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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.

En primer lloc, deman si hi ha cap substitució. No hi ha cap
substitució.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 3797/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a unions de fet.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 3996/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig als comentaris
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Cañellas i Fons, sobre
l'assassinat de la Sra. Margalida Fiol i Gelabert.

Abans de començar, he de dir que l'ordre del dia quedarà
reduït a la meitat a causa que dues proposicions no de llei, el
debat de les quals estava previst fer avui aquí, en aquest ordre
del dia, la 3797, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a unions de fet, i la número 3996, del Grup Socialista,
relativa a rebuig als comentaris de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel
Cañellas i Fons sobre l'assassinat de la Sra. Margalida Fiol i
Gelabert, han estat retirades. En conseqüència, l'ordre del dia
queda amb les proposicions no de llei 2824, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i la 4598, també del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2824/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a signatura de
convenis entre els ajuntaments, el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Govern de l'Estat per tal
d'implantar un servei de "finestreta única".

Té la paraula per defensar, en primer lloc, la 2824, del Grup
Nacionalista-PSM, relativa a signatura de convenis entre
ajuntaments, Govern de la Comunitat de les Illes Balears i
Govern de l'Estat per tal d'implantar un servei de "finestreta
única", el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Tots els grups parlamentaris ens
hem omplert la boca un moment o l'altre de la necessitat del
projecte, de la voluntat d'atracar l'Administració a
l'administrat, i els processos de descentralització
administrativa en aquest sentit han -rebut un suport teòric
per part de tots; el problema ha estat l'hora de concretar com
es plasmava en actuacions concretes. La Llei de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común estableix en el seu article 38  la
possibilitat que qualsevol escrit es pugui registrar...,  que els
ciutadans remetin als òrgans de les administracions
públiques i, concretament, a l'Administració de l'Estat, es
podrà registrar a les dependències de les entitats que
integren l'administració local, si l'ajuntament de què es
tracta subscriu abans un conveni amb l'Administració de
l'Estat. En aquest cas, s'hauran d'establir sistemes
d'intercomunicació i coordinació, de registres, que permetin
que hi hagi compatibilitat informativa i la transmissió
telemàtica dels ajuntaments als registres. El Consell de
Ministres de dia 23 de febrer, aquesta proposició no de llei
està signada dia 6 de maig, va aprovar els termes o els
condicionaments per poder signar el conveni de
col•laboració que fa referència a aquesta llei i ordenar la
publicació en el BOE de les 1.993 fitxes o procediments que
regulen les relacions dels ministeris i organismes
dependents amb els administrats. De llavors ençà, alguns
ajuntaments de les Illes Balears, el d'Alaior concretament,
a l'illa de Menorca, i crec que un parell més, han signat ja
aquests convenis de col•laboració que han permès la
instal•lació d'aquesta "finestreta única", n'hi ha també una
partida més, d'ajutanemnts de tot l'Estat, que també han
signat aquest conveni i han començat a funcionar
tímidament, ho hem de dir, no s'ha produït l'allau de
peticions que tal vegada els mitjans de comunicació van
donar a entendre que es produirien quan es va produir la
signatura del conveni perquè aquestes coses són lentes, s'hi
han d'acostumar, que podran arribar a anar a l'ajuntament,
al seu ajuntament, i que aquest vehicularà la informació que
necessiten i les seves propostes, les seves sol•licituds,
entrega de documents que s'hagin de remetre a qualsevol de
les administracions, s'hauran d'acostumar a açò, implica un
canvi de cultura, però pensam que és molt important i que
va perfectament en aquesta línia que sigui l'administració
més propera al ciutadà la que s'encarregui de vehicular totes
aquestes propostes.

Nosaltres pensam que l'Administració autonòmica hi
hauria de prendre mesures semblants. S'ha parlat en
diferents plenaris del Parlament, en debats generals de la
Comunitat Autònoma i en altres moments, sobre les
relacions del Govern de la Comunitat Autònoma amb els
ajuntaments, i pensam que s'hauria de poder fer això mateix
des de la Comunitat Autònoma, això que ha organitzat el
Govern de l'Estat amb els ajuntaments a través de convenis
per a instal•lació d'aquesta finestreta única, encara que la
prova de la finestreta única no sigui la més adequada a la
situació, a aquesta actuació, des del punt de vista
administratiu. La figura és convenir actuacions perquè
puguin ser receptors i a la vegada informadors de tots allò
que afecta l'Administració de l'Estat i, en aquest cas,
l'Administració autonòmica.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 17 / 31 d'octubre del 1996 259

Per tant, aquest és el contingut de la proposició no de llei,
instar el Govern de la Comunitat Autònoma a prendre les
mesures pertinents per facilitar la consecució dels acords
necessaris amb els ajuntaments que permetin la signatura de
convenis d'aquells amb la Comunitat Autònoma, també dèiem
nosaltres amb l'Administració de l'Estat, encara que ho deien
més que res per aprofitar les instal•lacions i els aparells
informàtics que s'hauran de facilitar, o que se'ls hi haurà
d'ajudar, als ajuntaments, per tal d'implantar el servei de
"finestreta única", ho deim així perquè s'ha utilitzat aquesta
expressió, a través de la qual els ciutadans de les Illes Balears
puguin presentar els escrits, sol•licituds i documentacions a
remetre a l'Administració de l'Estat i a l'Administració de la
Comunitat Autònoma, i ser registrats en el propi ajuntament. I
un segon punt és que es proposa que el Parlament instarà el
Govern per tal que aquest prengui les mesures que assegurin
que els ciutadans puguin accedir, i és molt important, des dels
ajuntaments respectius a les informacions sobre les actuacions
del Govern i molt especialment a aquelles que fan referència a
terminis i documentació necessària per poder sol•licitar
autoritzacions, ajuts, subvencions o prestacions socials. Res
més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grups que volen fixar la seva posició?
Per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Tur té la
paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La Constitució Espanyola del 78 fa
importants avanços respecte de l'Administració que volem els
ciutadans espanyols precisament al servei dels interessos dels
ciutadans, consagra, entre d'altres, el precepte d'Administració
com a instrument al servei dels interessos dels ciutadans, per
tant, obert a la prestació i a l'actuació democràtica i plural al
servei, com deim, d'aquestos ciutadans, i en base a aquesta idea,
fixa els tres principis bàsics, entenem nosaltres, per poder
complir aquest primer objectiu, que són cooperació,
coordinació i col•laboració intermunicipal. Entenem que hem
avançat molt en aquest camp, però la veritat és que continuam
amb una important dispersió de competències d'administracions
o, potser, millor dit, de diferents nivells d'una mateixa
Administració, tal com ho defineix la Constitució, perquè a
partir del principi d'unitat jurídica d'actuació..., i pensam que és
un camp en el qual es podria avançar encara especialment, com
proposa la proposta del Grup Parlamentari Nacionalista, tenint
en compte molt especialment que som a l'era de la telemàtica
i especialment en aquesta comunitat autònoma, que sembla que
és una bandera de la telemàtica, per tant, en el moment que ja
des del domicili particular podem fer qualsevol tipus d'operació
bancària, creim que té especialment sentit que l'Administració
també s'actualitzi en aquests aspectes.

Com ha dit molt bé el portaveu del Grup PSM, la nova
Llei de procediment administratiu, de funcionament comú
de les administracions públiques, així ho estableix i és una
passa endavant en aquest camí. Per tant, creim oportuna la
proposta que es fa i, per això hi donarem suport. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Ferrando té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
també comparteix, com han dit els portaveus dels altres
grups parlamentaris, la necessitat d'apropar l'administració
als administrats i que, de cada vegada més, l'Administració
faciliti al màxim aquesta relació entre l'administrat i
l'Administració. En aquest sentit, la Llei de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú de l'any 92 va ser probablement un
avanç bastant important a l'hora d'stablir unes relacions
bastant fluïdes i d'apropament de les administracions als
ciutadans, sobretot si tenim en compte en relació al que
establia l'article 66 de la llei de procediment administratiu
antiga, sobretot per a aquells nuclis de població tal vegada
més allunyats, (...) podien presentar a registres, i en el cas
de les nostres illes, per la pròpia situació d'interilles, ha
facilitat molt aquesta situació. Per tant, ens pareix molt
positiu.

Però jo volia fer una reflexió sobre tots els conceptes que
s'han utilitzat des d'aquí, i ja ho ha apuntat el Sr. Diputat
Ramon Orfila, no hem de confondre el terme "finestreta
única", és a dir, no hem de barrejar termes jurídics, perquè
la Llei de règim jurídic, a l'article 38, hi estableix molt
concretament un aspecte, que és el tema del registre de
documents, escrits i sol•licituds. No equivoquem els termes
amb un terme de "finestreta única" que pot estar en
equivocar-se en termes de..., de "finestreta única"
d'informació, "finestreta única" de gestió, són termes
jurídics bastant més complicats i crec que la llei de règim
jurídic estableix molt concretament, sobretot l'article 38 que
s'ha esmentat, que es tracta dels temes dels registres dels
escrits, sol•licituds i documents que presenten els ciutadans
a les administracions, de tal manera que ens hem de centrar
en aquest aspecte  concret, i l'article 38 de la Llei de règim
jurídic estableix aquest aspecte. 

La novetat era la possibilitat que des de les
administracions locals es puguin presentar aquests
documents, previ conveni que s'hagi signat amb
l'Administtració de l'Estat.
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Llavors nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, estaríem
d'acord a poder arribar, com vostè ha dit, que a la Comunitat
Autònoma també hi pogués haver un sistema semblant al que
l'Administració de l'Estat ha establert a l'article 38 i que, de fet,
ja s'ha signat qualque conveni, segons en tenc coneixement, són
tres els ajuntaments de les nostres illes que han signat (Calvià,
Andratx i Alaior) aquest conveni amb l'Administració de l'Estat
per tal d'arribar a aquesta possibilitat prevista a l'article 38. De
totes formes, pens que el fet que no s'hagin presentat tampoc
més sol•licituds és que el tema no és fàcil, perquè, de fet, si ho
comprovam, la Llei de règim jurídic és de l'any 92 i
l'Administració de l'Estat no ha tret aquestes possibilitats de
signar conveni fins l'any 96, és a dir, que han passat quatre anys
des que realment s'ha dut a la pràctica aquest article 38, és
perquè crec que no és un sistema fàcil, perquè els temes han de
veure les possibles implicacions jurídiques que podria tenir a
l'hora de registre per qüestió de terminis..., és a dir, no és fàcil.

Per tant, jo proposaria al diputat que ha fet la proposta, al Sr.
Orfila, a veure si admetria, en tot cas, una esmena de
modificació o de substitució  un poc a la que ell ha proposat.

L'esmena seria en aquest sentit: "El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma a prendre
les mesures pertinents per facilitar la consecució dels acords
necessaris a les entitats que integren l'Administració local per
tal que els ciutadans i ciutadanes puguin presentar les
sol•licituds, els escrits i comunicacions que remeten a
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
al registre de les esmentades entitats". Els canvis han estat un
poc en el sentit d'acoplar la terminologia al que preveu la Llei
de règim jurídic, és a dir, canviar allò d'ajuntaments per
administracions locals o sol•licituds i comunicacions, és a dir,
terminologia que utilitza la Llei de règim jurídic, i llevar allò de
l'Administració de l'Estat, perquè jo consider que si ja està
establert i de fet ja hi ha ajuntaments que han signat aquest
conveni amb l'Estat, des del Govern de la Comunitat Autònoma
no tenen ja per què haver de fer cap de les actuacions.

De fet, en el conveni que se signa..., per exemple, vostè feia
menció de les ajudes, està previst en el conveni, s'hi diu:
"Prestar l'assistència tècnica, col•laboració sobre organització
i formació de registre", és a dir, que l'Estat ja se'n preocuparà.
D'acord, és ver que es passa a totes les administracions pels
problemes informàtics, que aquesta diputada que els parla no en
té ni idea, però supòs que els experts en tendran. (...) els
recursos, d'optimitzar els recursos, ja es posaran d'acord perquè
tot això es pugui dur a terme.

El que aquí crec que podem aprovar és instar el Govern en
el sentit que també s'adoptin les mesures pertinents per tal de
facilitar que la gent pugui presentar, tal com preveu la Llei de
règim jurídic, els documents, la manera com i tal s'haurà
d'analitzar i supòs que hi haurà d'haver reunions tripartites o el
que sigui per tal d'aclarir-ho.

I després, respecte del segon punt, seria: "El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per tal que adopti les mesures pertinents per tal
de facilitar l'accés dels ciutadans i ciutadanes a les
informacions sobre les actuacions de govern". N'he llevat un
poc el tema..., vostè l'ha especificat més, però és tot.

I després hi he afegit allò dels ajuntaments o
administracions locals perquè crec  que l'administració ha
de facilitar la informació als ciutadans no només a través
dels ajuntaments, i estic pensant en projectes que ja duu a
terme a la millor el Govern de la Comunitat Autònoma, que
ara han estat exposats aquí per diferents consellers, on la
informació que rebran els ciutadans i les ciutadanes no serà
a través de l'ajuntament, fins i tot pot ser de forma
particular, estic pensant en el 012 o en el 112, és a dir, un
sistema d'informació on el ciutadà a través d'un servei de
cridada gratuïta telefònica podrà rebre informació de molts
dels projectes que duu a terme el Govern. ara ho tenim en el
tema del Pla mestral, s'hi utilitza ja el 012, també he vist
pels mitjans de comunicació que el Pla d'acollida a la
infància també l'estan fent amb el 012. Per tant, la
informació s'ha de facilitar... És clar que moltes vegades
serà a través dels ajuntaments, però hi ha molts de mitjans
on l'Administració ha de facilitar la informació i a la millor,
tal com ha apuntat el diputat del Partit Socialista, arribarà
un moment que a través d'un ordinador a la pròpia casa del
ciutadà es podrà rebre aquesta informació, supòs que
nosaltres ja no ho veurem, això, però vull dir que la idea era
un poc en aquest sentit.

I si s'accepta l'esmena, nosaltres hi donaríem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Orfila. Sra. Ferrando, la té per escrit,
l'esmena?

En farem lectura.

El primer punt seria: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de la Comunitat Autònoma aprendre les
mesures pertinents per facilitar la consecució dels acords
necessaris amb les entitats que integren l'Administració
local per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin presentar
les sol•licituds, els escrits i comunicacions que remeten a
l'Administració de la Comunitat Autònoma en el registre de
les esmentades entitats".

I el segon punt diria el següent: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma per
tal que adopti les mesures pertinents per tal de facilitar
l'accés dels ciutadans i ciutadanes a les informacions sobre
les actuacions del Govern".

Sí, Sr. Orfila?

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Demanaria dos minuts de descans
perquè en puguem fer una lectura els portaveus. En el segon
punt he sentit dos "per tal" que es podrien corregir...
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EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Orfila.

Se suspèn la sessió per un temps de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

...de transacció.

Prec al Sr. Orfila que en fes lectura.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President.

La primera seria tal com n'ha fet lectura vostè mateix, la
proposta que ha presentat el Grup Popular.

I la segona quedaria així: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de la CAIB per tal que adopti les mesures
pertinent per facilitar l'accés dels ciutadans i ciutadanes a les
informacions de les actuacions del Govern emprant els mitjans
necessaris i especialment a través de les administracions
locals".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila.

Hi ha cap observació? Puc considerar, idò, que queda
aprovada per assentiment aquesta proposició no de llei? Queda
aprovada per assentiment.

I.4) Proposició no de llei RGE núm. 4598/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació
de la composició de la Comissió Avaluadora de projectes per
a la cooperació al desenvolupament.

I passam a la darrera proposició no de llei, que és la 4598,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació de la composició de la Comissió avaluadora de
projectes per a la cooperació al desenvolupament. Té la paraula,
pel grup proposant, el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, seré quasi telegràfic. És una qüestió
que també hem discutit, no amb aquesta fórmula, emperò amb
propostes que contenien el mateix esperit d'aquesta proposició
no de llei. Nosaltres hem entès sempre, des del Grup del PSM,
que a l'hora de donar protagonisme a totes les qüestions
referides a la col•laboració amb els països en vies de
desenvolupament i especialment a l'hora de prendre decisions
que afectin el repartiment o el criteri de repartiment de les
quantitats que el Govern de la Comunitat Autònoma destina a
la cooperació amb aquesta països en vies de desenvolupament,
s'havia de donar un protagonisme especial a les organitzacions
no governamentals que, a més a més, s'han estructurat, s'han
organitzat, a través dels ponts de cooperació i de solidaritat a
l'illa de Menorca i a l'illa de Mallorca, crec que a Eivissa ha de
constituir-se encara aquest fons.

La proposta de la proposició no de llei la presentam a
partir del coneixement que tenim que es crea, per part de la
Conselleria de Presidència, la Comissió avaluadora de
projectes per a la cooperació al desenvolupament, una
comissió que té una composició on hi ha la directora
executiva de la Comissió interdepartamental de la dona, dos
funcionaris adscrits, un a la Direcció General d'Acció Social
i un a la Direcció General de Joventut i Família, un
funcionari del Servei d'arquitectura, patrimoni i
contractació.

Pensam nosaltres que seria important que encara que
només fos a nivell de poder tenir informació molt més
directa, però també de poder aportar criteris, element de
judici, que facilitessin la labor del Govern, poder tenir
presència dins aquesta comissió avaluadora de representants
respectivament de cada un dels grups, de cada un dels fons
de cooperació per al desenvolupament que existeixen a cada
una de les Illes. Que quedi clar que la nostra posició és un
sargit a la nostra postura inicial, nosaltres pensam que
s'hauria de fer una comissió assessora a aquesta política, i
així ho hem defensat diferents vegades en el Parlament de
les Illes Balears, però que ja que no s'ha acceptat per part
del grup majoritari en aquesta cambra la creació d'aquesta
comissió, que com a mínim s'hauria de poder entrar..., donar
entrada als dos fons en aquesta comissió avaluadora per
poder facilitar recaptar informació i a la vegada aportar
elements de judici a l'hora de prendre aquestes decisions.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grups que hi vulguin intervenir? pel
Grup Popular, té la paraula la Sra. Ferrando.
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LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon Orfila, en aquesta ocasió
el Grup Parlamentari Popular no comparteix l'exposició que
vostè ha fet i, per tant, no donarem suport a aquesta proposició
no de llei, no l'hi donarem perquè vostè planteja unes propostes
partint d'unes premisses que nosaltres no compartim, és a dir,
vostè diu a la seva proposició no de llei que hi ha una manca de
transparència a l'hora d'atorgar les ajudes a la cooperació i al
desenvolupament del Tercer Món. Com que nosaltres no
compartim aquesta premissa, no hi donarem suport, in o la
compartim perquè creim que hi ha suficient transparència a
l'hora d'atorgar aquestes ajudes. Hi ha un decret d'ajudes que
vostè coneix perfectament, hi ha, com vostè ha esmentat, la
creació d'aquesta comissió avaluadora, que és la que mira els
projectes i determina la concessió de les ajudes, i com vostè
molt bé ha dit, aquesta comissió està integrada bàsicament i
casi exclusivament pels funcionaris, per la qual cosa li lleva
qualsevol tipus de possibilitat política, si és aquest el seu
pensament, i de fet, crec que estan molt ben proposades les
persones que han de formar part d'aquesta comissió avaluadora.
La directora executiva de la comissió, per tal que aquells
projectes, perquè el decret hi fa referència, que suposassin una
millora de la situació de les dones en el Tercer Món, membres
de la Direcció General d'Acció Social perquè dins els objectius
i dins les prioritats hi ha els temes de benestar social, sanitari,
després també de la Direcció General de Joventut perquè també
una de les prioritats és el foment i l'ajuda a la joventut d'aquests
països, i també de l'àrea de patrimoni perquè també un dels
objectius d'aquest decret és fomentar tot allò que suposin les
infraestructures d'aquests països, per la qual cosa la composició
ens pareix molt encertada i està formada bàsicament per
funcionaris, per la qual cosa hi ha una total transparència, són
criteris molt tècnics els que decideixen o puntuen perquè, a
més, hi ha uns criteris d'avaluació que es varen establir a la
pròpia comissió avaluadora i que en el passat ple, si no hi vaig
equivocada, la consellera de Presidència els va explicar arran
d'una pregunta parlamentària formulada pel Grup Parlamentari
Socialista. llavors, es fa amb total objectivitat.

Per altra part, tampoc no compartim, i no perquè no
volguéssim que els fons de solidaritat tant de Mallorca com de
Menorca no estiguessin dins aquesta comissió, que la seva
presència hi doni una major transparència i una major
participació ciutadana. Els fons de solidaritat no és de les ONG,
són bàsicament ajuntaments qui en forma part. De totes formes,
la cooperació, perquè no pugui pensar-se que no és que no es
vol una cooperació amb els fons, entre el Govern i els fons de
solidaritat existeix, vostè sap, perquè (...) a la seva proposició
no de llei, que el Govern forma part com a entitat
col•laboradora dels fons de solidaritat tant de Menorca com de
Mallorca, que són els que hi ha constituïts, i a més, si no hi vaig
equivocada, també en té la presidència d'honor amb veu però
sense vot, dels fons. Per tant, la fluïdesa de comunicacions
entre els fons i el Govern creim que està garantida, de fet, li
diria que, també si no hi vaig equivocada, per les meves
informacions, la cooperació no només està en els fons d'aquí,
de Balears, sinó que també s'han establert línies d'intercanvi
amb el Fons català, amb el Fons valencià i amb el del País
Basc, per la qual cosa l'obertura per part del Govern que hi hagi
aquesta comunicació existeix, crec que està totalment garantida.

I quant a la transparència, més transparència que la que
pugui oferir també des del control a què està sotmès el
Govern per aquest parlament, crec que està bastant
garantida, a través de preguntes, a través de
compareixences, es pot demanar perfectament a quines
entitats atorga el Govern aquestes ajudes i quins criteris ha
seguit. Per tant, la transparència creim que està totalment
assegurada, més fins i tot, li diria que estam mirant, perquè
vegin que no hi ha cap cosa rara, les ajudes que va donar el
Fons de solidaritat de Mallorca l'any passat i l'any 95 i les
que ha donat el Govern, i li dic que pràcticament les entitats
són les mateixes, (...) Manos Unidas, Amics del Poble
Saharià, la fundació Vicenç Ferrer, Càritas Diocesana,
bàsicament les entitats són les mateixes, per tant, la
transparència i que no hi ha res estrany crec que està
totalment garantit, i a més, li diré que la comunicació hi
existeix, per tant, considerant que la comissió avaluadora és
una comissió molt tècnica i totalment transparent, en aquest
sentit no hi donaríem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Vol replicar, Sr. Orfila? Té la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President, molt breument. Hi ha una diferent
concepció, és una qüestió de criteri, de plantejament de
partida. Nosaltres hem defensat des de sempre, des que
existeixen els fons de cooperació, la necessitat que es creÏ
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears una comissió
assessora del Govern, no volem detreure del Govern la
capacitat de decisió a l'hora de veure amb quins criteris es
repartiran els doblers que es destinen a cooperació amb
països en vies de desenvolupament, però sí que el Govern
hauria de cercar l'assessorament i, per tant, la participació,
d'aquells representants de la societat civil organitzada que
estan fent feina, i una feina molt important, en matèria de
cooperació, açò són les ONG, que, a més a més, a les Illes
Balears per, almanco les de Mallorca i les de Menorca,
facilitar la seva actuació s'han organitzat en aquests fons de
cooperació, dels quals també formen part les
administracions locals, però que, per tant, a través d'aquests
fons es podria canalitzar perfectament aquesta participació.

Nosaltres pensam que sí que és molt important aquesta
participació perquè, que es reclama també a nivell de l'Estat,
el Govern, a l'hora de decidir quins criteris s'utilitzaran per
dur a terme aquest repartiment, que arribarà a ser important
quan arribem al 7% abans d'acabar la legislatura, segons el
compromís del Govern de la Comunitat Autònoma, tengui
uns criteris que no surtin només de la seva voluntat, sinó
que s'hagi escoltat de forma molt directa aquells que des de
la societat civil participen, hi fan feina, en aquest sector, i de
manera organitzada. Per tant, que es puguin escoltar les
ONG a l'hoar de decidir aquests criteris i que, evidentment,
la darrera... o la voluntat, qui en prendrà la decisió, serà el
Govern, i no ho hem posat en dubte de cap manera, no ho
hem posat en dubte de cap manera. Jo inst la portaveu del
Grup Popular, que revisi el contingut dels debats que s'han
produït en plenari sobre aquesta qüestió quan hem dut a
terme aquestes propostes, sempre hi hem deixat clar que la
darrera voluntat, vaja, la voluntat, qui ha de prendre la
decisió, és del Govern, emperò ha de poder estar assessorat
a l'hora de redactar els criteris i a l'hora de poder fer després
un seguiment sobre com s'ha dut a terme finalment el
repartiment, a partir de l'aplicació d'aquests criteris que
s'han elaborat.
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Aquesta proposta d'avui era una passa cap allò altre, era
simplement fer possible la participació, que s'escoltessin les
ONG o els dos fons de solidaritat a través d'aquesta comissió
avaluadora, sí; que és essencialment tècnica? També, però que
està presidida per la consellera de Presidència i que era una
forma perquè aquesta pogués tenir aquest assessorament,
pogués conèixer el sentit de les ONG a través d'un organisme,
el que fos, que s'hagués creat, aquest era l'objectiu. Per tant, hi
ha aquesta diferència de criteris, nosaltres lamentam que no
doni suport a la nostra proposta i crec que en tornarem a parlar
perquè ja sap que en aquests temes som reiteratius.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Vol contrareplicar, Sra. Ferrando? Té la
paraula..

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Li vull dir que per ventura, tal
vegada, vostè, Sr. Orfila, no dubta que es faci amb
transparència, però desgraciadament sí que he hagut de sentir
en aquest parlament que a vegades es dubta de la transparència
a l'hora d'atorgar les ajudes per part del Govern,a  la millor
vostè personalment no, però jo he escoltat aquestes crítiques i
això és el que vull dir, que no pensam que sigui així.

Quant que vostè diu que s'haurien d'escoltar les ONG, és
que aquí partim d'un punt de vista diferent, és a dir, el fet que
no hi hagi a la millor una comissió assessora no implica que no
s'escoltin les ONG, a la millor no se'ls escolta com vostè
proposa, que és a través d'una comissió assessora o d'un consell
assessor, però li puc ben assegurar que són escoltades
particularment perquè moltes ONG han passat pels despatxos
de la Conselleria de Presidència, abans Vicepresidència, quan
hi duen aquest tema del Tercer Món per tal de ser escoltades les
seves peticions, i que, de fet, els criteris que utilitza el Govern
o que va establir aquesta comissió avaluadora no són totalment
discriminatoris o totalment així, agafats perquè si, sinó que en
base a tècnics, i quan jo li dic que el Fons de solidaritat de
Mallorca donava les subvencions o les ajudes donades eren
bàsicament les mateixes que havia donat també el Govern, això
implica que anam en una bona línia i que escoltam la gent i que
bàsicament s'escolten les ONG, fins i tot en el fons, maldament
que no formin part de la comissió avaluadora, a les reunions
que hi ha hagut amb els diferents representants dels fons han
estat escoltats. Vostès parteixen que el govern no escolta, vostè
ho organitza a través d'una comissió..., perquè és clar, no és el
mateix les ONG que hi ha a la nostra comunitat que les que hi
pugui haver, tal vegada, a Catalunya o a Madrid, on a la millor
hi ha d'haver un fòrum d'organització, però aquí per a les
entitats que es presenten es permet que fins i tot una a una..., i
li puc ben assegurar que quasi quasi han passat una a una pels
despatxos d'allà a parlar i a comentar els projectes que
presentaven.

La col•laboració amb els fons existeix, perquè, a més,
les reunions també han estat contínues i periòdiques amb els
fons, perquè jo crec que el que cerquen totes les
administracions és que les ajudes arribin i que aquesta ajuda
a la cooperació amb el Tercer Món tengui un efecte positiu,
i jo sé que totes les administracions i totes les ONG cercam
el mateix, per tant, no tenim cap dubte que s'està fent; una
diferent visió, vostè ho proposa d'una manera organitzada i
des del Grup Parlamentari Popular consideram, sobretot
aquesta portaveu que li parla, que això es produeix una a
una, amb un contacte més directe, que a la millor no a través
d'una forma organitzada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando.

Acabat el debat, passarem, idò, a la votació.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT: 

Sí, Sr. President.

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no
de llei.

Abans d'aixecar la sessió, record que avui horabaixa a
les quatre tendrà lloc també una sessió de la Comissió
d'Assumptes Institucionals per tal de veure la
compareixença de la consellera de Presidència i del
conseller de Sanitat per explicar el tema de l'Inserso.

S'aixeca la sessió. Gràcies a tots.
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