida de
competències perquè el president dirigeix l'acció de govern
d'acord amb l'article 16 (...) de la nostra llei de règim
jurídic,assumeix les funcions típiques de la representativitat
i direcció de l'acció de govern, i tota la gestió directa la fa
a través dels consellers, de tal manera que únicament han
quedat dins Presidència el serveis de protocol, el servei de
relacions informatives i assessoria jurídica.

Dit això, per tant, veurem que duu a terme la Conselleria
de Presidència, en primer lloc a través de la seva secretaria
general tècnica.

Com saben, hi tenim el departament que s'encarrega de
tot el tema de transferències als dos nivells de la nostra
autonomia, transferències des de l'Estat cap a l'autonomia i
transferències des de la nostra autonomia cap a cada un dels
consells insulars.

Començaríem pel primer nivell, que serien les
transferències que es fan des de l'Esta Central cap a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Com sabran, hi
han hagudes des de l'any 93 quatre comissions mixtes; la de
dia 17 de novembre de l'any 93, la de dia 19 de desembre
del 95, 11 de gener del 95 i 12 de setembre del 96. Fins al
mes de gener del 95 s'havien assumit 21 competències, 21
blocs competencials, amb un finançament superior als
20.800 milions de pessetes. No fa falta recordar tots els
traspassos d'aquestes comissions, vostès han tengut ocasió
de saber-los ja que al llarg de tot aquest temps..., i dic que
la darrera comissió que es va celebrar dia 12 de setembre
del 96, en fa ara un parell de dies, va sumar a tot això que
hem comentat tot el tema de l'Inserso, el tema de Tive, les
societats agràries de transformació i el que ara (...) Fons
Espanyol de Garantia Agrària. tot això ha fet un total avui
de 30 blocs competencials traspassats i 4.700 milions de
pessetes. Queden pendents la universitat, que suposam que
serà una qüestió molt breu, per les qüestions tècniques que
varen impedir que fos traspassada, la Comissió mixta de
transferències, per, a partir d'aquí, començar ja a fer feina
directament en els temes d'educació.

Pel que fa al segon nivell competencial, el traspàs cap
als consells insulars, el president de la Comunitat Autònoma
en el seu discurs d'investidura hi va assumir el compromís
ferm de vertebrar la nostra autonomia a través de la
consolidació dels consells insulars com a autèntics membres
d'autogovern. És evident que s'està caminant cap a aquesta
consecució d'un efectiu equilibri entre el poder dels consells
i el poder autonòmic. Els diré que, com saben, es va assumir
el compromís de traspassar-los en aquesta legislatura
protecció de menors; agricultura, ramaderia i pesca;
artesania; transports de viatgers i mercaderies per via
terrestre; cambres agràries  i cooperatives.
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Els diré com estan aquests treballs.

Ordenació turística, ja és en el Parlament com una proposta
de llei que es tramita com una proposició de llei. En el cas de
menors, atesa la complexitat del tema, vàrem tenir diverses
reunions amb els responsables de menors en aquell moment i
hi havia dificultats per saber si era possible transferir als
consells insulars únicament protecció, si els podíem transferir
adopcions o reforma, i hi havia problemes perquè hi havia
missers que podien argumentar que adopcions i reforma tenien
dificultats per ser transferides pel tema de les adopcions
internacionals, i reforma pel tema de les relacions amb el
Ministeri de Justícia. No sabíem fins quin punt els consells
insulars conculcarien la legislació internacional i serien
interlocutors vàlids a l'hora d'una adopció internacional i
tampoc no sabíem si podria ser possible que el Ministeri de
Justícia els consideràs autoritzats o legitimats a l'hora de dur a
terme la reforma de protecció..., del departament de protecció
de menors, atès que la llei parla del Govern autonòmic. Davant
aquesta situació, vàrem demanar al Consell Consultiu que
emetés informe per veure si era possible traspassar-los-els, l'hi
hem reclamat ja reiterades vegades, però suposam que, abans
que finalitzi aquest mes, podrem tenir l'informe del Consell
Consultiu per després, tenint en compte allò que podem
traspassar-los, dur-ho ja a una proposta a la Comissió Tècnica
Interinsular. S'ha començat a fer feina en el tema de l'artesania.
Fem feina d'alguna manera en el tema d'agruicultura, ramaderia
i pesca, perquè teníem distints problemes derivats de l'entramat
europeu, i pensam que un termini de temps, amb un calendari
en aquesta legislatura i, si ho acabàssim abans, ens tornaríem a
marcar un nou calendari, podrà ser una realitat el tema d'aquests
traspassos de competències, per anar consolidant allò que és
l'autogovern de cada un dels consells insulars.

Anem ara al tema del Departament de relacions ciutadanes
i foment de la participació. Com saben, les entitats associatives
proliferen cada vegada més a Europa i, com no, a les Illes
Balears. Totes aquestes associacions fomenten d'alguna manera
els valors de la nostra autonomia i, en definitiva, de la
ciutadania, també contribueixen a crear una adequada dinàmica
social i participativa. Avui la seva importància és innegable per
tots i cada un dels ciutadans i, per tant, pensam que ha de ser
fomentada, per a això es va crear un departament de foment
d'aquest associacionisme, i també pensam que s'han de
coordinar i s'han de reforçar quantes accions específiques es
facin que contribueixin a potenciar les activitats d'interès
general, a millorar els instruments de formació, a donar suport
a les accions de formació o a reforçar-ne el paper, com a
vectors de política sociocultural a la nostra comunitat. En
qualsevol cas, aquest departament sempre té una prioritat, que
serien les associacions de tercera edat, associacions que
promoguin la igualtat d'oportunitats entre home i dona, centres
i cases regionals ubicats a les Balears i associacions de veïns.
En qualsevol cas, sempre hi hauria una prioritat per a aquelles
activitats que sempre es facin a nuclis de població amb escassos
recursos o amb escasses possibilitats de dinamització cultural
o amb dèficit acusat d'infraestructura sociocultural i que
propiciÏn una efectiva integració ciutadana. Les actuacions
directes nostre són posar a l'abast d'aquestes associacions tot
tipus de recurs humà, de formació de recursos humans i, en el
capítol de les actuacions, la coordinació que ens demanin.
També podríem dir que tota la part de l'àrea institucional la
posam al seu abast.

En aquest moment estam elaborant l'avantprojecte del
nou decret regulador d'aquestes ajudes a favor de les entitats
associatives i per a la participació ciutadana. Com saben, tot
el que era el decret de foment de la participació ciutadana
estava regulat des d'un antic decret de Vicepresidència, en
aquest moment també és qüestió de dies la modificació
d'aquest decret perquè, si ho recorden, la vigència d'aquest
decret acabava el desembre d'enguany i, per tant, n'hem de
fer la prorroga. Els anunciï, i crec que el Sr. Orfila estarà
content, perquè ha estat una demanda seva durant molt de
temps, que les ajudes que es donaven des de Presidència per
a qüestions d'emergència social, així regulades en la
legislació vigent, seran objecte d'una regulació específica
també a través d'un decret, el qual contemplarà aquestes
emergències socials de les quals tant s'ha parlat en aquest
parlament i (...) emergències de tipus cultural.

Passarem al departament de les comunitats balears a
l'exterior. En concret, aquest departament pretén
desenvolupar la Llei 3/92, de dia 15 de juliol, relacionada
amb les comunitats balears a l'exterior. Hem fet una feina
important des de la publicació de la llei, en el sentit de
tornar a recuperar aquells centres que per distints motius
havien quedat aparcats a fora, amb el fenomen de
l'emigració, o que havien quedat en un període latent. En
aquest sentit hem fet diverses feines. En primer lloc, hem
desenvolupat aquesta llei, el desenvolupament reglamentari
d'aquesta llei, que pràcticament està conclòs, i hem dut a
terme l'execució material de les disposicions contingudes en
aquest text per a la recuperació de les tradicions, costums,
llengua i vida associativa dels mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers residents a l'exterior i la
participació d'aquests emigrants en la vida social i cultural
de les nostres illes.

Els diré que tenim el Decret de 3 d'agsot del 77, que va
regular el funcionament del Consell de Comunitats Balears
a l'Exterior, el qual, com saben, ja s'ha reunit diverses
vegades, que ha fet una sèrie de feines, que s'ha marcat nous
reptes, cosa que ens ha permès, d'alguna manera, aprofundir
en la feina difícil sempre del que és l'emigració. A més a
més, hem aprovat altres decrets que regulaven quina seria
l'activitat de foment en aquestes cases. Hi ha unes línies per
a emergència social, hi ha unes línies per a activitats
culturals, hi ha unes ajudes per a ajudes socioculturals i unes
ajudes per a la creació d'infraestructura, i podríem dir amb
especial orgull i satisfacció que hem aconseguit d'alguna
manera que tornassin a reviure vuit centres balears radicats
fora del territori nacional i quatre a la península,
concretament estic parlant del Centre balear de Buenos
Aires, Centro balear de Santa Fe, Sociedad Protectora
Menorquina de Córdoba, Centro balear de Mendoza,
Agrupació Mallorca de San Pedro, Círculo mallorquín de
Puerto Rico, el Centro balear de Cuba, el Centro balear del
Uruguy, Amics de Mallorca a Barcelona, Casa de Menorca
a Barcelona, Casa d'Eivissa i Formentera a Catalunya i
Hogar balear de Madrid. Els diré també que hem de dir que
hi ha cases que ja hi eren, havien quedat un poquet en
standby en la seva activitat, però hi existien, eren centres
que es varen crear a principi de segle, però hi ha altres cases
o centres que han nascut durant aquesta gestió perquè les
juntes directives d'un temps ho varen abandonar i ara han
tornat a reviure, com és el cas, per exemple, del Centro
balear de Cuba o el cas de l'Uruguai, que va funcionar
durant uns anys, va queda conclosa la seva feina, i s'ha
tornat a recuperar fa ara dos anys aproximadament; a més a
més, s'ha creat una delegació a Mar de la Plata, pensam,
després de les converses, que es constituirà també en
associació amb autonomia pròpia, i també a Santo Domingo
(República Dominicana), on tenim una casa balear que està
pendent de la inscripció en el registre. Per tant, és una feina,
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com veuen, de fer a poc a poc, i que en no gaires anys hem
aconseguit que es vagi creant tot aquest esperit.

Els diré que en aquest moment es pot dir que la tradició
associativa i la recuperació del contacte amb aquests emigrants,
una feina sempre difícil, és una realitat. Passaríem a veure
quines línies d'actuació pensam dur a terme en aquest
departament per tal de poder continuar augmentant els centres,
si és possible, i conservar els que tenim. Aquests punts que ara
explicaré són un poquet deducció del que ha estat els consells
de comunitats balears a l'exterior que s'han celebrat l'any 1994
i 1995. Hem fet feina, i n'hi continuarem fent, en l'organització
de cursos i cicles monogràfics sobre aspectes referits a la
recuperació de la llengua, de la cultura i de la història de les
Illes a les comunitats balears constituïdes. Vull recordar aquí
que s'han impartit els darrers anys cursos de classes de ball tant
a Santa Fe, com a Buenos Aires com a San Pedro, dependrà de
cada casa les activitats a unes o activitats a altres. Hem intentat
promoure l'ensenyament de la llengua catalana a les comunitats
balears a l'exterior i potenciar les actuacions ja iniciades; he de
recordar aquí que són una realitat els cursos de llengua catalana
que s'imparteixen tant a Buenos Aires com a Santa Fe com a
San Pedro. Hem continuat amb l'edició i coedició de
publicacions periòdiques i no periòdiques dirigides
especialment als emigrants; he de recordar que ara treurem un
nou número, el número 3, de la revista Illes Blaves, dedicat tot
a la emigració, i sortirà també ara a la llum el llibre
d'investigació sobre emigració que es titula Así emigraron los
baleares a la Argentina de la professora Anna Jofre, que ha
vengut aquí, és un treball de recopilació important.
Continuarem amb la projecció de serveis didàctics i
audiovisuals, amb l'objecte de donar a conèixer als emigrants
balears i als seus descendents les previsions i la realitat textual
de les Illes, així és que tenim en preparació un video que
ensenya balls mallorquins, menorquins, eivissencs o
formenterers per a aquelles cases que no han pogut acollir-se a
aquests cursos de ball que es donaven a les cases. També hem
desenvolupat, i en continuarem desenvolupant, programes
d'investigació sobre l'emigració balear que completin els ja
realitzats o en fase d'execució; en aquest moment, som a punt
de treure un estudi, que les La emigració balear a Santo
Domingo, de tres autors (Guarez, Mas i Mas Reixach), que
afavoriria tot aquest material bibliogràfic. També tenim un
repte, que és recuperar a través de fonts orals tot el que va ser
l'emigració balear, i està en projecte en aquest sentit, per a l'any
que ve, L'emigració balear a Puerto Rico; recordin que en vàrem
fer de Cuba, de l'Uruguai i de l'Argentina, i ara farem les fonts
orals de Puerto Ric. també hem de promoure la possibilitat
d'atorgar beques per als descendents de balears fins al quart
grau de consanguinitat en línia recta per a aquells estudis de
perfeccionament en aquelles àrees en què la nostra comunitat
sigui pionera; en aquest moment és un projecte difícil, estam
estudiant com el podríem fer en matèria com turisme o altres,
hi veim dificultats econòmiques, però sí que serà un repte que
ens marcarem i que va ser demanat en el Consell de comunitats
balears exteriors el darrer any. També, coses que ens marcam
serà l'organització d'intercanvi entre joves; el problema que
tenen aquests casals (...) sempre és que els joves són
descendents de balears però han nascut a les terres respectives
i, per tant, se'ls han de fer activitats culturals o d'intercanvi
sociorecreatiu perquè arribin a estimar les nostres illes, i, per
estimar-les, és necessari que les coneguin, i en aquest sentit
organitzam cada dos anys la trobada mundial de joves
descendents de balears, en aquest cas tendrem l'any 96 la II
Trobada mundial de jóvenes descendientes de Baleares. també
tenim un suport a les actuacions des dels mitjans de
comunicació social (premsa, ràdio i televisió) perquè
afavoreixin aquest apropament entre les comunitats i facilitar
d'alguna manera també, com a accions puntuals, tot el que
serien operacions retorno d'emigrants d'avançada edat en
circumstàncies socioeconòmiques de greu emergència; són
accions puntuals, però a vegades s'han donat durant l'any

sempre un o dos casos que s'ha avaluat un cas d'emergència
social d'avançada edat i contribuïm a aquell intercanvi, a
aquell retorn d'emigrants. Continuarem fent feina per
afavorir la constitució de nous centres balears a l'exterior en
aquells països en què existeixin nuclis importants
d'emigrants balears i on no hi hagi constituïdes encara
comunitats balears; en aquest sentit, hem parlat ja de Mar
del Plata, ja constituïda com una delegació de Buenos Aires,
ara pareix que se n'independitzarà; Santo Domingo, que és
molt recent, i ara fem feina sobre Honduras, perquè pensam
que allà també hi podríem fer créixer un centre d'una
comunitat balear a l'exterior. Els diré també que estam fent
feina sobre fons editorials, fonogràfics i audiovisuals per
facilitar el coneixement de la història, de l'art, de la llengua
i de la realitat textual de les Illes Balears; en aquest sentit,
estam elaborant allò que es diu Fondo bibliográfico básico,
que consisteix en cent llibre, una feina que es fa a llarg
termini, per poder tenir aquest fons bibliogràfic.
Evidentment, potenciarem, com he dit abans, tots els grups
d'animació sociocultural, musicals, teatrals, etc., i també (...)
tots els cursos que hem fet de ball i altres tradicions com
cuina, etc. (...) i el que són les tradicions que hem de
propagar cap a l'exterior.

En definitiva, en podríem dir més coses. Hem ajudat a la
infraestructura dels centres. En el cas de Cuba, no hi ha les
mateixes ajudes que les que demanen altres centres, més
d'emergència social en el cas de Cuba, menys Puerto Rico.
Hem intentat, dins les possibilitats pressupostàries, poder
aplicar i complir el que marcava la Llei 3, aprovada per
aquest parlament, de 15 de juliol de l'any 92.
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Passam a un altre servei, el Servei d'informació i atenció al
ciutadà. Els diré que es coneix per servei SIAC. El SIAC va ser
creat l'any 88 per l'extinguida Conselleria Adjunta a Presidència
i la seva missió era atracar l'Administració a l'administrat per
tres vies, una via d'informació de tot el que suposava
l'Admninistració, una via de reclamació en el cas que
l'administrat tengués qualque queixa de funcionament dels
serveis administratius i una d'iniciatives per tal que l'administrat
participàs de qualque manera en les tasques de funcionament de
l'Administració. Per tant, diríem que l'objectiu fonamental era
donar compliment al dret constitucional de tot administrat a ser
informat. Els diré que el nombre total de consultes realitzades
al SIAC des de gener de l'any 90 fins al gener de l'any 95 ha
estat 56.536; concretament, si anam a l'any 95, n'hi ha 9.296, i
enguany, quan no ha acabat l'any, al dia d'avui, hi ha 10.456
consultes. Això vol dir que el SIAC està ja consolidat com un
instrument efectiu de suport a l'àrea d'administracions públiques
i un punt de consulta habitual de diferents col•lectius. Hem
notat al llarg del temps que han disminuït les reclamacions que
es formalitzaven pel funcionament anormal dels serveis públics
de l'Administració autonòmica i també hem detectat que no hi
ha per part dels ciutadans gran part d'inicitives, hauríem de
potenciar el fet que la ciutadania presentàs iniciatives i
suggeriments per a un millor funcionament dels serveis públics.

D'una altra banda, els voldria dir que, com que el servei ha
estat objecte d'una reorganització especial i funcional, s'ha
afavorit que molta gent hi pugui anar, hi ha una part amb unes
prestatgeries de biblioteca on es recullen totes les publicacions;
estam intentant completar què té actualment i què ha editat la
Comunitat des del seu naixement, hi pots consultar els textos,
hi ha una part perquè hi pugi seure l'administrat i fer les
consultes, i això ha donat una major eficàcia a la recepció de
consultes directes de l'administrat. Però també el SIAC té un
vessant actiu, que és el vessant de publicacions, i en aquest
sentit publica cada any el directori de l'Administració de la
Comunitat Autònoma, cosa que es fa ara absolutament
necessària atesa la nova estructura del Govern, el canvi
d'ubicacionse, el canvi de seus, el canvi de càrrecs, en
definitiva, el canvi d'estructura, que serà la primera feina que
s'ha marcat el servei d'informació perquè és necessari que se
sàpiga on és cada servei, on és cada responsabilitat. Al mateix
temps, cap a l'any 97, ens marcam com un repte la publicació
de la revisió de les guies de l'acció de foment de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Com saben, l'any 90 es va fer la
darrera guia de subvencions de la Comunitat, difícil publicació
perquè canvien amb molta rapidesa totes les ajudes, però d'una
màxima utilitat el temps que pugui durar per a l'administrat,
perquè es recullen un sol llibre tot el que podrien suposar
accions de foment de la comunitat autònoma de les nostres
illes. També els diré que s'han habilitat les dependències del
Servei d'informació d'atenció al ciutadà com a punt de
consultes, ho he explicat un poc abans, de les publicacions que
ha fet el Govern d'aquesta comunitat, que ha fet la Comunitat,
des de l'any 1983; és una tasca difícil de recuperació de la
memòria històrica de la nostra institució, encara no conclosa,
però de tal manera que puguem tenir en un sol servei tot allò
que ha editat la nostra comunitat des dels seus inicis.

Anem a un altre servei, el Registre d'associacions i
fundacions. Com saben, no gaire temps va ser transferida a
la nostra comunitat, en data 21 de febrer del 96, el tema
d'associacions i fundacions, abans dependent de la
Delegació del Govern i, per tant, de l'Estat central; es va
produir, idò, en aquesta data el traspàs de funcions i serveis
des de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma
en matèria d'associacions i posteriorment es faria en matèria
de fundacions. Són serveis mecànics. Els diré simplement
que en matèria d'associacions, des de la data en què es varen
fer efectives les competències, el registre d'associacions de
la Comunitat Autònoma ha registrat un total de 284
associacions de nova inscripció més moltíssimes
modificacions que s'han fet d'estatuts; és una manera de
veure també quin moviment associatiu tan actiu existeix en
aquestes illes. Quant a les fundacions, ja assumides també
des de..., traspassades en la penúltima comissió mixta que
vàrem tenir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
hi vàrem adoptar el diguéssim pla de feina: hi hauria un
registre únic, que estaria ubicat a la Conselleria de
Presidència, però el protectorat dependria de cada una de les
conselleries, en el sentit que les laborals o assistencials,
docents o culturals, cada una tendria el seu protectorat a la
respectiva conselleria i únicament la Conselleria de
Presidència s'encarregaria del registre únic. Vaig dir a la
meva darrera compareixença, en fa un any, que estàvem
estudiant la possibilitat de fer una llei i probablement a
hores d'ara, si les coses haguessin anat com tocava, hi
hauríem de tenir aquesta llei, però com que hem rebut
notícies que l'Estat central vol canviar la Llei de fundacions,
estam a l'espera d'aquesta reforma per després nosaltres
iniciar la iniciativa legislativa que considerem adient, encara
intentant discutir si llei o decret; en qualsevol cas, sigui llei
o decret, hi tendrem regulat aquest tema quan la legislació
de referència estigui modificada.
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En relació ara amb el que és Balears i Europa, quin paper hi
juga la Conselleria de Presidència, es poden agrupar en cinc
punts les actuacions en aquestes àrees. En primer lloc, la
participació d'aquesta consellera com a membre suplent en el
Comitè de les regions, organisme de la Unió Europea creat ara
fa dos anys i busques, en compliment del Tractat de
Maastricht,òrgan consultiu al qual es vol donar..., hi ha les
peticions, recordem si no l'informe Pujol que es va debatre en
el si del comitè, idò, se li vol donar un caire més important, més
transcendent, dins la configuració de les institucions europees.
Es convoquen pràcticament vuit o deu reunions anuals, amb la
participació del titular, en aquest cas el president de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en cas d'absència
del president, amb la de la consellera de Presidència. Els diré
que, en el cas del Comitè de les regions, formam part de la
comissió setena i vuitena, la setena és la relacionada amb tot el
que és política social, sanitat i cohesió econòmica i social, i la
comissió vuitena, que és la de la Europa de las ciudades,
investigació, cultura, joventut i consumidors.

També, en relació amb el tema d'Europa, la consellera de
Presidència és titular en la Conferència sectorial d'assumptes
comunitaris, en representació de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i el que fa aquesta comissió és institucionalitzar
el debat i la presa de decisions en assumptes de la Unió
Europea i d'acció exterior en general que afecten de forma
conjunta l'Administració de l'Estat i comunitats autònomes.
Coordinam també des de la Conselleria de Presidència les
reunions interdepartamentals del Govern balear relatives a fons
estructurals i de cohesió, també coordinam l'actuació de distints
departaments del Govern balear juntament amb altres
conselleries en els diversos projectes de cooperació regional
amb Europa en els quals Balears participa. En qualsevol cas,
també fem distintes accions en el marc de l'Assemblea de les
regions d'Europa.

Aniríem ara ja al Departament de la coordinació
interdepartamental i desenvolupament normatiu, departament
interessant quant que treurem d'aquí tota una sèrie de projectes
que jo crec que poden ser definitius per al futur de la nostra
comunitat. Els diré que en aquesta àrea hi hem fet una feina
importantíssima en relació amb la tasca de desenvolupament de
la Llei de 26 de novembre de l'any 92, la Llei 30, com
recordaran, Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; en concret, hi
hem fet tots els decrets de desenvolupament d'aquesta llei,
diguéssim tots els que completaven els determinats
procediments administratius i fixaven els terminis màxims de
resolució, a efectes dels actes presumptes, també el decret en
relació amb el reglament per al procediment a seguir per
l'Administració de la Comunitat Autònoma per a les sancions,
per exercir la potestat sancionadora, i altres decrets que
desenvolupa aquesta llei. Quan he dit que era important, dic que
presentarem,tot d'una que estigui enllestida, la llei de règim
jurídic, la nova Llei de règim jurídic de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, llei que s'anomenarà Llei del president del
Govern i Administració de la Comunitat Autònoma; aquesta llei
la vaig anunciar ja a la darrera compareixença que vaig fer en
aquest parlament. Ha sofert un any que... A part de l'elaboració
d'aquesta llei, pensin que hi han d'anar tots i cada un dels
membres del Govern, i és una llei que en aquest moment és a
punt de sortir, no tan sols els membres del govern, sinó que en
qüestió de dies també demanarem informe en relació amb
aquesta llei al Consell Consultiu perquè també en faci l'informe
pertinent. Per tant, pensam que, segons la feina del Consell
Consultiu, també en un termini relativament curt podrà entrar
en aquest parlament. Pensin que no és una llei que es pugui fer
en un dia, en dos o en tres, sinó que és una llei que necessita
una feina i que segurament en tràmit parlamentari totes les
aportacions hi seran d'utilitat perquè, en definitiva, marcaran
també el que és el futur funcionament d'aquesta comunitat.

Els diré també que aprovarem les normes reglamentàries
que desenvolupen la Llei de contractes de l'Estat, i en aquest
sentit aprovarem tota una sèrie de decrets que parlin del
desenvolupament d'aquesta llei; així idò, es crearan les
juntes consultives de contractació, registre de contractistes,
etc. És important aquesta feina perquè és una reivindicació
que es venia fent des de feia temps, es donarà compliment
així a tot el desenvolupament normatiu que marcava la Llei
de contractes de l'Estat.

 També abordarem al llarg d'enguany una norma
reglamentària que desenvolupa la Llei de patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la llei de l'any 90,
i pensam que durant enguany hauríem de tenir fetes les
normes reglamentàries, el reglament que li és d'aplicació. 

Anem ara a un tema important, important per a aquest
Govern, important per a aquesta societat i que hauria de ser
important per a tot el món, que és la cooperació i ajuda al
tercer Món. En aquest sentit, els diré que, com saben, ha
estat una reivindicació de la societat i una mentalització que
ha anat tenint, la societat, el fet que cada vegada són més
grans els desequilibris en els nivells de benestar, que no
s'han reduït, sinó que han augmentat, pensem que els països
del nord controlen aproximadament el 80% dels recursos
arreu del món, 1.000 milions de persones no tenen accés a
l'aigua potable i 50 milions moren per l'efecte de la
contaminació de les aigües, 800 milions de persones es
troben sotmesos a la pobresa i 2.000 milions més es mouen
en el llindar de ser considera des d'aquesta condició, i per si
això fos poc encara, 1.600 milions de persones no tenen
sostre, 50 milions de nins menors de 12 anys treballen en
condicions infrahumanes i 16 milions de nins també menors
de 12 anys es prostitueixen. Per pal•liar aquests problemes
associats al subdesenvolupament i a la pobresa, avui en dia
és nombrós el conjunt d'activitats desplegats en els països
del nord per poder eliminar aquestes desigualtats cap als
països del sud, que tenen per finalitat primordial aquesta, la
d'ajudar a superar aquesta difícil situació existent en aquests
darrers països. Espanya, sense cap dubte, està millorant en
els nivells de participació i la disponibilitat de recursos que
es destinen a l'ajuda oficial, al desenvolupament és cada
vegada més grossa; Balears no és aliena a aquesta
problemàtica i, per tant, hem de destacar que el poble balear
ha estat des de sempre bressol de persones que per motius
humanistes han aportat la seva contribució personal i
professional al desenvolupament d'aquestes accions de
cooperació i solidaritat amb els països del Tercer Món. En
aquest sentit, hem de recalcar la feina de moltíssimes ONG,
la feina d'organitzacions sotmeses al dret eclesiàstic i les
entitats religioses que han fet una feina molt activa en
aquest camp, i, a més, la societat civil de les Illes, que s'ha
anat sensibilitzant a  poc a poc sobre aquest greu problema
de desenvolupament que pateixen els països del sud. En
aquest sentit vull dir una cosa que ja ha reiterat el president
en el seu discurs d'investidura, que el Govern balear
assumeix la seva responsabilitat en aquesta qüestió de la
cooperació, per això hem elaborat un programa d'ajudes que
sumen en línies generals tant el model de cooperació
bilateral d'acció indirecta com el model directe; en aquest
sentit hem elaborat tota una sèrie d'interessos prioritaris en
el que són les ajudes al Tercer Món:, en primer lloc l'ajuda
a les persones i poblacions més necessitades dels països en
vies de desenvolupament perquè satisfacin les seves
necessitats bàsiques (alimentació, higiene, salut, habitatge,
educació, etc.); integració i participació dels beneficiaris en
els projectes; foment del desenvolupament humanitari
integral de la zona on es materialitzi l'ajuda, i la promoció
d'un creixement econòmic sostenible, assegurant la
integració del factor mediambiental, que hi hagi una
compatibilitat del projecte amb els objectes de
desenvolupament dels països afectats; participació de
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persones i béns dels serveis balears per a l'execució d'aquests
projectes, amb la participació directa on indirecta de les
comunitats balears assentades fora del territori, etc. També hi
hem marcat una sèrie de prioritats, que siguin projecte d'atenció
primària de salut, d'educació bàsica o de formació ocupacional
i, en general, de creació d'infraestructura de recursos humans,
projectes de transformació productiva de les activitats
econòmiques no sostenibles, projectes de desenvolupament
rural integrant i suport. Tot això serà regulat; si tenen interès en
aquest tema, en veure quins en són els criteris, jo després els en
donaria compte. Els diré que hem marcat unes zones
geogràfiques, que les zones geogràfiques, com a prioritàries en
els projectes de cooperació serien les zones d'Amèrica llatina,
l'àrea del Magreb, Àfrica Subsahariana i diverses zones del
Carib. També els diré que pera a nosaltres tan important és
aquesta feina d'ajuda al Tercer Món com també una feina de
sensibilització, formació i educació de la societat balear davant
la problemàtica del Tercer Món i en favor de la cooperació
solidària. Col•laborarem amb l'Administració de l'Estat quant
a matèria de cooperació en països del sud i també amb els fons
de solidaritat ja constituïts a Mallorca i a Menorca; en aquest
sentit els he de dir que participam ja en aquest (...)ens com a
institució protectora o col•laboradora, i continuarem marcant
aquesta línia. Reiteram,això és important, ho saben ja, el nostre
compromís d'arribar al 0,7 en aquesta legislatura, de tal manera
que incrementem anualment les partides pressupostàries
destinades a aquests projectes.

Passam a un altre departament, el Departament de relacions
amb la Justícia i ajuda ales víctimes del delicte. El tema de
relacions amb Justícia és un departament que es va crear fa
aproximadament un any, és un departament que ha pretès
integrar i analitzar les relacions amb l'Administració de
Justícia i amb el Consell General del Poder Judicial i amb
el Ministeri de Justícia. Hi ha tota una legislació que deriva
una implicació..., de la nostra comunitat autònoma, i en
aquest sentit hem tengut diverses reunions tant amb els
membres del Ministeri de Justícia com del Consell General
del Poder Judicial. També contempla, aquest servei, les
relacions amb el Col•legi d'Advocats, amb els col•legis de
graduats socials, de procuradors o d'altres col•legis
professionals i també amb la Universitat de les Illes Balears.
Concretament, una de les col•laboracions que hem fet amb
Justícia ha estat ajudar-la en el tema d'informatització, són
feines que s'han de desenvolupar més, perquè el pressupost
era curt el primer any d'aquest servei, però ara un dels
projectes que tenim per..., i això enllaçaria amb l'altre
departament que he d'explicar, estam en contacte amb els
jutges, pareix que és un projecte que podrem inaugurar l'any
97, obrir una oficina a les víctimes del delicte dins el jutjat,
per tant, que, quan una persona ha estat objecte o víctima
d'un fet delictiu, pugui anar a les dependències del jutjat,
allà on fas la denúncia, i posar-se en mans de les persones
que duen el funcionament i la feina de l'ajuda a les víctimes
del delicte, per tant, que hi pugui rebre, allà,  l'assistència
jurídica, assistencial o psicològica que li faci falta. Un altre
dels projectes que tenim, en aquest cas amb Delegació del
Govern, però que estaria emmarcat dins aquest servei, seria
la possibilitat d'obrir dins les dependències de la Policia
Nacional una comissaria que seria Comisaría de la mujer,
que és una comissaria que tenen..., ha estat model a
València, que és una comissaria dins la comissaria de
policia, una comissaria dedicada exclusivament a la dona
per a aquells delictes que suposen una transcendència
importantíssima en el que són els seus valors, la seva
dignitat o la seva llibertat sexual; en aquest sentit, estam en
negociacions amb la Delegació del Govern, pensam que és
un projecte que pot ser interessant i que podria ser una
realitat l'any 97. El tema de l'Oficina d'ajuda a les víctimes
del delicte, pensam que dins el jutjat podrà ser una realitat
a principis d'any.

Crec que, el Servei d'ajuda a les víctimes del delicte, el
coneixen tots, els diré que en aquest moment les
dependències estan dins la Policia Municipal, per això
volem tenir una oficina dins la Municipal i una oficina dins
els jutjats. Els diré que, com a novetat que hem dut a terme
enguany amb molt d'èxit, a part de l'assistència jurídica i
assistencial, hem fet un conveni amb el Col•legi de
Psicòlegs; com vostès saben, quan una persona víctima d'un
fet delictiu necessita assistència psicològica..., amb un
conveni amb el Col•legi de Psicòlegs, se li poden donar cinc
sessions, a aquella persona, de tal manera que se'n pugui fer
un diagnòstic per després derivar-la al sistema i a la xarxa
assistencial i social que existeix.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 15 / 26 de setembre del 1996 227

Anem a un altre servei, el BOCAIB i el Consell de Govern.
El Consell de Govern, com vostès saben, prepara tota la
documentació, en aquest cas setmana rera setmana, per poder
celebrar el consell de govern cada divendres, el ritme del qual
ve marcat pel president de la Comunitat Autònoma, que és qui
presideix aquest consell. En relació amb el BOCAIB, vostès
saben que és el servei que es dedica a la recepció, teclejat dels
textos a publicar, composició i edició d'aquest butlletí, el seu
etiquetatge i la seva tramesa. Els en diré que fa un mes
aproximadament s'han traslladat, els serveis del BOCAIB, ja
definitivament a es Pinaret, pensam que això li donarà molta
més rapidesa, hem estat conscients que el BOCAIB ha sofert un
retard en els darrers anys i que han estat sempre criticats per
aquest parlament aquests retards, pensam que les noves
instal•lacions de fa uns dies o mes podran fer que el servei sigui
molt més eficaç.

I per acabar ja el tema del secretari general tècnic, passarem
a la Comissió interdepartamental de la dona, breu aquesta
exposició que faré, atès que hi ha en el Parlament el Pla de la
dona, el segon Pla de la dona, per tant, serà objecte de debat per
aquest parlament, crec que no m'hi he d'allargar. Els diré que
hem fet una reforma del decret de constitució d'aquesta
comissió, en el sentit que l'hem modificat perquè hi
poguessin..., és obligatori que en aquesta comissió ara hi siguin
totes les conselleries i el representant de cada conselleria amb
rang de director general, perquè el problema que teníem a l'hora
de reunir la comissió era que els representants de les
conselleries no tenien capacitat per decidir, perquè com que
eren funcionaris, havien de consultar el polític del qual
depenien i això dificultava les tasques de funcionament de la
comissió; en aquest sentit, ara seuen en la comissió directors
generals amb possibilitat de decisió,de comprometre pressupost
i es facilita la feina de la Comissió interdepartamental de la
dona, la fa més eficaç, la fa més efectiva. Els diré que s'ha
presentat aquí un segon pla, aquest segon pla s'inspira en el
quart programa d'acció comunitària per a la igualtat
d'oportunitats home-dona del'any 96 a l'any 2000 i en els acord
a què s'ha arribat en la IV Conferència mundial de Pequín sobre
les dones, on pràcticament les reclamacions de la Unió Europea
són, que recollia que aquesta conferència, que és necessari que
les polítiques d'igualtat d'oportunitats s'integrin en polítiques
generals, hem de deixar de ser un apartheid perquè economia,
turisme, comerç, indústria, funció pública, tots els
departaments,facin igualtat d'oportunitats; en aquest sentit, ha
estat la modificació d'aquest decret i en aquest sentit és el que
és contempla en el segon pla d'igualtat d'oportunitats. Supòs
que no he de convèncer aquest parlament del sentit que
existeixen vertaderes discriminacions per raó de sexe en tots i
cada un dels àmbits d'aquesta societat; desgraciadament,
segurament, hi ha molta gent que pensa que això no és així, i el
problema d'aqueta comissió és intentar convèncer que això és
així per després posar-hi mesures, però, com dic, com que serà
objecte d'un segon pla, els diré que el pla s'ha inspirat en aquest
(...) polítiques d'igualtat d'oportunitats integrades en polítiques
generals. Assisteixen al pla tots els àmbits, però com que serà
objecte d'un debat parlamentari, que jo crec que serà ric per a
aquesta cambra, crec que hi podem passar de passada per no
allargar-nos.

Anem ara a la Direcció General de Patrimoni. La
Direcció General de Patrimoni és una direcció general que
abans es deia Direcció General de Presidència. Compren
tres gran departaments, el departament de patrimoni, el
departament d'arquitectura i el departament de contractació,
són tes departaments que depenen un poquet de funcions
externes, en el sentit que anirà marcant el ritme la pròpia
activitat del Govern, que tenguin una funció o una altra,
perquè depenen de serveis externs i són serveis comunitaris
a..., serveis generals de tot el Govern. Només dues
pinzellades de cada servei.

El departament de patrimoni ha de donar compliment al
mandat que reflexa l'article 55 de l'Estatut d'Autonomia, que
regulava i ordenava la promulgació de la Llei 11/90, de
patrimoni de la Comunitat, i en aquest sentit la seva feina
serà donar compliment a aquesta legislació, i he anunciat
que en faríem el desenvolupament  normatiu, i com
comprendran, la feina dependrà de l'activitat i dels serveis
externs de la Comunitat.

El departament d'arquitectura, com saben, és el que
s'encarega de la redacció de projectes i direcció d'obra a
petició del president o de la conselleria que necessiti
realitzar encàrrecs arquitectònics i no disposin dels tècnics
facultatius per dur-los a terme. Saben que té dues seccions,
la d'arquitectura i la de supervisió i informes per a tots els
departaments de la Comunitat, però, en qualsevol cas, del
departament d'arquitectura ja poden saber quins són els
objectius: agilitar la tramitació dels expedients encarregats,
aconseguir una fluïda relació entre el servei i les
conselleries interessades, reduir al màxim de temps la
resposta a les peticions que es vagin fent vigilància dels
edificis, etc.

I hi ha un últim departament, que seria el de
contractació, la funció principal del qual seria la tramitació
del'expedient de contractació de tota una sèrie de
conselleries, que serien Presidència, Funció Pública,
Turisme, Treball i Formació, i bàsicament l'objectiu és que
es puguin fer tots els temes de contractació en el menor
temps possible i complint, per descomptat, amb totes les
legalitats vigents.

S'ha de dir una cosa molt clara, que tots els expedients
de patrimoni, de contractació i d'arquitectura es duen amb
absoluta escrupolositat, ajustats tots a la legalitat vigent; en
cap cas és impensable per a qualsevol de nosaltres pensar
que mai no hi ha hagut un pagament de comissió i és absurd
pensar que hi pogués haver un pagament de comissions de
béns públics; és un tema que vull reiterar perquè ha sortit
qualque vegada, i és absurd que surtin aquests temes perquè
en cap cas de fons públics no s'han pagat comissions.
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Anem a la Direcció General de Tecnologies de la
Informació i de les Telecomunicacions, direcció general creada
ara, amb la nova estructura del Govern. Expliquem un poquet
quin és l'esperit d'aquesta direcció general. Aquest direcció
general pretén fer més eficaces les gestions de tots i cada un
dels departaments del Govern, no pretén, maldament estigui
ubicada dins la Conselleria de Presidència..., no és un
departament exclusivament de la Conselleria de Presidència i
de la qual té una dependència, sinó que ha de fer feina perquè
tots els departaments informàtics, de comunicació i de gestió
tecnològic que tenen cada una de les conselleries funcionin. No
es tracta de ser experts en tecnologia, sinó que es tracta que tot
el món condueix un cotxe, la major part de nosaltres no sabem
el funcionament de les bugies, del motor d'engegament o del
carburador, però els hi duim, idò, es tracta que tots i cada un
d'aquells que fem feina a administracions puguem emprar la
informàtica, puguem emprar els nous recursos, les noves
tecnologies, sense necessitat de ser experts en matèria de
tecnologia. L'estructura d'aquesta direcció general consta de
tres departaments, un departament de gestió tecnològica, un
departament de tecnologies de comunicació i un departament
de tecnologies de la informació, més un institut que es diu
institut BIT. Començaríem per explicar molt resumidament
quines són les funcions de cada departament.

Quant a les funcions del departament de gestió tecnològica,
els diré que té en el seu si tres serveis, un servei de
reglamentació, ordenació i regulació, i ja perquè se'n facin una
idea, tendrà funcions tan important com la gestió de registres
d'empreses radiodifusores, elaboració de projectes normatius i
d'execució de règim de radiodifusió i televisió, en els termes
que estableixi la legislació vigent, l'elaboració de projectes de
regulació i manteniment de les televisions locals i
autonòmiques, entrarà a regular tots aquests temes, i en
definitiva, l'elaboració de normativa autonòmica per a
l'aplicació de lleis de telecomunicacions per cable a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En definitiva, és tota
aquesta funció de reglamentació i regulació.

Hi existeix un segon servei que és el servei d'estratègies i
d'infraestructura, que, evidentment, s'encarregarà de la
supervisió, coordinació, seguiment i execució dels plans de
desenvolupament elaborats pel Govern en matèria de
telecomunicacions, informació comunicació, en el marc global
de l'estratègia (...), els seguiment i l'execució en coordinació
amb aquest institut BIT de plans de divulgació de noves
tecnologies, i en definitiva, la supervisió i execució dels plans
generals i, en concret, del llibre blanc de les telecomunicacions.

I el tercer servei d'aquet departament de gestió tecnològica
és el servei d'organització, planificació i coordinació, que, en
definitiva, és l'organització, planificació i coordinació del Pla
de modernització estratègica per a l'Administració pública de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; en aquest sentit
elaborarem i farem el seguiment del pla d'infraestructures de
telecomunicacions de la Comunitat Autònoma, la gestió i
supervisió  de l'adequació d'adqusició de bens i serveis
informàtics respecte de l'estratègia informativa i la
col•laboració i assessorament interinstitucional amb la resta
d'administracions i organismes de la Comunitat Autònoma que
així ho sol•licitin.

Això quant al primer departament de gestió tecnològica,
hi ha un segon departament, que és el departament de
tecnologies de la comunicació. Aquí hi ha dos serveis, un
servei de gestió d'atenció al ciutadà; en aquest sentit hem
estat pioners en el muntatge del 112, i aquí, com a projectes
a curt termini, podríem parlar del cableat estructurat dels
edificis de la Comunitat Autònoma, l'estandarització i el
servei WEB del Govern. I quant a..., ja s'ho poden imaginar,
és la planificació de tota la xarxa corporativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I les funcions del departament de tecnologies de la
comunicació, pel que fa al servei de gestió de la xarxa
corporativa, són la gestió i el control dels recursos interns,
tant de les comunicacions utilitzades pel Govern balear com
del control i seguiment de l'estàndard de funcionament i de
qualitat dels serveis proporcionats per la xarxa corporativa.

Hi existeix ara un servei, dins aquesta direcció general,
que seria el departament de les tecnologies de la informació,
i aquí podríem..., perquè sàpiguen a quin departament
m'estiuc referint, és l'antic departament d'informàtica, que
estaria ubicat aquí, i que es refereix a tot el tema de
tecnologies de la informació, amb dos serveis, el servei del
centre de procés de dades i el servei de coordinació dels
sistemes distribuïts.

Passaríem ara al que és l'institut BIT, en què consisteix
i per què parla m d'institu BIT. Els diré que nosaltres
passam al llarg de la història d'una societat postindustrial a
una societat de la informació, i llavors, per poder passar
d'aquesta societat postindustrial a la societat de la
informació, es necessita una estratègia que nosaltres hem
denominat estratègia BIT, i aquesta estratègia BIT té una
sèrie de passes, la primera de les quals seria de divulgació,
es tracta d'explicar en què consisteixen les tecnologies i per
a què serveixen, aquí podríem parlar de la sensibilització, de
la promoció, de la formació, hi ha una part d'iniciatives que
ajuden a la divulgació -si volen, després, podem parlar
d'aquestes iniciatives-; hi ha una part d'infraestructura
tecnològica, es tracta que per avançar necessitam una xarxa
adequada, i, aquesta xarxa adequada, la podem explicar a
través de Bitel, d'Artbit, de l'assistència de la xarxa SI, de
l'existència de GSM, de l'extensió telefònica bàsica, etc., i
després necessitam d'una estructura logística, i en la
infraestructura logística estarien emmarcats tant el parc BIT
com el BIT del Raiguer; en qualsevol cas, és un tema més
tècnic, per a qualsevol cos que vulguin, estic a la seva
disposició
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Els diré que aquesta direcció general té una sèrie de
projectes cap al 1997, corporatius, i una sèrie de projectes
departamentals, pel que fa a un servei a un servei concret,
m'explic? Per exemple, serà un projecte departamental el tema
dels serveis socials que hi entrin, perquè facin una xarxa de tots
els serveis socials, això és un projecte departamental, però hi
haurà projectes corporatius, com el tema de personal, que serà
un projecte de tot el Govern i, per tant, sí que serà un projecte
corporatiu de tot el Govern. És una direcció general que estarà
a l'abast i està a l'abast de tot el Govern, pel que fa a projectes
corporatius i a projectes departamentals de cada una de les
conselleries.

Acab aquí la meva intervenció, no he acabat amb les feines
de la conselleria, perquè encara em quedarien dues direccions
generals més, les quals explicaré davant la Comissió
d'Assumptesw Social, però pens que davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals la meva feina ha acabat, i ara estic
a disposició, jo i els membres de la meva conselleria, per a totes
les preguntes que sol•licitin les senyores i els senyors diputats.
Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la direcció
del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Ara procedeix, si ho volen el senyors portaveus, suspendre
la sessió per un temps que determinin. Si ho creuen convenient,
podem recomençar la sessió. Endavant.

Té la paraula el portaveu del Grup Mixt, qui renuncia en
favor d'ella... La portaveu del Grup d'Esquerra Unida té la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per la seva
exposició. Realment ha demostrat que és una superconselleria
la que té al seu càrrec, atès que el fet que hi hagi tres direccions
generals que passen demà a exposició a la Comissió
d'Assumptes Socials i que en tot allò que ens ha explicat hi
veim moltes competències i molts d'aspectes a tractar.

Allò que nosaltres voldríem destacar, només en aspectes
molt concrets, seria en primer lloc el tema de les transferències.
És clar, vostè ho ha dit, dia 12 de setembre va quedar pendent
el tema de la Universitat, voldríem saber si tenen data concreta
per a la presentació dels informes que faltaven, etc., i també
que avui al matí, a la compareixença, el conseller de Treball ens
ha explicat que hi ha pressa, que hi ha un ritme de feina més
accelerat que el que ell creia, respecte de les transferències de
l'INEM, i voldria saber sobre aquest canvi de ritme, sobre
aquesta pressa que ha explicat que li provoca una certa
reestructuració de segons quins temes, en què es concreta, quin
calendari tenen previst, etc.

M'ha sorprès que no ha parlat de la creació del Síndic de
Comptes i del Síndic de Greuges, era un compromís de l'any
passat; l'any passat, ala seva compareixença, si que se'n va
parlar, una altra vegada, en base al consens, etc., voldria
saber si està previst dins l'¡any 97 i també amb aquestes
mateixes base del consens i quina previsió tenen.

Respecte de les cases balears a l'exterior, allò que també
m'ha sorprès és que només hi hagi tres cases que tenguin
ensenyament de llengua catalana, quines previsions i quin
calendari tenen per posar aquest ensenyament a l'abst de
totes les cases i si dins la tasca de recuperació de les ostres
tradicions o de la comunicació de la nostra realitat també
s'hi ha previst un fons econòmic o una part dels recursos
econòmics dedicats a recuperar la tasca de molts d'exiliats
republicans que visqueren en aquests països sudamericans
els quals, de qualque manera,ja han deixat fons
bibliogràfics, fons documentals, fins quin punt també es
podria canalitzar a través d'aquestes cases, d'aquets trossets
de les Illes, en els països sudamericans, sobretot, perquè és
on mes anaren els exiliats.

Respecte de la tasca del SIAC, és cert que realitza una
tasca important, però allò que voldríem demanar és si es
podria ampliar respecte de facilitar a l'administrat tramitació
d'instàncies, documentació, per allò de l'objectiu final de la
finestreta única, de la qual tant s'ha parlat, i en aquest sentit
si el SIAC, de qualque manera, podria facilitar la tasca
d'unificar registres d'entrada, etc. cap a l'administrat.

Evidentment, no puc sintetitzar tota la intervenció que
pensava fer, però també telegràficament respecte de tota la
tasca de cooperació  i desenvolupament, i ajudes, als països
del Tercer Món, coincidim amb vostè en el diagnòstic
inicial que ha fet, evidentment, la realitat és així com vostè
ha plantejat, la quantitat de països que estan, com se'n diu
en bon mallorquí, deixats de la mà de Déu, i que es
necessita no només ajuts puntuals, sinó programes
continuats i recursos dels països del nord, sobretot dels
països privilegiats, com és el nostre, per fomentar la
recuperació i possibilitat de sobreviure en aquests països. En
aquest sentit, només ha donat de passada el tema que dins la
legislatura s'aconseguira el 0,7, voldria saber si està previst
augmentar l'ajut per a l'any 97, amb quina quantitat i com
s'anirà reglamentant any per any fins arribar al 0,7.
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En el tema de la dona no m'hi estendré molt perquè és cert
que estan prevista la presentació del segon Pla d'igualtat de la
dona i tota la discussió molt més concreta, vull dir que no
pensava que avui en parlàssim, senzillament ens reservam
l'anàlisi o la discussió sobre el segon Pla d'igualtat de la dona,
però sí li voldríem demanar si té previst la creació d'un consell
assessor de la Comissió interdepartamental on poguessin
participar totes aquelles organitzacions no governamentals,
totes aquelles organitzacions i associacions ciutadanes
dedicades a tema de dona principalment i que poguessin, de
qualque manera, participar en la Comissió interdepartamental
de la dona, una mica amb el model del Consell de la joventut o
una cosa així, però que de qualque manera hi pogués haver
major participació d'aquelles persones que s'hi dediquen de
forma voluntària. I en aquest sentit, he de manifestar també la
nostra crítica, la nostra queixa, davant una actitud passiva per
part de la Comissió interdepartamental de la dona en fets que
han ocorregut durant aquest any a la nostra societat i que no hi
ha hagut una actitud valenta, pública i de suport a agressions
que han tengut dones, i en aquest sentit només vull manifestar
que pensam que aquesta comissió interdepartamental, en ser un
organisme del Govern, de tota manera i a la vegada no hi tenim
aquest consell assessor o aquest altre aspecte de participació, sí
que hagués pogut donar mostres de major sensibilitat sobre
aspectes que han ocorregut durant aquests mesos passats.

Per altra banda, crec que és molt positiu l'anunci que ha fet
de la Comissaria de la dona, pens que és important que es creï
aquí, i que de qualque manera hi hagi un seguiment de la major
dotació possible d'aquests ajuts psicològics i assistencials que
es puguin donar a les dones agredides, i en aquest sentit,
igualment li demana concreció sobre si es pot "calenditzar", si
es pot dir en quin termini s'ha previst dur-la endavant.

Finalment, respecte del tema de patrimoni, només vull
reiterar a la seva compareixença que el Grup d'Esquerra Unida
continua esperant que hi remeti l'expedient sol•licitat sobre la
compra de la Conselleria d'Agricultura, ens ha sorprès que
aquest expedient s'hagués donat a conèixer als mitjans de
comunicació, sobretot perquè s'havia anunciat, crec que la
setmana, passada, que ja es remetia al Parlament, encara no l'hi
hem rebut, per tant, li reiter que en dos o tres dies l'hi puguem
tenir i consultar, i en aquest sentit, la referència que vostè ha fet
al cobrament de comissions, esperam que, amb aquesta
seguretat que ho ha dit, el seu grup parlamentari doni suport a
la comissió d'investigació sobre aquest tema, perquè es pugui
demostrar i aclarir, no només amb els papers i amb l'expedient
administratiu, sinó amb la compareixença de totes les persones
implicades en aquest tema. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Nacionalista-PSM, té la
paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. També seré molt breu, telegràfic,
perquè no volem que es reprodueixi avui..., llavors seria la
compareixença del conseller d'Agricultura. Sra. Consellera
de Presidència, ex Vicepresidenta, ha acumulat vostè més
àrees de gestió encara respecte de les que tenia, i pensam
que ha estat una bona decisió la de la Junta de Portaveus
quant a dividir en dues parts la seva compareixença per
poder entrar més a fons en l'explicació, encara que fos la
que ha donat vostè, més que en el debat, perquè ens
cenyirem a qüestions molt concretes.

No entraré en el debat que ja s'ha produït en el seu
moment en una altra compareixença sobre les transferències
de l'Estat a la Comunitat Autònoma en matèria
d'universitats, ja s'ha debatut, de fet a vostè ja se li plantejat
la pregunta, intentaré no reiterar-ne cap, però en canvi sí
que crec que hem d'entrar de forma seriosa en el procés de
transferències de la Comunitat Autònoma als consells
insulars, els quals l'Estatut d'Autonomia defineix com el
govern de cada una de les illes i respecte dels quals el
Govern ha tingut fins aquest moment una actitud, per a
nosaltres, crica, poc generosa i d'anar-los fent arribar, a
través de les lleis que els atribuïen competències,
atribucions de competències amb comptagotes i sempre amb
problemes de dotació. Vostè recordarà perfectament, Sra.
Consellera, que fa un any, concretament -crec- dia 5
d'octubre, quan hi compareixia, parlava d'un calendari que
estava disposada a dur a la Comissió Tècnica Interinsular i
que ja han incomplert de manera flagrant, sense que
s'hagindoant explicacions convincents sobre quins són els
motius d'aquest incompliment. Nosaltres la vàrem advertir
dins la Comissió Tècnica Interinsular i la vàrem advertir, a
vostè, en el Diari de Sessions ho trobarà, en la
compareixença seva de dia 5 d'octubre del 95, que era molt
arriscat per part del Govern comprometre's amb un
calendari estricte i tancat, quan declaracions del Govern o
compromisos anteriors del Govern ja tampoc no s'havbien
complert, i en concret els que es referien a la transferència
en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca. A nosaltres ens
importa moltíssim que aquesta competència es transfereixi
com més aviat millor als consells insulars, per açò li
demanam concretament on són els problemes, on radiquen
els problemes que han fet impossible que se'ls transfereixi
aquesta competència.

Artesania era una altra qüestió que semblava que en breu
temps..., i aquesta no havia de dur dificultats, veim que
continua estant bloquejada i no sabem exactament on; vostè
aquesta vegada s'hi ha compromès manco, no en diu dates
concretes, es compromet a tota la legislatura, per tant, en
queden tres anys, però a nosaltres ens continua semblant
necessari entrar en el fons de quins són els problemes.

I respecte dels consells insulars, li diré, Sra. Consellera
de Presidència, de la necessitat, o reclamar del Govern, que
promogui el Govern una reflexió seriosa sobre la necessitat
o no de modificar la Llei de consells insulars, és una qüestió
que hem plantejat reiterades vegades, hem dut aquests debat
al Parlament, l'hem dut als consells insulars, sempre hem
rebut negatives del seu Govern i vostè sap perfectament, a
la darrera Junta de Portaveus ho constatàvem tots, que el
Govern, els consells insulars, tots, estan incomplint la Llei
de consells insulars, amb elements, s'han hagut de fer
modificacions per una via tangencial, que no era lògica, de
la Llei de consells, de la Llei 5/1989, concretament pel que
fa al sistema definitiu de finançament, i són qüestions que
pensam que valen prou la pena com perquè el Govern les
plantegi, promogui aquesta reflexió conjunta.
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Respecte del Departament de relacions ciutadanes, i
concretament de la informació al ciutadà, el SIAC, li deman la
concreció de les consultes, d'on han vingut, nosaltres tenim
constància que des de les illes menors s'hi fan poques consultes;
per tant, ens agradaria tenir-ne les dades, si vostè les té en
aquest moment, si ens les pot facilitar, i si fos així, li deman
que es promogui una informació als ciutadans a través de (...),
vostè sap que nosaltres som els menys partidaris de gastar
excessius doblers en matèria de publicitat, emperò en aquest
cas creim que seria prou interessant.

Foment de l'associacionisme. Bé, vostè sap que hem estat
sempre crítics amb la política que s'ha dut des de la Presidència
del Govern de la Comunitat Autònoma a aquest respecte. Ens
alegra, ens en congratulam, que es camini capa unes
regulacions específiques de cada un dels ajuts que ses donen
fins aquest moment, perquè vostè sap perfectament que
determinades línies destinades a l'emergència, a solucionar
emergències socials, acabaven per destinar-se a actes folklòrics,
festius, religiosos i no sé quantes coses més que, evidentment,
no tenien res a veure amb situacions d'emergència social, ni
amb foment de la cultura, ni amb coses semblants. Per tant,
dues qüestions respecte d'aquesta política, la necessitat que la
informació arribi de forma puntual i suficient a totes les
associacions, és a dir, a tots els possibles interessats en rebre
ajuts d'aquesta política, en beneficiar-se d'aqueta política, i
l'altra que la regulació sigui prou estricta com perquè no hi hagi
discrecionalitat en el Govern, en l'actuació del Govern, perquè
vostè sap que sempre aquesta discrecionalitat és la mare de
totes les batalles, perquè sol dur sempre a actuacions poc clars,
poc transparents, per part de l'Administració.

Respecte de les comunitats balears a l'exterior, li diré que
ens preocupen unes actuacions concretes que mai no s'han
arribat a dur a terme del tot o de forma suficient, per al nostre
gust, i són les referides a Cuba concretament. Projectes dels
quals vostè va parlar, els quals compartíem, a l'anterior
compareixença, els quals finalment no han cristalitzat per
problemes diversos i que tampoc no fan al cas, però ens
preocupa fonamentalment la qüestió de la possible restauració
o construcció d'un casal a Cuba que serveixi perquè la Casa de
Balears a Cuba tengui un lloc on poder-se reunir o on poder dur
a terme les seves activitats. 

Ens agrada la idea que l'any 1997 s'editi aquesta guia
d'actuacions de foment, aquesta guia de les actuacions en
subvencions, de totes les subvencions possibles, perquè creim
que açò sí que ajudarà que tots els possibles interessats tenguin
el manual al qual poder acudir, almanco per tenir igualtat
d'oportunitats respecte d'aqueixes.

Vostè, Sra. Consellera de Presidència, és la responsable
de les relacions del Govern amb el Parlament de les Illes
Balears. Nosaltres li hem hagut de fer arribar, no n'ha parlat,
però nosaltres sí que en volem parlar, encara que sigui
també de forma molt esquemàtica i breu, les nostres
protestes per algunes actuacions o manca d'actuacions del
Govern, per algunes actuacions de menyspreu fins tot i a
vegades amb una espècie de menyspreu claríssim respecte
del dret que tenen els diputats a requerir informació a
l'executiu. En la darrera Junta de Portaveus he hagut de
parlar de respostes concretes del Govern, monosil•làbiques,
que no entren en el bessó de la pregunta que es planteja i, en
aquest sentit, li hem de tirar de les orelles, en un sentit
figurat evidentment, perquè vostè faci arribar al Govern la
preocupació que per a molts de parlamentaris té aquesta
classe d'actuació per part del Govern. S'haparlat abans de
determinats expedients que s'havien reclamat al Govern i
que han estat molt de temps a arribar, nosaltres n'hem
reclamat respecte dels ajuts de reforestació i no ens han
arribat, i s'han demanat amb mesos de temps, s'ha demanat
l¡'expedient concret de la compra de la Conselleria
d'Agricultura i tampoc no ens ha arribat, i nosaltres
voldríem que, per la transparència de la gestió de l'executiu
i per facilitar als diputats el dret a fiscalitzar les actuacions
del Govern, s'acceleri la tramitació de tots aquests
expedients.

Cooperació i ajuts al Tercer Món. Ens ha alegrat també
que manifesti de nou el compromís del Govern perquè dins
aquesta legislatura s'arribi al 0,7% de la totalitat del
pressupost de la Comunitat Autònoma, però voldríem saber
com s'hi caminarà, hi haurà un augment significatiu en el
pressupost de l'any que ve? Vostè ja ho sap, evidentment,
ens agradaria saber amb quina quantitat s'hi comptarà, i ja
que vostè ha parlat de la necessària participació de la
societat civil, que és qui fa el gruix de les actuacions de
solidaritat respecte de països en procés de desenvolupament
i amb problemes de desenvolupament, li deman quina
participació pensen donar a aquesta societat civil, a través
de les seves organitzacions, en la decisió que ha pres el
Govern finalment a l'hora de distribuir aquests ajuts.
Nosaltres hem reclamant moltes vegades la necessitat de
constituir un consell assessor on hi hagi o bé la presència
del fons de cooperació de cada una de les illes o bé les
organitzacions no governamentals amb més pes, amb més
presència, a la nostra comunitat autònoma.

Respecte de les relacions amb la Justícia, el tema de la
Comissaria de la dona ens sembla molt interessant, emperò
tal vegada una crida d'atenció respecte de les illes menors,
s'està concentrant l'actuació essencialment a Mallorca, és on
hi ha el gruix dels problemes, ho hem d'entendre, emperò
que recordin que hi ha unes illes que es diuen Menorca,
Eivissa i Formentera.
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No entrarem en qüestions de la Comissió interdepartamental
de la dona, més que en una qüestió que li pot semblar una
anècdota, però que per a nosaltres és significativa, respecte de
la qual ja hem rebut una resposta de la seva conselleria,
contundent, la qual cosa hem d'agrair, i és respecte de
determinades actuacions sexistes que mantenen encara algunes
institucions, concretament ajuntaments regits la major part de
les vegades pel Partit Popular a les Illes Balears, i em referesc
al patrocini de l'elecció de miss de diferents classes, no sé si són
categories, que es patrocinen des d'ajuntaments del Partit
Popular. Nosaltres la volem encoratjar, a vostè, i a la Comissió
interdepartamental de la dona perquè es promogui una lluita,
una feina seriosa, per impedir que es donin actuacions sexistes,
que les tasques d'eliminar sexisme en el llenguatge, en el
vocabulari, en totes les actuacions de la vida pública, són
importants, emperò és necessari en primer lloc que les
administracions, que les institucions, donin exemple, i no
l'estan donant, tristament, per part de tots.

Respecte de patrimoni, dues qüestions també. A les (...) de
les illes menors el Parlament ha reclamat més de dues vegades
que hi hagi una política d'aquisició de patrimoni a les illes
menors, per tal de compensar el desequilibri que hi ha en aquest
moment. Vostè sap que la pràctica totalitat de les inversions en
matèria patrimonial que ha fet el Govern (...) a l'illa de
Mallorca, concretament s'hi han gastat 6.000 milions de
pessetes, se n'han fet algunes a l'illa d'Eivissa, emperò Menorca
continua sent na Ventafocs en tota aquesta qüestió. És evident
que açò no se soluciona amb aquest 600 milions que ens han
plogut del cel per construir una nova seu del consell insular,
que nosaltres no veim clara com a prioritat inversora en aquest
moment, emperò és una qüestió aliena a aquest debat,
evidentment, però sí que l'instam que d'una vegada per totes es
duguin a terme aquestes adquisicions. I després una qüestió
referida a la política d'adquisició de patrimoni, però aquesta ja
global de totes les Illes. Estam davant una oportunitat
pràcticament única, jo crec que només comparable a la situació
que es va donar amb la dsamortització de Mendizabal, ja
famosa, i és la desafectació de les instal•lacions militars que
està duent a terme el Ministeri de Defensa en aquests moments
i la que té prevista en poc temps, és una oportunitat única
perquè passin a ser de propietat pública o no deixin de ser de
propietat pública, però en aquest cas de propietat pública de la
Comunitat Autònoma o dels ajuntaments o dels consells
insulars, instal•lacions que estan ubicades bé en el centre
d'alguns municipis de les Illes, d'alguns pobles de les Illes
Balears o bé a zones que podríem considerar d'un interès
estratègic dins àrees naturals d'especial interès, algunes d'elles;
nosaltres hem presentat una proposició no de llei en el
Parlament on demanam que el Govern faci un pla d'adquisició
d'aquestes instal•lacions, sembla qyuela valoració de la totalitat
d'aquestes arriba a uns 3.000 milions de pessetes, la qual cosa
no és gaire plantejat com una despesa plurianual per part del
Govern, i cregui'm, Sra. Consellera, que és una oportunitat
única, que si deixam passar aquesta oportunitat, difícilment en
trobarem una altra de semblant.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Orfila, per favor.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí.

Ah, sí!, llavors dues preguntes més; si no les contesta
vostè, no sabem a quin conseller les hem de plantejar. En el
discurs d'inestidura, el candidat en el seu moment a
president de la Comunitat Autònoma es va comprometre
que s'elegís el Síndic de Comptes en un breu temps, no s'ha
fet encara, però del Síndic de Greuges continuen sense
parlar, per a nosaltres continua sent una urgència; els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma tenen dret també
a presentar les seves queixes, a tenir un defensor del poble,
en aquest cas el Síndic de Greuges, i la volem instar, a
vostè, perquè faci arribar al Govern aquesta preocupació
juntament amb un requeriment perquè es faci en el més breu
temps possible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Triay i Llopis, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, gràcies per la
seva compareixença avui aquí per explicar i per presentar el
programa del Govern de la seva conselleria per a la present
legislatura.

De la seva intervenció, observ que hi ha molta descripció
de funcions i poc programa. Supòs que vostè és conscient
que ens ha repetit llargues "parrafades" del mateix que ens
va dir l'any passat, justament en fa onze mesos, llargues
"parrafades" precisament d'això, de descripció de funcions,
i no tan sols d'això, sinó també del poc programa que hi
havia en la seva intervenció. Molts de compromisos de fa un
any, vostè ja s'hacurat en salut,ja ho ha anat advertint, molts
de compromisos de fa un any de caràcter legislatiu i d'altres
són els mateixos que ara ens ve a dir que farà en el pròxim
any o que farà a continuació; per tant, la conclusió seria:
què ha passat aquest darrer any, que cap d'aquests
compromisos ha estat possible dur endavant? Per exemple,
ens diu, i és molt favorable, molt positiu, que hi haurà una
oficina per a atenció a víctimes del delicte en el jutjat, ens
ho va dir ja l'any passat; ens diu que determinades lleis o
reglaments es faran immediatament, també ens ho va dir
l'any passat. Per tant, sembla que aquest any no ha succeït,
no ha existit.
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El Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, una cosa a la
qual se sol donar poca importància quant a funcionament
administratiu, i això que en té, i molta, perquè és l'element
d'igualtat d'oportunitats per a moltes qüestions, ni en el darrer
any ni en els darrers anys, quan vostè n'ha estat la responsable,
ni abans que vostè en fos la responsable, encara no hem
aconseguit mai en tot aquest temps que surti en el dia de la data
de la capçalera; en aquest moment seran tres o quatre dies, en
altres moments han estat vuit o nou dies, però encara no hem
aconseguit una cosa que sembla tan elemental, i jurídicament
tan exigible, com que el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma surti en el dia de la capçalera, com no seria assumible
que demà passat compràssim el diari d'ahir, amb la diferència
que aquest diari oficial dóna drets a les persones, dóna drets de
convocatòria, és absolutament imprescindible perquè tots
estiguin en igualtat de condicions davant el que el Govern
convoca.

En relació amb les transferències de l'Estat a la Comunitat
Autònoma, encara no hem sortit de l'empegueïment que ens va
produir el fet d'anar a Madrid com a membre de la comissió de
transferències per debatre i dur aquí la transferència de la
Universitat de les Illes Balears, i veure com d'una manera, jo
crec que molt irada per a les Illes Balears, no formava part de
l'ordre del dia perquè el Govern no havia tengut cura que hi
hagués tots els informes necessaris per poder prendre aquesta
decisió, i jo crec que vostès ho sabien, vostès sabien aquest
tema estava incomplert, perquè ja a la reunió que havíem tengut
48 hores abans, de caràcter preparatori, ja no hi havia els
elements de detall de la transferència d'uniuversitat per poder-
los estudiar i prendre un criteri.

I en relació amb els consells insulars, una altra de les
matèries importants que estan sota la seva responsabilitat, o
almenys la seva coordinació, idò jo..., ho han dit els altres
portaveus que han intervengut, hi ha un ajornament continuat
d'algunes de les matèries, com la d'agriculturai pesca, que
formen part d'un programa de transferències als consells
insulars per la legislatura del Partit Popular summament
insatisfactori, summament limitat, summament esquifit. A part
d'aquesta qüestió d'incompliment seu de la seva pròpia
autolimitació i autocensura en matèria de transferències als
consells insulars, crec que ara som en un moment especialment
important en relació amb l'acció social, quant a transferències,
no entraré en cap tipus de contingut, que no és propi d'aquesta
comissió, però no hi ha dubte que en el moment en què la
Comunitat Autònoma reb les transferències en matèria de
l'Inserso i que la Llei d'acció social de la Comunitat Autònoma
estableix competències en matèria d'acció social, no dic que
totes, però les de gestió directa als usuaris sí, crec que és el
moment realment oportú perquè vostè com a presidenta de la
Comissió Tècnica Interinsular promogui una iniciativa del
Govern per tal que part d'aquestes transferències de l'Inserso
siguin transferides als consells insulars i es pugui fer una gestió
integrada d'atenció a la tercera edat, etc. des dels consells
insulars, sumant-hi les instal•lacions, serveis i competències
que ja tenen.

En relació amb el Síndic de Comptes i amb el de
Greuges, és una qüestió sobre la qual sempre som a punt i
en condicions, i no falta gaire per procedir a les
designacions; basta recordar de quin any és la Llei de la
Sindicatura de Comptes, no així la de la Sindicatura de
Greuges, que és més recent, però la Llei de la Sindicatura de
Comptes, la primera versió, crec que era de l'any 84, no
n'estic segur, i la versió modificada de l'any 87, han passat
tots aquests anys i no arribam a tenir-hi funcionant aquesta
institució important. Fa un any vostè ens deia que estava
pendent del consens; supòs que a la vista ara, ja amb
perspectiva, del que ha passat en aquest darrer any, supòs
que estaran pendents del seu consens, del consens intern
dins el Partit Popular, perquè per al consens amb la resta de
grups polítics no hi ha hagut cap tipus de plantejament ni
d'avanç ni de possibilitat, i per tant, jo li demanaria, perquè
ara estam com fa un any, som en el mateix punt, i jo li
demanaria si ja hi estan en condicions, si ja tenen el consens
necessari per poder avançar en la designació del Síndic de
Comptes en breu temps.

Sobre les comunitats balears a l'exterior, el Sr. Orfila ha
plantejat un tema que jo també l'hi vull plantejar, perquè
tenc una experiència personal d'aquest estiu, en el cas de
Cuba. He sabut que el president Soler, l'expresident Soler,
quan era president, es va comprometre a rehabilitar o a
aportar els fons necessaris per a la rehabilitació de l'edifici
de la nova Casa balear de Cuba, just quan el Govern de
Cuba faci la cessió de l'edifici corresponent a l'associació;
en aquest moment no està feta la cessió d'aquest edifici, jo
ho sé, si bé és a punt de fer-se i probablement, segons diuen
ells, serà un edifici important i cèntric. Simplement, li vull
demanar si es manté aquest compromís de dur endavant
aquesta rehabilitació per part de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

I vostè ens ha dit que l'any 91 no es va pagar cap
comissió per comprar un determinat edifici, i jo li vull
demanar si això forma part del programa de legislatura,
perquè no sé què té a veure amb el programa de legislatura
si van pagar o no van pagar l'any 91, quan vostè no hi era,
òbviament, cap comissió directa o indirecta per la compra
d'un edifici per part de la Comunitat Autònoma. em sembla
que ha estat un plantejament absolutament extemporani que
vostè ens ha fet. El que seria oportú i adient seria, com li
han demanat els altres dos portaveus, la d'Esquerra Unida i
el del PSM, i jo l'hi insistesc com a representant del Grup
Socialista, perquè el Grup Socialista crec que és el primer
que li ha demanat l'expedient complert de l'adquisició
d'aquest edifici, que ens l'enviàs i que no el despistàs amb
aquest tipus de consideracions, si bé jo la felicit per la seva
voluntat de no pagar comissions dins la present legislatura,
que és la que avui ens ve a presentar; crec que és una bona
decisió i un bon plantejament dir que no es pagaran
comissions mentre vostè sigui la consellera per l'adquisició
dels nous edificis que s'hagin d'adquirir.
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La veritat, de la seva intervenció, si bé és cert que
compartim amb vostè moltes de les coses que diu que s'han de
fer, al marge que després, si són iniciatives legislatives, les
haurem de debatre en el Parlament, per veure  quins termes en
són acceptables o esmenables, el resum que jo en faig, és que
les seves responsabilitats com a vicepresidenta i ara com a
consellera de Presidència, però en les mateixes matèries, deixen
un buit molt important d'actuació entre l'octubre del 95 i el
setembre del 96. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Hi ha més intervencions de grups? Sí,
Sra. Ferrando, té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, volem agrair a la
consellera la seva compareixença davant aquesta comissió, així
com la dels alts càrrecs que l'acompanyen, per tal d'explicar
quines seran les seves línies d'actuació al llarg d'aquesta
legislatura.

Per part del Grup Popular, li volem dir que tendrà el suport
del nostre grup per a totes aquestes iniciatives, que veim que no
seran poques, sinó que són moltes les competències que ha
assumit aquesta Conselleria de Presidència, però, només d'una
forma bastant breu, he de dir qualque punt sobre els temes que
s'han tractat.

En primer lloc, li volem donar l'enhorabona per l'assumpció
d'aquest nou bloc de competències que han estat assumides,
especialment en el tema de l'Inserso, sobre el qual, tal vegada,
vostè debati en la Comissió d'Assumptes Socials, però em
pareix que és de justícia donar-li l'henorhabona perquè després
de llargues negociacions i en pocs mesos s'han aconseguit
moltes coses que no s'havien aconseguit al llarg de bastants
anys, cosa que ens pareix..., ens alegram des del Grup Popular.
Així mateix, l'animam que continuï amb les tasques de traspàs
de competències als consells insulars, per a la qual cosa des del
nostre grup també tendrà el suport.

Respecte de les cases balears assentades a l'exterior, també
li volem donar l'enhorabona perquè creim que estan realitzant
una tasca molt important, especialment en el tema de mantenir
i recuperar les tradicions, la cultura i la nostra llengua, i sabem
que a vegades aquestes tasques no són fàcils, com s'ha exposat
ara aquí, per exemple en el tema de muntar una casa a Cuba,
creim que no es una tasca difícil, però que mereix especial
importància per part del Govern, i sobretot també s'han de
destacar aquestes ajudes d'emergència que es donen
especialment a aquests ciutadans i ciutadanes que varen haver
d'emigrar en un moment donat de les nostres illes i que a
vegades no es troben en una situació molt saludable.

Enllaçant amb aquest tema, també el tema de la cooperació
i ajuda al Tercer Món,també ens alegram molt d'aquesta
sensibilitat que mostra el govern sobre aquest tema, perquè,
com vostè ha exposat molt bé, són moltes les necessitats,
així com de la participació del Govern en el Fons de
solidaritat i també en la idea, i no entrarem tampoc en el
tema de la Comissió interdepartamental de la dona, però
aquesta idea de (...)que ja s'esta fent efectiva des del
Govern, de tenir en compte les polítiques d'igualtat
d'oportunitats a totes les polítiques generals, perquè sabem
que dins aquests temes de les ajudes al Tercer Món hi ha
especificat el tema d'ajudes especialment a les dones, però
sabem que si a la societat actual les dones patim unes certes
discriminacions, en determinats països, com són els del
Tercer Món, aquestes discriminacions hi són encara més
afegides i és on encara necessiten més ajuda. Per tant, li
donam l'enhorabona perquè hagi contemplat aquestes ajudes
a les dones dins el tema de la cooperació amb el Tercer
Món.

També la volem felicitar pel tema de l'Oficina d'ajuda a
les víctimes del delicte i del Servei d'informació i atenció al
ciutadà, perquè hem de reconèixer que són organismes, són
serveis, on la nostra comunitat autònoma s'ha mostrat molt
sensible i capdavantera, cosa que no ha passat a altres
comunitats autònomes. Precisament, el tema de l'Oficina
d'ajuda a les víctimes del delicte, una matèria en què
aquesta comunitat no té competències, com és en el tema de
Justícia, i que, per desgràcia, ni per part de l'Estat central
tampoc no hi ha hagut gaire sensibilitat en el tema de les
víctimes, hem de recordar que fins l'any passat no va ser
aprovada una llei d'ajuda a les víctimes dels delictes
violents, cosa que passava a la resta de països d'Europa, idò,
aquesta comunitat va tenir una gran sensibilitat sobre tots
aquests temes. És cert, i cada vegada es pot fer més, cada
vegada hi podem avançar, que s'ha de contemplar també la
possibilitat que s'estableixi a Eivissa i a Menorca,
naturalment; som conscients que a Balears Palma és la
ciutat que té un índex de delinqüència més greu, per tant, és
aquí on es reben la majoria de casos atesos, però, de
qualsevol manera, consideram molt important que
s'atenguin aquests tipus de sol•licituds rebudes per part de
les altres illes, que, per altra part, sabem que ja s'hi està
realitzant.

Per finalitzar, també només li vull donar l'enhorabona
per aquesta nova Direcció General de Tecnologies de la
Informació i de Comunicacions, perquè consideram que és
una passa molt important que es produeixi una
modernització de l'Administració, perquè, per altra banda,
el que passarà serà que els ciutadans també sortiran
afavorits per aquesta modernització de l'Administració.
Vostè ja ha anunciat mot bé la posada en marxa del 012 i
del 112, en què aquesta comunitat també és capdavantera,
com a la resta de països, així com la xarxa informàtica del
serveis socials, on podem veure com un sistema
d'informatització es conjunta amb un servei social i amb una
atenció social, cosa que ens pareix molt important, i també
la sensibilització, la informació i la formació de tots els
ciutadans i ciutadanes que, com aquesta diputada que els
parla, desconeixem molt aquest tema i que creim que és
molt important cap a un futur; atesa la idiosincràsia de la
nostra comunitat, això farà que suposi uns grans avantatges
i uns grans llançaments cap a altres països i cap a altres
coneixements.

Per tot això, li donam les gràcies i l'enhorabona per les
actuacions.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Té la paraula la consellera Sra.
Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar totes les peticions,
si de cas em deixàs alguna, després intentaria dona resposta a
tot; en qualsevol cas, que m'ho apuntin el senyors diputats, si
em quedàs qualque tema, perquè després, a la contrarèplica, els
el pugui contestar.

Comencem amb el tema de transferències, que veig que
l'han tocat pràcticament tots els grups. En el tema de la
Universitat, la data, ens va dir en aquell moment el director
general de Polítiques Territorials que el problema era que fins
dia 23, fins aquest dilluns, tenien el sistema de finançament
autonòmic al damunt, que a partir de dia 23, dilluns, tornarien
a recomençar el tema de la universitat i, per tant, jo crec que ha
de ser en un termini curtíssim la transferència en matèria
d'universitat. Va explicar ell en aquesta comissió el blocatge
que havia tengut aquesta direcció general, que havia
impossibilitat que es pogués transferir la universitat. No
comprenc el Sr. Triay quan diu que encara té vergonya que hi
havia..., efectivament, tots els ciutadans ens haguéssim estimat
més que aquella transferència s'hagués signada, però almanco
la representació que jo duia... Va ser comprensiu, no van quedar
satisfets, però va ser comprensiu, amb un overbooking de feina
que va justificar allà mateix el director general. Diré també que
a la reunió que vàrem tenir prèviament, Sr. Triay, jo hi vaig
anunciar que teníem el text, que no les valoracions, però que
fèiem feina a passes gegantines per tenir-les, i que, per tant,
pensàvem que hi aniria segurament, però, en un moment de
darrera hora, no van poder-se complir els treballs per aquest
overbooking de feina, i els diré que pot ser una realitat en breu.

El tema de l'INEM és el següent: Hi ha hagut uns contactes
ja per part del director general de Formació Ocupacional, el Sr.
Cubero, amb membres del INEM. Totes les comunitats de la
via del 143 comencen a negociar l'INEM ara; és setembre,
nosaltres hi anam un poc més avançats perquè ja durant l'estiu
havíem tengut aquests contactes i esperam que també sigui una
cosa de mesos, no en podria dir el calendari, però hi anam molt
avançats, en aquest tema. Els diré que també durant aquest mes,
si no a principis del que ve, comencen les negociacions per part
de tots els consellers de comunitats que pertanyen al 143 en
temes d'educació, de tal manera que hi va haver en aquella
mateixa comissió mixta un compromís del ministre pel qual
l'any 98 hagués pogut estar transferida educació, i, per tant, jo
crec que així, sobre aquest tema de transferències, he contestat
a tots els grups polítics. Per tant, crec que serà una realitat la
consolidació d'aquest sistema.

Anem ara al tema de la creació del Síndic de Comptes i
del Síndic de Greuges. Efectivament,tantes competències
m'han fet oblidar, que no oblidar, sinó no dir que hi ha el
compromís ferm del Govern de crear la Sindicatura de
Comptes i la de Greuges. Els diré que pensàvem que el tema
de la Sindicatura de Comptes és un tema que ha deixat de
ser una cosa del Govern per ser ara un tema dels grups
parlamentaris i del Parlament, però jo reiter aquí el
compromís del president, el compromís d'aquest Govern, de
donar-hi cobertura, i que sigui una realitat la Sindicatura de
Comptes i la Sindicatura de Greuges, com a institucions
importants de la nostra Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Crec recordar, ho dic de memòria, ho hauria de
comprovar, que hi havia una partida pressupostària per a
aquest tema en el pressupost d'enguany, i els diré que, en
qualsevol cas, el compromís és ferm, el reiter aquí, i que es
durà a terme tant una cosa com l'altra.

Tema de cases balears a l'exterior. Hi ha hagut diverses
intervencions. Concretament, començaré per la de Cuba,
que és la que ara em ve al cap. M'ha parlat el Sr. Triay del
casal, hi ha un compromís amb el casal per assumir aquestes
obres. Els diré que el Govern cubà ha ofert diverses
possibilitats, encara no s'ha trobat el centre més adequat, tot
d'una que el Govern cubà ens digui quin és el casal que
donen, el Govern hi intervendrà directament, suposam que
amb la col•laboració d'altres entitats, per a aquestes obres,
hi ha el compromís ferm, jo el reiter i hi don compliment.
Quant al tema dels cursos de català, els diré que hem tengut
una sèrie de problemes a l'hora de donar cursos, es donen a
quatre centres; per exemple, una cosa anecdòtica és que hi
ha molta falta de professors, ens trobam a vegades amb
dificultat d'infraestructura; per exemple, en el cas de Santa
Fe, hi ha d'anar un professor des de Rosario a donar les
classes, però tenim intenció de facilitar el treball de joves
llicenciats, a veure de quina manera ho podem estructurar,
però ha estat una tasca difícil perquè hi hem tengut un
poquet de manca d'infraestructura. És interessant el que
exposa la representant d'Esquerra Unida, en el sentit de la
biblioteca d'exiliats, no ho havíem pensat, crec que és un
tema que podem estudiar i a tenir en compte, en pareix
interessant, en prenem nota i, en tot cas, demanaria tal
vegada la col•laboració d'Equerra Unida per a aquest tema,
i per descomptat la de tothom que en pugui facilitar
informació. En relació amb aquests casals, crec que hi ha
hagut intervenció més o manco sobre aquests temes i que he
contestat a tots els grups.
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Els diré, en relació amb el SIAC, que estam intentant que el
final del SIAC sigui la finestreta única i que es pugui reunificar
tot. Efectivament, el tema de registres és difícil que el puguem
unificar perquè normalment cada unitat administrativa ha de
tenir el seu registre, però sí que sigui una finestreta única
d'informació; en aquest sentit hi ha una labor de coordinació
amb el 012 i el 112, amb què feim feina ara, en aquest moment.
No sé si altre grup ha fet referència al tema del SIAC. Al tema
de les illes menors, el Sr. Orfila; efectivament, haurem de fer
una campanya de publicitat a les illes menors; de totes maneres,
hi ha tal aglomeració de consultes que no se sol demanar des
d'on es crida i desconeixem en aquest moment si cridades de
Mallorca, des de Menorca, des d'Eivissa o des de Formentera,
però, en qualsevol cas, sí que per al tema de la insularitat és
absolutament necessari fer-ne una publicitat a les illes menors.
Crec que amb això he contestat les preguntes que es feien en
relació amb el Servei d'informació i atenció al ciutadà.

Diré que en relació amb el Tercer Món hi ha un compromís
de pujar al 0,7. En aquest moment, són les set de l'horabaixa,
quan acabi aquesta comissió, tenim una reunió tota la
Conselleria de Presidència amb el conseller d'Economia a l'hora
de concretar el pressupost, per això no puc dir la quantitat que
anirà com a partida per al Tercer Món; en qualsevol cas, sofrirà
un increment en relació amb l'any passat, perquè és l'única
manera de poder arribar al final d'aquesta legislatura al 0,7, o
sigui, d'això no tenc cap dubte, però no m'atrevsc a dir si serà
una quantitat o una altra, perquè estam pendents d'aquesta
reunió a l'hora de fer l'avantprojecte de pressupost. En
qualsevol cas, sí que serà una reivindicació, jo crec que de tots
el Govern, que vagi augmentat cap al 0,7, si no, seria
impensable dir que ens comprometem al 0,7 si ja no hi ha un
augment any rera any.

Diré també, crec que és així, del Tercer Món...
Efectivament, el tema de la societat civil, m'ha dit el Sr. Orfila
de quina manera hi podria participar. Hem dit que hi faríem tant
participació directa com indirecta, és a dir, a través dels fons de
cooperació menorquí i mallorquí i a través de les ONG, hi ha
tots uns criteris; si després la vol, jo després li facilit tota la
informació en relació amb els criteris per zones geogràfiques i
distints criteris que hem aplicat en aquest tema. És important
també fer-ho via indirecta a través d'aquests fons i ampliarem
totes les vies que estiguin a l'abast. Crec que així he contestat
sobre tots els temes del Tercer Món que aquí s'han exposat.

Després hem parlar de la creació d'un consell assessor per
a participació d'organismes no governamentals, ho hem dit
també en matèria de Tercer Món i en matèria de dona. En
matèria de Tercer Món ens hem trobat amb un problema a
l'hora d'aquest consell de cooperació, i és que com que hi ha
una plataforma unitària d'ONG, hem tengut una sèrie de
problemes difícils, i s'ha d'abordar aquesta qüestió; en qualsevol
cas, no està en absolut descartat, i podria ser una de les
possibilitats d'estudi.

Els diré que en relació amb la dona s'han fet diverses
interpretacions, diverses elucubracions. En la creació del
consell assessor on participin organitzacions no
governamentals de la dona, hi tenim el mateix problema que
en Tercer Món, hi ha una disparitat d'associacions. És un
tema, en qualsevol cas, que s'haurà d'abordar. Els diré que
no és en absolut impassible, la Comissió de la dona, en
relació amb fets que han aparegut no tan sols aquests darrers
mesos, sinó al llarg de tot l'any i de tots els dies, hem
intentat donar la resposta dins les possibilitats de la
comissió en denunciar aquells fets que per distints motius
puguin ser sexistes; hem intentat defensar, i així ho poden
demostrar, les agressions que ha sofert dones, han rebut
l'assistència per part de la comissió via ajuda a víctimes del
delicte, en molts de casos sense donar-hi cap tipus de
publicitat perquè no pensam que aquesta sigui la nostra
tasca, per part de la Comissió interdepartamental de la dona,
creim que hem de fre una feina moltes vegades silenciosa
però efectiva. En relació amb el que m'ha dit el Sr. Orfila
sobre actuacions sexistes fetes per distints ajuntaments, jo
l'hi faria una matisació, Sr. Orfila, ajuntaments del PP, del
PSM, d'Esquerra Unida, del PSOE i de qualsevol ideologia
política; desgraciadament que existeixi en aquesta
comunitat, tant de bo que només fossin d'una força política
les actuacions sexistes, però, desgraciadament és una cosa
que és un mal social, és dins la societat, totes les forces
polítiques han de lluitar perquè això no sigui així, però és,
en diguéssim, una lluita que tenim de canviar estructures
socials, estructures que romanen a tots i cada un dels partits,
a totes i cada una de les persones i a tota la societat. Sé que
es refereix vostè a la resposta que jo he donat en aquest
parlament en relació que recoman la no participació, però he
seguit una recomanació que va marcar aquest parlament, la
de no participació d'institucions en actes sexistes,crec que
és una labor que hem de fer entre tots i no només la
Comissió de la dona, es tracta d'anar eliminant tot aquest
tema i, efectivament, n'hem de donar exemple les
administracions perquè això no passi, però sí que he dit que
no és patrimoni de cap partit, sinó que es patrimoni..., el fet
que passin aquestes estimacions és un tema social i un tema
d'estructura social. Crec que amb això he contestat més o
manco els temes que se m'hansuscitat sobre la dona, i ara
passaria al tema de patrimoni, sobre el qual també s'han fet
comentaris.

L'expedient ha sortit avui, me l'han enviat fa dos dies,
ahir vaig tenir la roda de premsa, jo no en vaig donar cap
còpia a la premsa, simplement el vaig posar a l'abast de la
premsa perquè tenguessin coneixement sobre com estava
l'expedient, l'he enviat al Parlament i estic preparada perquè
aquest parlament fixi dia i hora perquè pugi comparèixer
davant tots els grups per explicar tot aquest tema. No sé
quin és el grup que ha fet la petició de compareixença, que
anava adreçada al conseller d'Agricultura, però hi
compareixeré jo com a responsable del Servei de patrimoni.
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Volia dir al Sr. Triay i a la representant d'Esquerra Unida
que el tema de la comissió d'investigació serà un tema que es
decidirà en el Parlament però que l'expedient és clar, està
totalment ajustat a dret i, per tant, els serà remesa aquesta
petició, com no podia ser d'una altra manera, supòs que demà
ja el tendran aquí, m'estranya que no hagi arribat avui, però,
vaja, és qüestió d'hores. En qualsevol cas, quan un expedient
està complet..., després es mira si hi haurà la comissió o no,
però a vegades, si un expedient està complet, no caldrà fer la
comissió, si els diputats queden satisfets amb la informació. En
qualsevol cas, diré al Sr. Triay que no formava part del
programa de legislatura i que jo, en cap cas, m'he referit en la
meva primera intervenció a l'any 91 ni a cap expedient en
concret, he dit que mai no s'han pagat amb fons públics
comissions, però és vostè que ha fet referència a un any en
concret i a un expedient en concret, no jo; he volgut deixar això
clar perquè hi hagi l'absoluta certesa de la integritat del Servei
de patrimoni a l'hora de fer feina, però no m'hi he referit en cap
cas,  això sí que és un programa de legislatura i un programa
que qualsevol responsable que dirigeixi aquest servei haurà de
dir en reiterades ocasions, atesa la crisi per la qual passa la
classe política, que una i mil vegades haurà de repetir aquest
tema, però mai, en cap cas, no he fet referència a cap any ni a
cap expedient. Per tant, vostè ha fet una afirmació i una
deducció que jo no he fet, vostè ha dit que jo he dit o vostè ha
deduït que jo he dit que jo em marcava com a programa que
mentre jo hi sigui no es pagaran comissions, no m'ho marc jo
com a programa, crec que s'ho ha marcat la societat i
simplement es tracta d'una qüestió ètica, d'una qüestió que
qualsevol polític al front d'una àrea de responsabilitat ha de
tenir present, no faria falta ni dir-ho, però en un moment com
el que vivim, he cregut oportú dir-ho perquè no quedàs cap
tipus de dubte.

En qualsevol cas, també he contestat sobre tot el tema de
l'adquisició d'instal•lacions, a Menorca i a Eivissa, de sòl. És
una assignatura pendent per part d'aquet govern, hi té tota la
raó, Sr. Orfila, i  en aquest sentit ja hem començat; a la darrera
reunió que vàrem tenir amb el Consell Insular de Menorca hi
havia ja (...) 600 milions cap a Menorca, i és tant una actuació,
invertir en sòl tant a Menorca com a Eivissa, com una prioritat
d'aquet Govern, jo li garantesc que així serà, ens doni un marge
de temps per fer-ho, hi hem fet una primera passa, segurament
se n'hi hauran de donar més.

Quant al tema del BOCAIB, hem traslladat el BOCAIB a es
Pinaret fa dies, esperem que totes aquestes deficiències es
puguin solucionar, però sí que hi va haver un compromís que es
traslladaria i s'ha traslladat.

En relació amb el foment de l'associacionisme, que l'ha tocat
el Sr. Orfila, que és important que totes les associacions tenguin
informació puntual, es fan tots els mecanismes perquè així sigui
i no quedi lesionat en cap cas cap dret, i la regulació sempre és
estricta, és a dir, sempre que hi ha hagut una regulació i s'ha
entrat a regular l'àra de foment, hi ha unes comissions
avaluadores i hi ha tot un procés que fan que això sigui
absolutament estricte. En qualsevol cas, també estic a la
disposició de les senyores i dels senyors diputats perquè
examinin totes i cada una de les subvencions o els criteris amb
què s'han donades d'ençà ostent la responsabilitat d'aquestes
àrees, i en qualsevol cas, estic disposada a discutir sobre
qualsevol subvenció per demostrar que no hi ha hagut en cap
cas discrecionalitat.

I finalment, una referència al Sr. Triay.Pensi que hi ha
hagut molta feina durant aquest any, feina de realitzacions,
pensi vostè que no es posen en marxa comunitats a
l'exterior... He fet una descripció del servei, però que ja ha
estat molt més grossa la descripció que n'he fet avui que la
que vaig fer l'any passat, perquè s'hi han fet coses. He fet
una descripció del SIAC que ha estat molt més profunda o
per a mi amb molta més eficàcia que l'any passat, perquè
s'hi ha fet una feina. El tema de la Comissió de la dona és
un tema que jo emplaç per a l'any 97. El tema de l'Oficina
dins el jutjat és un projecte que jo vaig assumir durant l'any
96, i pens que abans de final d'any, estic pendent d'una
reunió amb el jutge Barceló, podrà ser una realitat aquesta
oficina. Únicament he dit que era la Llei de règim jurídic la
que ens havia quedat a l'àire, però jo, quan vaig intervenir
en aquesta compareixença, assumia compromisos de
legislatura, com estic assumint en aquest moment
compromisos de legislatura, en cap cas jo vaig assumir aquí
compromisos d'un any, hi havia projectes que es podien fer
a un any, projectes a més llarg termini, però sí que vull
recordar que eren compromisos que jo assumia durant la
legislatura i que continuu assumint durant la legislatura; si
al final de la legislatura jo no he complit els meus
compromisos, llavors sí que podré rebre les crítiques, i les
rebré gustosa. En qualsevol cas, els diré que aquesta Llei de
règim jurídic és una realitat, que és a punt d'anar al Consell
consultiu i als membres del Govern per al seu debat.

En relació amb l'Inserso, Sr. Triay, deixi'm assumir les
competències del'Inserso dia 1 de gener del 97, deixim-ho
pair, deixim-ho estructurar, deixim-ho organitzar i després
el transferirem, però si resulta que l'he de transferir abans de
tenir-lo assumit, mal el transferiré, mal el podré valorar i no
voldria per res del món que els consells insulars tenguessin
unes competències traspassades de mala manera, sense
racionalitat i sense la dotació oportuna i adient.
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Per tant, aquest any ha estat un any productiu, és un any fent
feina, els projectes no es fan d'un dia per a l'altre, però, en
acabar aquesta legislatura, passarem comptes, jo he posar
damunt la taula tots els compromisos que hem assumit i esper
que siguin una realitat durant aquest temps i en el futur, per a
qui pugui agafar la responsabilitat que ara jo duc a terme.
Agraesc al Partit Popular i a la representant del Partit Popular,
del Grup Parlamentari Popular, tota la seva intervenció, li vull
dir que, com no, vostè comprèn el tarannà amb què fem feina
i vostè comprèn la difícil tasca que tenim nosaltres en
compatibilitzar àrees com la nova Direcció de Tecnologies,
importantíssima perquè aquesta societat progressi, i després
àrees com podrien ser les comunitats balears, on sempre
manquen recursos, o els temes que no hem tractat aquí però que
seran objecte de la Comissió d'Assumptes Socials demà, com
són els temes de joventut, menors, família o el tema d'acció
social. Hem d'intetar tenir una capacitat molt amplia de feina
per poder abastar totes i cada una de les estructures i donar
cobertura a tots i cada un dels serveis. Efectivament, s'han fet
avanços importants en el tema de víctimes, importantíssim, en
el tema de comunitats balears, importantíssim, en el tema de
desenvolupament jurídic, importantíssim, i serà més important
al llarg del temps, en el tema de la nova creació de la Direcció
General de Telecomunicacions crec que hi som capdavanters i
que som un poquet el mirall de la resta de comunitats, sense
anar més lluny, hem rebut ja cridades d'altres comunitats que es
volen miraren en nosaltres en relació amb les noves
tecnologies, i en definitiva tots i cada un dels serveis són molt
millorables, hi tenim molts d'errors, els solucionam, qualsevol
debat parlamentari és enriquidor per a nosaltres, però anam per
aquest camí. Gràcies al Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Intervencions en torn de rèplica?
Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Molt breument, li vull donar les gràcies per les respostes. Li
diré quant al tema de l'Inserso i la possible transferència als
consells insulars que no és en absolut incompatible el seu
estudi, preparació i debat ja des d'ara i la transferència efectiva
ja des de dia 1 de gener, tenint en compte el llargs que són els
mecanismes de transferència als consells insulars, especialment
perquè hi ha un fre constant per part del Govern en aquests
mecanismes, els quals després són degudament desacreditats
per justificar que no hi hagi transparències. Per tant, vegi que
és una excusa aquesta explicació, però com que ha dit que sí,
bé, en prenc nota, quedarà escrit i ja en parlarem, d'aquesta
qüestió.

Quant a la transparència i el procés de concessió de
subvencions que vostè ara ha valorat tan favorablement, li
recordaré que el Parlament, perquè el Grup Popular així ho va
voler, va rebutjar una iniciativa perquè fossin publicats en el
Butlleti Oficial de la Comunitat Autònoma simplement el llistat
de beneficiats, entitats o particulars, en matèria de subvencions,
cosa que es contradiu, crec jo, bastant amb aquesta presumpció
de transparència i de perfecta actuació que fa el Govern; molt
millor seria que, a més d'aquest procés i d'aquesta obertura, que
puguin ser consultats els expedients, hi hagués un fàcil
coneixement a través del Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, en funció de tals decrets, de quines són les entitats
i per quina quantitat han estat subvencionades en un determinat
moment.

I respecte del que vostè diu, compromisos de legislatura,
li diré que, efectivament, potser sigui així, són compromisos
de legislatura però que en el primer any de la legislatura cap
d'ells ha tingut satisfacció o realització durant la seva
presidència o la seva responsabilitat al front de la
vicepresidència o davant la conselleria.

Per altra part, també li voldria plantejar una qüestió que
va ser mencionada en la comissió mixta de transferències,
que és la necessitat d'impulsar el finançament estatal del
bilingüisme, o sigui, del que és el foment de la
normalització de la llengua catalana al marge del que és
l'ensenyament escolar, del que són els cicles
d'escolarització, pel que és la normalització dins la societat,
i crec que tractar de lligar-lo amb la competència en
educació és un error i que no ha estat així, a més, a cap de
les altres comunitats autònomes que han obtingut aquest
tipus de fons de finançament del bilingüisme o de la
normalització lingüística en llengua pròpia, cap d'ells ha
estat lligat al finançament del sistema educatiu.

I per últim, té vostè un moment, i si no, en parlarem en
una altra circumstància, i no ho havia plantejat abans,
perquè m'ha passat, quins són els projectes que té el Govern
en una matèria que vostè ha citat, que és en matèria de
televisions, quins projectes hi té quant a gestió i normativa,
tant pel que fa al cable com a les televisions locals com a
una hipotètica televisió autonòmica com en relació amb
Radiotelevisió Espanyola.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Molt breument, li ho agrairia.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Punt per punt.

Quant a l'Inserso, està dins l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia i, per tant, hi haurà una part de l'Inserso que
s'haurà de transferir als consells insulars, però jo no en tenc
la competència encara, encara no ha anat al Consell de
Ministres, no ha sortit publicat, la tendrem amb efectivitat
dia 1 de gener, hauré d'organitzar l'Inserso i després...
Difícilment jo puc en aquest moment assumir el que vostè
em demana perquè seria una irresponsabilitat, si jo no he
consolidat aquesta transferència, parlar de transferències als
consells insulars, això no vol dir que no es faci perquè és un
compromís que no he d'assumir jo, està assumit per l'Estatut
d'Autonomia en l'article 39 i, per tant, en tenim l'obligació,
almanco en part. Per tant, no és una excusa, és una realitat,
em sap greu que vostè l'hagi d'entendre com una excusa,
però crec que és molt racional que jo assumeixi la
competència, l'organitzi, la consolidi i després compleixi
amb l'article 39 i la transfereixi.
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Segon punt, transparència quant a concessió de subvencions,
quina transparència més grossa que hi hagi un butlletí?, i ara
farem una guia que reculli tots aquests temes,un butlletí oficial
de la Comunitat Autònoma que aprovi totes les línies, fins i tot
les ajudes de Presidència que no estaven regulades, ara es
regularan, i a partir d'aquí jo pos a l'abast de totes les senyores
i senyors diputats totes les concessions de subvencions, a qui
s'han donades i les quantitats, i llavors vostès veuran..., i podran
fer el debat que vulgui, i, a més, li donaré les explicacions que
vulgui en relació amb aquesta concessió. No sé si això és
transparència o no, però per a mi és transparència, i podem tenir
el debat que vulguin. No sé si a altres indrets, si a altres
institucions, estan regulades totes les subvencions que s'hi
donen, però en aquest moment en el Govern sí que hi estaran,
no sé si les altres institucions ho tenen.
 

El tercer punt, el compromís de legislatura, vostè em diu
que cap d'ells, i jo li dic que molts d'ells, és a punt d'entrar la
Llei de règim jurídic, hem desenvolupat el procés normatiu en
relació amb la Llei del procediment administratiu comú de
l'Estat, el Pla de la dona, hem regulat el tema de fundacions,
hem organitzat el tema d'associacions, farem ara l'Oficina de
víctimes dins el jutjat, hem traslladat el BOCAIB, hem ampliat
les dependències del SIAC, hem fet tota una sèrie de
campanyes, en fi, hem consolidat les comunitats balears a
l'exterior, hem fet la legislació adient i tot el ventall de la meva
compareixença. Efectivament, no s'ha pogut fer tot des de la
meva compareixença a avui, n'hi ha deu mesos, perquè eren
compromisos de legislatura, però se n'ha fet una gran part i és
una cosa que es fa passa a passa per poder arribar al final de la
legislatura amb el programa complet. No podia ser d'altra
manera, que jo, allò que he assumit en una legislatura, ho faci
en un any, perquè llavors no seria conselleria, jo seria una cosa
grossa, i som una persona limitada com tot ésser humà que
intenta fer feina dins le seves possibilitats.

El quart punt que vostè m'ha plantejat és impulsar el
funcionament de la normalització de la llengua catalana,cosa
que va ser plantejada en la comissió mixta i és un tema que
durà directament, cosa que no vol dir que jo no el coordini a
través de la comissió mixta, el conseller de l'àrea, no em
correspon a mi, sinó que el durà a terme el conseller
d'Educació, Cultura i Esports, i en qualsevol cas també estic a
disposició seva per poder fer les gestions que estimem
oportunes.

En relació amb el tema dels projectes quant a la televisió per
cable, televisió local i radiodifusió, tots aquests temes són
temes que ara tenim en estudi. Atès que en molts de casos ha de
canviar la legislació estatal, tot d'una que nosaltres tenguem
organitzat (...) en col•laboració amb l'Estat, per veure què hi
canvia l'Estat, per veure què hi podem fer nosaltres, hem tengut
diverses reunions amb el ministeri. (...), em posaré a disposició
de tots els diputats d'aquesta cambra per donar-los les
explicacions oportunes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

En haver acabat aquesta compareixença, conclou la sessió.
Gràcies a tots.
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