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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots. Anam a començar aquesta sessió, i
abans demanarem si hi ha substitucions.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, Josep Ramon Balanzat substitueix Antoni Pascual.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap substitució més? Bé, si de cas prendrem nota
si hi hagués qualque substitució, el lletrat, com sempre, actuarà
directament.

Si no hi ha inconvenient per part dels portaveus,
modificaríem l'Ordre del Dia i, en lloc de començar per les
preguntes, començaríem per la compareixença. 

II.1) Compareixença RGE núm. 1673/97, sol•licitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència, per tal d'informar sobre el grau d'incompliment
de les obligacions que l'Estatut d'Autonomia i el Reglament del
Parlament imposen al Govern envers la Cambra.

Començam, idò, per la compareixença, sol•licitada pel Grup
Parlamentari Socialista, de la Consellera de Presidència, per tal
d'informar sobre el grau d'incompliment de les obligacions que
l'Estatut d'Autonomia i el Reglament del Parlament imposen al
Govern envers la cambra.

Per fer, en primer lloc, la seva exposició, té la paraula la
Consellera Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Compareixem aquí aquesta
consellera i el Director General d'Exteriors, el Sr. Ferriol, que
m'acompanya a la meva esquerra, per donar resposta a aquesta
petició de compareixença que va demanar el Grup Socialista.

Començarem per dir que una de les funcions clàssiques de
tot poder legislatiu és, sens dubte, la de controlar l'acció política
del Govern i aquesta funció de control a l'actualitat adquireix
una importància màxima, donat que hi ha hagut un enfortiment
dels executius i, per tant, això es convertirà en una
característica principal dels sistemes polítics i democràtics. El
control del Govern pel Parlament, la capacitat del legislatiu per
controlar l'executiu ha estat des de fa estona un tema
fonamental en tot el que podríem denominar el dret
parlamentari.

En conseqüència, ... voleu parlar abans?

EL SR. PRESIDENT:

Esperi un moment, Sra. Estaràs. És que al fons de la sala
... Continuï, Sra. Estaràs, per favor.

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

En conseqüència, valoram molt positivament l'activitat
que desenvolupa la cambra, en aquest cas el Parlament de
les Illes Balears, encaminada, en definitiva, a la
comprovació de l'activitat del poder públic, del poder
execució i de la verificació de la seva actuació, i veure si
aquesta actuació s'ajusta als paràmetres establerts pel
parlament. El control parlamentari suposa així, en si mateix
i sense restriccions, la possibilitat que el parlament
comprovi, revisi, examini o intervengui en les actuacions
del Govern balear, configurant-se com un òrgan en el qual
es personifica la voluntat del poble de les Illes Balears.

Efectuades aquestes consideracions preliminars, que
estic segura que tots els senyors i les senyores diputats hi
estan d'acord, veurem, examinarem ara que la realitat actual
és la següent. Existeixen tota una sèrie d'actuacions,
preguntes, interpel•lacions que van dirigides al Govern,
preguntes orals, preguntes escrites, sol•licituds de
documentació, interpel•lacions i ja no entraré en el cas de
mocions ni en el cas de proposicions no de llei o projectes
de llei o proposicions de llei que si bé tenen una repercussió
per al Govern, perquè després totes aquelles mocions o
aquelles proposicions no de llei que s'aprovin són d'obligat
compliment per al Govern, sí que crec que la intenció del
Grup Socialista era entrar en el que serien les preguntes
escrites, bàsicament, i les sol•licituds de documentació, que
és on es pot veure si realment hi ha un compliment o
incompliment del Govern i amb quin grau hi ha aquest
compliment o amb quin grau hi ha aquest incompliment.
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Com a balanç de l'activitat parlamentària del període juny-
desembre del primer any de la quarta legislatura, he de dir que
es varen presentar 11 interpel•lacions sobre actuacions de
l'executiu en matèries de política general. Més que anar període
de sessions per període de sessions, he agafat l'any 96 com a
balanç, i examinarem actuació per actuació aquest any 96 i el
que ha començat de l'any 97. Això vol dir que agafant
l'estadística de l'any 96, això voldria dir el segon període de
sessions del primer any de la quarta legislatura i el primer
període de sessions del segon any de la quarta legislatura, tenim
les dades següents: proposicions no de llei -si bé ja hem dit que
aquí no hi ha un incompliment, perquè pràcticament totes les
que s'aproven s'acompleixen- dir que a l'any 1996 s'han
presentat, segons els registres del Govern, 120 proposicions no
de llei, 60 a ple, 30 a comissió i 30 pendents per a l'any 97,
n'existeixen 30 pendents, en aquest cas, per a l'any 97; l'any 97
se n'han presentat 61: 12 a ple i la resta a comissió. Quant a
mocions -també hem dit que no era un tema que afectàs, més
que indirectament, al Govern- se n'han presentat, segons els
registres del Govern, 16: 7 d'aprovades i 9 de rebutjades. En el
cas de l'any 1996 -hem agafat aquest any de referència-
interpel•lacions se n'han presentat 30: 22 a ple, 2 han decaigut,
2 han passat a ser resposta escrita en haver decaigut al final de
període. Preguntes orals: 128 a ple, 67 a comissió.

Anem a veure ara el que hem dit que ens interessava, que
eren preguntes escrites i sol•licituds de documentació.
Preguntes escrites durant l'any 1996 se n'han presentat 2.024,
hem llevat d'aquí les que han estat decaigudes, rebutjades, etc.,
entrades en el Govern 2.024 preguntes escrites, de les quals se
n'han contestat 1.688. Això vol dir que estam en un 83'4% de
compliment i, per tant, hi hauria, aproximadament, un 18,
17'6% d'incompliment en relació a les preguntes de l'any 96,
preguntes amb resposta escrita. En relació a l'any 97, les
presentades l'any 97, se n'han presentat 480; no han finalitzat el
termini 38, i en queden pendents per contestar 72; això vol dir
que en aquests moments ens trobam en un grau de compliment
del 85% i únicament tendríem un 15% d'incompliment.

Quant a les sol•licituds de documentació tenim els barems
següents: l'any 1996 es varen presentar 508 sol•licituds de
documentació, en queden pendents 141; això vol dir que estam
en un compliment, quant a sol•licituds de documentació, del
72'2%, per tant hi hauria aquí un incompliment d'un 27'8%.
L'any 1997 s'han presentat, quant a sol•licituds de
documentació, 185 i en queden pendents 100; però moltes es
troben en termini encara dins aquest any 97 per contestar.

Per tant, en aquests moments, si bé sempre, i fent una taula
comparativa amb altres parlaments, no estam en un grau de
compliment del 100%, no existeix cap parlament de cap
comunitat autònoma de tot l'Estat espanyol que estigui en un
grau de compliment del 100%; efectivament és una
obligació del Govern arribar a aquest 100%, però ens
movem en un grau de compliment entre el 80 i 85% del que
són preguntes escrites i sol•licituds de documentació. He
volgut agafar altres comunitats autònomes com a referència
i, per exemple, en el cas d'Andalusia, també prenent com a
model l'any 96, el seu grau de compliment és del 66%
enfront d'un 34%, és a dir que estam complint més que el
Parlament o que el Govern d'Andalusia. Quant a sol•licituds
de documentació també, i també he agafat altres parlaments,
com el Parlament d'Extremadura, on també tenim un grau
de compliment bastant més alt; és a dir, no crec que amb
això puguem dir, no estam en el 100%, estam en un 85% de
resposta quant a pregunta escrita i quant a sol•licitud de
documentació; prenc nota que hauríem d'estar en el 100%
i que resta aquest 15%, però em tranquil•litza veure que
altres parlaments de l'Estat espanyol estan per davall de
nosaltres en qüestió de compliment per part del Govern i
més o manco estam per damunt la mitja nacional.

Res més i ara em sotmetré a les preguntes. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn d'intervenció de
grups, en primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt el Sr.
Balanzat té la paraula. Perdoni, sí, efectivament, correspon,
en primer lloc el torn al grup que ha demanat la
compareixença, és a dir, no és una compareixença a petició
del Govern sinó que és a petició d'un grup parlamentari, en
aquest cas el Socialista, té la paraula la Sra. Barceló i
perdoni.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, encara que entenem que tots els
grups polítics a l'oposició tenen els seus greuges respecte al
compliment del Govern amb les seves sol•licituds de
documentació o de preguntes per escrit, en aquest cas la
compareixença ha estat sol•licitada pel Grup Socialista. I,
bàsicament, hem de fer referència a diverses coses, abans
d'entrar en el control estadístic que el Govern du bastant
millor que el control vertaderament de compliment que avui
es planteja; bàsicament, perquè hem de tenir en compte que
el compliment no només és contestar, sinó que també és
contestar dins termini, cosa que sembla que s'oblida per part
de la Consellera de Presidència. Existeixen uns terminis que
estableixen els reglaments quant a contestar preguntes,
quant a contestar sol•licituds de documentació; i que en cas
de no poder complir el Govern hauria de justificar, d'acord
amb el Reglament d'aquesta cambra, la impossibilitat de
complir i demanar una pròrroga, cosa que pot ser el Govern
no sap perquè en aquesta legislatura no ha utilitzat mai
aquesta sol•licitud de pròrroga per no poder complir els
terminis, però d'entrada, hi hauríem de fer referència i fer la
correcció que el compliment, quan es parla d'un compliment
d'un 80 i un 85% s'ha de corregir pel fet que no només
s'acompleix quan es contesta, sinó quan es contesta dins
termini. Cosa que amb les estadístiques, si agafam la
legislatura sencera, des del principi que comença i prenem
possessió com a diputats fins, per exemple, al desembre de
l'any 96 on es presenta aquesta interpel•lació, el grau de
compliment del Govern dins termini i resposta respecte a
preguntes, a sol•licituds de documentació, és exactament
d'un 0'25% de les presentades pel Grup Socialista, el 0'25%,
i respecte a les preguntes per escrit d'un 1'35%, només les
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d'un grup. Açò és el grau de compliment, contestar dins termini.

Per tant, a partir d'aquí i tornant al principi, agraïm que el
Govern valori positivament el treball del parlament, és una cosa
bastant nova el fet que el Govern controli el treball del
Parlament, cosa que alhora agraïm si el sentit aquest és positiu,
i alhora també dir-li que la valoració que en fa el Parlament o,
com a mínim, aquest grup socialista, del treball del Govern en
relació als grups polítics no és tan positiu; i no és tan positiu
precisament per aquestes qüestions de sol•licitud de resposta
del Govern a les sol•licituds de preguntes per escrit i de les
sol•licituds de documentació que es fan. Bàsicament perquè el
treball de control del Govern, i cada vegada és més ample el
poder del Govern quant a competències que exerceix, també
alhora és important no només el fet que doni resposta el Govern
als grups parlamentaris, com dèiem abans, sinó que també és
important l'agilitat de l'activitat política i, per tant, que s'intenti
respondre en els terminis que els reglaments marquen; són uns
terminis reduïts, però són uns terminis existents i, per tant, era
important fer aquesta valoració.

Fer aquesta valoració perquè, evidentment, hi ha preguntes
que, a més, les podem valorar amb dades respecte al temps que
duen presentades, és a dir que la selecció de les preguntes i
sol•licituds que contesta el Govern no és amb el temps, sinó
que també és selectiva quant a temes. Hi ha temes que no es
responen, ni a preguntes ni a sol•licituds de documentació, que
estan pendents des de l'any 95, quan comença aquesta
legislatura. I en aquest cas, hi ha 43 preguntes socialistes des
d'aquesta legislatura, de l'any 95, que no han tengut resposta
encara; i existeixen 33 sol•licituds de documentació, des de fa
un any, del Grup Socialista tot sol, que no han tengut resposta
del Govern; i són sol•licituds sobre temes que, evidentment,
han estat problemàtics i dels quals el Govern no dóna resposta.
I aquesta és una de les qüestions que voldríem plantejar a la
Consellera de Presidència: que d'alguna manera es justificàs i,
sobretot, quan fa més d'un any que estan presentades i amb un
any no s'ha presentat no s'ha presentat ni resposta, ni
justificació, ni la documentació adient, que evidentment no
existeix o hem de demanar explicacions al Govern de per què
respostes amb més d'un any de registre d'entrada, amb més d'un
any, no han tengut resposta, ni preguntes ni sol•licituds de
documentació. Açò per una banda, existeixen, són uns
percentatges petits, evidentment, perquè ens movem entre
números petits quant al volum de preguntes i de sol•licituds de
documentació que es demanen, però que no per això s'ha de
deixar de dir que no tenen resposta per part del Govern; i creim
que açò sí que és una pràctica que no hauria d'ocórrer. Igual que
s'ha de valorar, com hem dit abans, que el compliment del
Govern s'ha de tenir en compte quant al temps en què es
contesta.

I així com el Govern ha fet la seva estadística dels dos
darrers anys, 96 i 95, nosaltres podem presentar altres
estadístiques des d'altres anys, repetesc, des del principi de
legislatura fins al desembre de l'any 96, on les sol•licituds
de documentació contestades en període inferior a un mes,
com hem dit abans, només del Grup Socialista és d'un
0'25% de compliment; entre un mes i dos mesos, un 46%;
però, més d'un any encara en tenim un 4%. I amb preguntes
per escrit estam exactament igual: contestades en un període
inferior a un més, és un 1'35%, només des del Grup
Socialista; i açò, aquest cas, és quan el Govern compleix el
Reglament amb temps i resposta.

Per tant, són apreciacions que valia la pena posar a
l'abast de la Consellera i, bàsicament, sol•licitar una qüestió
molt clara, que les respostes es donin però també que es
donin amb la màxima celeritat; si el Reglament no funciona
perquè els terminis són massa curts, que se justifiqui per
part del Govern que s'habilitin o que es donin més amples
marges de temps per contestar. Però que, d'entrada, es
contestin amb la celeritat que marca l'activitat política,
l'actualitat política, que moltes vegades, passat un any que
s'ha fet la pregunta o s'ha sol•licitat la documentació,
evidentment és un instrument que té el Govern indirecta de
desaccelerar l'activitat política del Parlament.

Per tant, el grau de compliment no el valoram
positivament i creim que el Govern hauria d'extremar el seu
compliment, el seu respecte al Parlament, contestar-ho tot,
justificar el que no es pot contestar, si és el cas, i, en tot cas,
també el fet de plantejar que els compliments no són tan
amples com la Consellera ha volgut afirmar, que es contesti
tot i que es contesti dins termini. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Intervendran ara els altres grups.
Pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Balanzat té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que poca cosa
més a afegir a la intervenció que ha fet la portaveu del Grup
Socialista, simplement destacar alguns aspectes. Una de les
eines fonamentals que tenim els diputats per fer la nostra
feina és poder tenir un accés ràpid i àgil a la documentació
i a la informació que necessitam per a la nostra feina,
informació i documentació que ens ha de ser facilitada, que
no felicitada, pel Govern.

Efectivament, crec que el grau d'incompliment en
resposta a aquestes preguntes i sol•licituds de documentació
és greu; el nostre grup també pateix greus retards en moltes
d'aquestes qüestions. I també volia fer incidència que és
especialment selectiu aquest retard quan per exemple hi ha
temes o aspectes que poden ser més conflictius o delicats
per al Govern, aquests són objecte d'un retard molt major
que no d'altres que poden tenir una menor incidència, una
menor conflictivitat.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 29 / 7 de maig del 1997 437

Tampoc no crec que sigui un consol per al Govern el fet que
hi hagi altres parlaments autonòmics del nostre Estat que van
pitjor que nosaltres, anar consolats amb això crec que és molt
pobre.

I bé, sincerament dir que lamentar l'obstaculització que
sembla que hi ha per part del Govern per tal que els diputats
puguem fer una feina ben feta, una feina ben documentada i ben
argumentada, per part del Govern de vegades se'ns fa difícil
poder tenir accés a aquesta documentació i, simplement, vull
instar el Govern, en aquest cas, personificat en la seva
consellera, Sra. Estaràs, perquè s'acompleixi el que diu el
Reglament d'aquesta cambra i es respectin bé els terminis. Res
més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida, el Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Agrair també a la Consellera de
Presidència la seva presència en aquesta comissió informativa
d'avui capvespre i també felicitar al Grup Socialista per la
presentació, la petició d'aquesta compareixença per tractar un
tema que afecta tots els grups per igual.

La labor de control de l'executiu, del Govern, és una de les
principals que tenim en el Parlament; lògicament, un parlament
que funciona quatre mesos en l'any o cinc mesos en l'any
davant un Govern que funciona tot l'any és difícil poder fer
aquesta labor de control d'una forma quotidiana i efectiva i, per
tant, moltes vegades les sol•licituds de documentació o
preguntes de resposta escrita o resposta oral, interrompudes en
el temps de tràmit, impliquen també greuges o impediments per
fer una labor de control o de seguiment de forma correcta.

D'una banda tenc una alegria, d'un altra banda tenc un
disgust, tenc una alegria perquè em pensava que les úniques
preguntes que el Govern no responia eren les que presentava el
Grup d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i quan la Sra. Rosa
Estaràs rallava del 17% d'incompliment del 96 i del 16% del
97, em pensava que totes es referien al Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, tenia aquesta impressió, no?; però veig que
no, que és un problema compartit per tots els grups. Nosaltres
tenim preguntes sense contestar de fa més d'un, peticions de
documentació també de fa més d'un any, i veig que és una
experiència que tots els grups seguim.

Però no només és açò, que ja ho ha explicat la portaveu
del Grup Socialista, la Sra. Barceló, en la seva intervenció,
sinó que també és el component de les respostes que dóna
el Govern a les preguntes. Ja sé que és un tema difícil
d'entrar, en la configuració de les respostes, perquè entra
dins la interpretació subjectiva que feim els diputats a l'hora
de formular preguntes; però no hi ha dubte que, segons d'on
vénen les respostes, de quin departament vénen les
respostes, són d'un tipus o són d'un altre, i que moltes
respostes no es poden considerar respostes com a tal, sinó
únicament pas de tràmit per anar cap a una altra cosa,
esperant que el diputat es cansi de fer preguntes i que no
continuï empipant el Govern demanant qüestions; hi ha
conselleries, hi ha consellers que ho fan clarament d'aquesta
manera i açò és cert.

I és ben igual una resposta d'aquesta forma, que ja he dit
que és una interpretació subjectiva meva, així com hi ha
altres conselleries que donen respostes amb contingut, amb
documentació, amb xifres valorades, que també agraïm des
dels diputats quan les feim, també sabem agrair una resposta
donada amb el seu contingut. Per açò té el component
temporal i el component qualitatiu de la resposta i en els dos
sentits estam totalment d'acord amb la intervenció que ha fet
el Grup Socialista, i indicar les dificultats que una relació
d'aquest tipus implica a l'hora de fer un control per part dels
grups parlamentaris de la labor de l'executiu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Nacionalista-PSM, el Sr.
Orfila té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquest diputat que els parla té
més experiència que el Sr. Portella i, per tant, no l'ha sorprès
comprovar el nivell, que nosaltres consideram elevat,
d'incompliments del Govern pel que als terminis a l'hora de
remetre respostes als diputats.

I com molt bé deia la Consellera de Presidència, a la
qual agraïm la presència en aquesta comissió, es tracta d'una
qüestió fonamental, una qüestió important: si una de les
tasques més importants del legislatiu és el control, la
fiscalització, el seguiment de les tasques del Govern, és
evident que el Govern ha de facilitar aquesta tasca, aquesta
labor, i massa vegades no succeeix així.

I crec que el Sr. Portella ha entrat en una qüestió que
nosaltres també consideram que és molt important, que és
el contingut de les respostes. Queda clar que hi ha
incompliments de terminis excessivament elevats en
percentatge pel que nosaltres voldríem i pel que seria
convenient des del punt de vista del respecte a allò que
preveu el Reglament d'aquesta santa casa, i d'altra banda,
aquesta qüestió del contingut de les respostes que remet el
Govern.
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Parlarem després, arrel d'una pregunta que he presentat i que
haurà de respondre també la Consellera de Presidència, sobre
el contingut d'una determinada resposta; però és que no només
és una, tots els diputats que són aquí, les senyores i senyors
diputats recordaran perfectament la polèmica que va sostenir
aquest diputat que els parla amb l'inefable Conseller Socías, en
el seu moment, que va arribar a ser famós per les seves
respostes monosil•làbiques a les preguntes que li formulava
aquest diputat; que, evidentment, reaccionava a partir de cada
una d'aquestes respostes amb un nou allau de preguntes per
intentar arribar a aclarir quin havia estat el contingut de la labor
del Govern.

I és que entenem nosaltres que no són respostes adients les
que es contenien a la llista que el Sr. Socías remetia: mai, gens,
poc, si, no, molt, cap; varen arribar a ser famoses en aquest
parlament, amb petició de resposta oral o amb petició de
resposta escrita, fos quina fos. Però és que igualment el Govern
ha comès errors semblants que no es poden permetre de cap
manera, jo record ara mateix i els parl de memòria, una
pregunta que vaig formular al Conseller Sr. Reus,
concretament, demanant quin era l'objectiu del Govern a l'hora
de dur a terme o de posar una certa publicitat, preservant la
costa preservam el litoral; contestació: la Direcció General de
Medi Ambient no, quina era la pretensió de la Direcció General
de Medi Ambient: la Direcció General de Medi Ambient no ha
fet, no ha encarregat cap publicitat d'aquestes característiques.
Després ens hem de demanar immediatament com era possible
que algun diari la publicàs. I li vam remetre al conseller,
fotocopiades, diferents anunci que havien sortit als mitjans de
comunicació. Com és possible tot açò? Evidentment, la segona
resposta no ens ha arribat mai; no ens ha arribat mai perquè era
d'una obvietat terrible: manca de control per part del Govern i
manca de serietat i de credibilitat i de rigor a l'hora de donar
resposta a les preguntes, que són un dret inalienable dels
diputats, perquè forma part del mandat que els ciutadans ens
han donat quan ens han elegit, dur a terme les tasques de
control de l'executiu.

Per açò és que nosaltres ens volem afegir a la instància, que
és general per part de tots els grups que han intervengut fins a
aquest moment, al Govern, una instància que hem formulat des
de la Junta de Portaveus diferents vegades, que per part del
Govern s'extremi la seva voluntat o el compliment dels terminis
que marca en aquest cas la llei, que el Reglament del Parlament
és una llei, i d'altra banda, que el contingut de les respostes
sigui adequat, no cercant subterfugis per fugir, no donar la
vertadera resposta que es demana, sinó tot el contrari, facilitem
la tasca als diputats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Jaén té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Hacía referencia la Sra.
Consellera a algunas consideraciones preliminares que todos
compartimos, como es obvio, porque son consideraciones que
hunden sus raíces en el Espíritu de las Leyes de Montesquieu
y claro, se quiera o no se quiera, pues algo de eso todavía queda
en nuestra democracia y en otras muchas.

El Gobierno se controla de muchas maneras, ya se ha
expuesto, a través de las preguntas, a través de las
interpelaciones, a través de las comisiones de investigación,
como instrumentos importantes en este aspecto y a través
del instrumento de control más significativo que es la
moción de censura a un gobierno, como última instancia de
control.

Se han suscitado en el debate dos cosas, por una parte las
preguntas y por otra parte la referida a la documentación.
Yo creo que atendiendo a los datos que el Gobierno nos
aporta, porque son datos yo creo que con criterios objetivos
elaborados, pues el nivel de cumplimiento del 83%, 85%,
72%, años distintos y en cuestiones distintas, yo creo que el
Gobierno, en términos estadísticos de sucesiones ordenadas,
podemos decir que está en cuartil tercero, y estar en el
cuartil tercero significa que está en un percentil por encima
del 75; eso, en términos de la calle, significa que el
Gobierno cualitativamente, en categorías clasificado por una
campana normal de distribución, estaría en el aspecto de
muy bien, y por encima sólo tendría el excelente. Es decir
que yo creo que son cuestiones razonables que nadie puede
discutir. No voy a entrar en la guerra de cifras porque
nosotros no tenemos los datos, pero nos fiamos de los datos
que estadísticamente el Gobierno ha aportado.

Por tanto, primera cuestión, las preguntas se han
respondido, según los datos que el Gobierno aporta, en
términos de muy bueno; solamente le queda superar el
excelente, pero excelente ya sabemos que es una
calificación que está reservada a muy pocos y, en fin, eso
como desideratum está muy bien, pero en fin, es difícil de
alcanzar. Yo les animo a que sigan respondiendo a todo y
consigan lo máximo, y aún así seguirán siendo criticados,
porque ya sabemos que la oposición su papel es de control
del Gobierno.

Hay dos cuestiones que yo quisiera decir porque son
importantes en el debate, y han salido. Contestar en plazo;
a mí no me preocupa mucho el tema del plazo, la postura de
nuestro grupo; el plazo de treinta días que fija el
Reglamento, más ampliación, etc., hay preguntas que sí que
se pueden contestar en plazo y es verdad, y hay que respetar
el Reglamento; pero hay otras que por su complejidad, por
su, en fin, dificultad, requieren más plazo y que el Gobierno
puede pedir ampliación o, en su caso, los diputados al
Presidente del Parlamento para que las incluya en la
comisión siguiente como preguntas orales, cosa que no han
hecho; es decir que el diputado tiene derecho de dirigir
escrito al Presidente del Parlamento y decirle Sr. Presidente
la pregunta tal y la pregunta cual, a nosotros no se nos ha
contestado, que se incluya en el orden del día de la
comisión; eso se hace y tiene que contestar el Gobierno la
pregunta oral aquí en la comisión. Yo les animo a que, si no
están satisfechos con esa vía, pues utilicen la vía
reglamentaria que es esa.
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Pero hay una cuestión de fondo que es fundamental, que se
ha substanciado aquí por dos portavoces, que es la adecuación
de la pregunta. Eso es fundamental, también la adecuación de
las respuestas; ustedes hablan de las respuestas, yo les hablo
también de las preguntas: hay preguntas que se hacen, que
vamos, es decir que, las preguntas y las respuestas, las dos
cosas tienen, a nuestro juicio, ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Jaén, voldria fer l'observació que el debat és amb
la Consellera de Presidència, no és amb els portaveus dels
distints grups; vull dir, procuri cenyir-se i vostè sap
perfectament que hi ha moltes maneres de cenyir-se al
Reglament i en aquest sentit li prec que se cenyeixi.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, señor, lo haré, muchas gracias. Las preguntas tienen dos
cuestiones, el fondo y la forma. La forma de las preguntas, ya
hemos dicho, yo he visto preguntas publicadas que bueno, para
qué me voy a referir a ellas, es decir, ya lo he citado antes. Y lo
que sí yo quiero es que el Gobierno siga con ese esfuerzo de
que sus respuestas sean adecuadas a las preguntas. Yo creo que,
en general, las respuestas son adecuadas a las preguntas que se
formulan.

Y por último, pues agradecerle la comparecencia en esta
comisión, a petición del Grupo Socialista, que ha sido y espero
que no haya más motivos en otras ocasiones para que
discutamos sobre estadísticas, y si alguien en su derecho o
nosotros, cualquier otro grupo, quiere llegar con el Reglamento
pues encima de la mesa sobre cualquier cuestión, pues que
utilice el Reglamento para que preguntas que no hayan
contestado, pues que el Gobierno comparezca aquí y las
responda de forma oral ante el pleno.

Por último diré que el récord de preguntas no contestadas
las tiene este diputado, como miembro de otra corporación, que
en año 88 hizo unas preguntas, un centenar, 120 creo que eran,
y todavía no se me ha contestado ninguna. Es decir que el
récord, mientras no se demuestre lo contrario, lo tiene este
diputado. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. El seu torn, Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Tornant una altra vegada a les
estadístiques que nosaltres tenim, són les dades que
coincideixen perfectament amb l'informe i amb el balanç
d'activitat que presenta el Parlament d'aquestes illes, i que
coincideix exactament amb els registres, com no podia ser
d'una altra manera, del Govern. I reiter una vegada més que
amb preguntes escrites, any 96, estam en un grau de
compliment del 83'4%, i any 97 del 85%; i amb sol•licituds de
documentació, en un 72'2%.

Per grups, diré que quant a sol•licituds de documentació
no em coincideixen les dades en aquests moments amb
algun dels portaveus que ho han manifestat, però
concretament amb el Grup Socialista, varen presentar l'any
96 276 sol•licituds de documentació, de les quals se n'hi han
contestat 207 i només resten pendents de contestar 69
sol•licituds de documentació, concretament un 20%. El
Grup Nacionalista-PSM en va presentar 192 i se n'hi han
contestat 136. En relació al Grup Mixt, és el que tal vegada
no he entès molt la crítica, perquè el Grup Mixt va presentar
tres peticions de sol•licitud de documentació i se n'hi han
contestat dues, només en té una de pendent, per tant no he
acabat d'entendre molt bé la crítica del Grup Mixt. Quant a
aquesta pendent en qualsevol cas també miraré exactament
quina és la que es troba pendent. I en relació al Grup
d'Esquerra Unida se'n varen presentar 37, se'n varen
contestar 22, en resten pendents 15.

Efectivament, jo qualificaria aquests percentatges, són
percentatges que es poden comprovar amb números
correctes, com a notables, però efectivament es podria anar
a l'excel•lent, però que estam en un termini de compliment
crec que més que acceptable. Efectivament existeix el dret
dels diputats d'anar a la pregunta oral, però també hi ha el
deure del Govern de contestar dins termini.

Dir, per una altra banda, que no és un consol, jo no vaig
a mirar els parlaments de les altres comunitats autònomes
com a consol sinó com a punt de referència i, efectivament,
som un dels parlaments amb més alt compliment quant a
preguntes escrites i quant a sol•licituds de documentació. I
efectivament miram altres institucions i altres parlaments
per veure si realment nosaltres anam tan desfasats o no, i
som capdavanters en el grau de compliment. He posat
l'exemple d'Andalusia i d'Extremadura perquè eren els
capdavanters en grau d'incompliment; i també, per exemple,
tenc aquí, bé, m'he informat a veure si hi havia queixes per
part d'aquests altres parlaments i efectivament, l'Assemblea
d'Extremadura en el registre general també hi ha un escrit
del portaveu del Partit Popular en aquest cas, que es queixa
que estan contestades fora de termini, però pensau que allà
hi ha un grau d'incompliment del 34%, i estan (...) fora de
termini el 43%. No és un consol, però vol dir que anam, en
certa manera, per davant amb el grau de compliment d'altres
institucions. També hem mirat altres institucions d'aquestes
mateixes illes, concretament al Consell Insular de Mallorca
hi ha un grau d'incompliment del 40% quant a preguntes no
contestades. Per tant, no és consol, però clar, quan un veu
graus d'incompliment que envolten el 30 o 40% i nosaltres
estam en un 15% no significa que estiguem en el camí
adequat, perquè el camí adequat és el 100%, però sí que vol
dir que anam per davant d'altres institucions i d'altres
parlaments d'aquest Estat espanyol. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Volen tornar intervenir els grups? La
Sra. Barceló té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. M'agradaria que la Consellera de
Presidència conegués el Reglament, per dir quin és el grau de
compliment del Reglament; el fonamental és conèixer el
Reglament i el Reglament estableix terminis per al Govern per
contestar i açò és acomplir el Reglament, quan contesta dins
termini; i en contestes dins termini, li he de recordar a la
Consellera de Presidència que s'ha oblidat evidentment de
donar l'estadística de les preguntes i sol•licituds de
documentació contestades dins termini, que no ho ha dit ni a la
primera ni a la segona intervenció, hem de dir que amb
documentació només respecte al Grup Socialista estan en el
0'25% i amb preguntes estan en un 1'35%, dins termini; és a dir,
acomplint el Reglament.

Per tant, el grau de compliment d'aquest Govern respecte del
Parlament està en aquests nivells, no està en el 80%; no basta
que ens contestin al cap d'un any, ens han de contestar dins els
períodes que marca el Reglament, i açò vol dir complir-ho. Ara,
si la Consellera de Presidència considera que el calendari i el
que diu el Reglament no l'afecten és una altra història, que el
modifiquin; però mentre existeixi aquest Reglament, quan es
diu, el Govern compleix, s'ha de complir contestant i dins
termini. I en tot cas, hi ha mecanismes reglamentaris, quan no
pot complir un termini, per dir que no poden complir i que
demanen un ajornament. Açò són les vies.

Complexitat de les preguntes cap ni una. Jo li he de recordar
preguntes de l'any 95 que no estan contestades i demanam les
despeses del capítol 2 del programa 1121 de la secció 11, que
és prémer un botó d'un ordinador. Açò és el grau de complexitat
de preguntes de l'any 95 que no estan contestades; per tant, no
és ni a causa del grau de complexitat de les preguntes que feim,
i evidentment el Govern està a uns límits de compliment del
Reglament que no arriben al 2%, ni amb documentació ni amb
preguntes. I l'activitat política és una activitat ràpida, actual i
que vertaderament és necessari que el Govern compleixi dins
termini; i açò queda per demostrar que ho facin.

I repetesc, les estadístiques que nosaltres donam, i açò es
pot comprovar concretament i, en tot cas, es poden fer cada
vegada que passi a una pregunta fer el corresponent recurs que
no es contesten com toca. I evidentment que existeixen
preguntes presentades a l'any 95 i sol•licituds de documentació
de l'any 95 que encara no s'han contestat, d'expedients ben
concrets, i els podem assenyalar: tot el que són expedients
sancionadors en carreteres no se sabe, no contesta, mai no ens
han respost res d'aquest tema, mai; túnel de Sóller, quantitat,
totes les sol•licituds de documentació per contestar. Home, són
temes concrets que el Govern bloqueja l'activitat del Parlament
i aquesta és la realitat.

I respecte del contingut, que evidentment, no hi hem
entrat en la primera intervenció bàsicament perquè fins i tot
aquí es podria dir que els consellers o els diputats ja aprenen
la manera de com el Govern contesti, si una vegada tens
mala sort de dir l'hem fet malament, després la tornam fer
i nosaltres no desesperam; presentam i reformulam les
preguntes les vegades que faci falta i així ho feim, quan ni
tan sols ho hauríem de fer; o simplement, anuncis que es fan
a través dels mitjans de comunicació, d'assenyalar que hi ha
tants d'ajuntaments que tenen deutes amb el Govern i
després el Govern es nega a contestar perquè són
informacions confidencials, sense cap tipus de
justificacions.

Per tant, el Govern, repetim, no facilita en absolut la
tasca del Parlament. Els graus de comparacions amb altres
parlaments evidentment no ens preocupen, creim que el
Govern ha de complir i ha de complir dins termini, perquè
complir vol dir contestar i contestar amb uns terminis. I els
graus de compliment són molt baixos; són, repetim, no
arriben al 2% en relació al Grup Socialista dins termini i de
resposta. I que existeixen temes que no es responen i són
sol•licituds de documentació i preguntes formulades l'any
95, i no són complicades ni complexes ni res de tot açò; les
sol•licituds de documentació són documentacions existents
que l'únic que s'ha de fer és fotocopiar i trametre's i no es
trameten.

Per tant, creim que el Govern ha de millorar la seva
relació amb el Parlament. Crida al respecte important,
perquè el treball de control del Govern és un treball
parlamentari, és un treball de control, és la pràctica de la
democràcia en si; per tant, hem de demanar al Govern i hem
d'insistir que doni compliment al Reglament i a partir d'aquí
es pugui funcionar millor i sigui més fàcil el treball i les
relacions entre tots. I aquesta sol•licitud voldríem que
d'aquesta compareixença sortís o, com a mínim, es
poguessin accelerar respostes a preguntes, a sol•licituds de
documentació no respostes fins ara, més d'un any, i que
també els terminis de resposta s'accelerin per part del
Govern, per poder dir l'any que ve que no serà necessari
sol•licitar aquesta compareixença i per assenyalar que es
milloren els graus de compliment. Però en aquests moments
no són, ni fer-hi prop, els que planteja el Govern, i repetim,
està en el 2%. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Volen intervenir els altres grups?
No hi ha intervencions. Tanca la compareixença, idò, la Sra.
Estaràs.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Maria Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Comprenc que la Sra. Barceló quan
xerra de terminis, pot ser ho confongui amb altres parlaments,
pot ser el d'Andalusia on governa el seu mateix partit, amb un
grau d'incompliment fora de termini del 72%, que té en aquest
moment Andalusia. En aquest moment a l'únic que em puc
remetre és que estam en un compliment del 85% i perquè vegi
que estam aproximadament dins termini, no puc dir amb
exactitud, però sí aproximadament o raonablement dins termini,
de les sol•licituds de documentació presentades i demanades
l'any 97, que tenen un termini de dos mesos per contestar, la
qual cosa vol dir que aproximadament s'està dins termini, de les
185 se n'han contestat més de 90. Per tant, estam dins termini
a l'hora de contestar les sol•licituds, són dates de l'any 97. O per
exemple amb les preguntes escrites del 1997, de les 480
presentades, se n'han contestat, només en queden 72, i per tant
estam en un 85% de compliment, se n'han respost 408. Això vol
dir que no anam d'any en any contestant, sinó que es contesta
raonablement dins termini.

Dir, per una altra banda que, quant a la complexitat de les
preguntes, jo no crec que hi hagi tal complexitat amb les
preguntes, n'hi haurà unes més que sí, unes més que no; ni que
hi hagi una selecció per temes a l'hora d'ajornar una pregunta.
En qualsevol cas, sí que és cert que aquest 15% que encara
manca per contestar quant a sol•licituds i quant a preguntes
escrites, efectivament doncs s'haurà de fer tot el que estigui a
l'abast del Govern perquè això es contesti. Però en cap cas puc
acceptar que puguem xerrar d'un incompliment ni d'aquest tant
per cent que ha marcat, no estic d'acord amb els tants per cents
que ha marcat la Sra. Barceló, sinó que hi ha un compliment en
aquest moment del 83'4%, com he dit, amb preguntes escrites;
i d'un 85% amb preguntes escrites any 97 i d'un 72'2% amb
sol•licituds de documentació, i estam en tots els casos o
pràcticament en tots els casos raonablement dins termini.

Dir també, en relació amb què les preguntes els senyors
diputats les reformulen totes les vegades que faci falta, que el
Govern no contesta res que no se li demani perquè tampoc no
és la seva missió; i el Govern interpreta i entén allò que ha
volgut dir el senyor o senyora diputada i contesta. Una qüestió
diferent és que el senyor o la senyora diputada vulgui dir
qualque cosa que no reflecteix el text de la pregunta i, per tant,
s'ha de veure en l'obligació de tornar-la a reformular, però en
cap cas això és una responsabilitat del Govern sinó del senyor
o de la senyora diputada que no ha fet la pregunta tal com la
sentia o tal com creia que havia de demanar allò.

Quant que si serà necessari o no demanar la meva
compareixença, doncs compareixeré totes les vegades que
faci falta, que ho demanin, fins i tot no tenc inconvenient en
comparèixer voluntàriament. I dir que, per una altra banda,
a vostè no li preocuparan el que fan els altres parlaments,
però a mi em preocupa perquè sempre hem de veure si
caminam pel camí adequat, a veure com ho fan els altres,
perquè 17 comunitats autònomes i 17 caps pensen més que
un, i me n'adon que, si bé es pot millorar i podem anar a
l'excel•lent, estam entre els millors en grau de compliment
en relació a la resta de parlaments. I torn a repetir que el
Grup Socialista, que governa la Comunitat d'Andalusia i
d'Extremadura, doncs m'ha cridat l'atenció que estan en un
72% fora de termini i a més estan en un 34% pendents. És
a dir que encara estan, això sí que seria greu, entenc que si
estiguéssim en aquest grau d'incompliment se'ns fes una
amonestació. I el mateix pel que es refereix al Consell
Insular de Mallorca, on hi ha un 40% de preguntes, és una
altra institució que tenim propera, sense contestar; i que, si
bé aquest no és l'indret per xerrar d'aquest tema, doncs,
raonablement quan veim les xifres d'altres institucions tan
properes com és el Pacte de Progrés en el Consell Insular de
Mallorca doncs ens donam l'enhorabona. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Una qüestió d'ordre, només a nivell del diari de sessions,
perquè, d'acord amb el Reglament del Parlament, a l'article
14.2, el termini per respondre sol•licituds de documentació
és de 20 dies, no dos mesos.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, està entrant dins el debat anterior. En
conseqüència, no em demani qüestió d'ordre per tornar obrir
el debat.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Per corregir, no, per saber si coneix la presidenta el
Reglament del Parlament i ha demostrat evidentment que
no.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló li retir la paraula, Sra. Barceló li retir la
paraula.

Agrair a la Consellera Estaràs la seva compareixença.
 

I.1) Pregunta RGE núm. 1928/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a rigor de les respostes del
Govern.

I passam al que era el primer punt de l'ordre del dia, que
correspon a preguntes i, en primer lloc, veurem la 1928, del
diputat Sr. Orfila i Pons, sobre rigor de les respostes del
Govern. Té la paraula el Sr. Orfila.



442 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 29 / 7 de maig del 1997

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Seguint les recomanacions del Sr.
Jaén Palacios, que ens recomanava que si les respostes a les
preguntes amb petició de resposta escrita no eren suficients o
no consideràvem que fossin prou rigoroses, acudíssim a les
preguntes amb petició de resposta oral, hem formulat aquesta
pregunta.

Miri, Sra. Consellera de Presidència, amb resposta a la
pregunta parlamentària amb petició de resposta escrita 204/97,
formulada per aquest diputat que els parla, el gabinet de mitjans
de comunicació de la Presidència del Govern va demostrar,
segons nosaltres, l'escassa credibilitat de les respostes del
Govern. Així, des del propi encapçalament de la resposta es
detecta una manca de rigor alarmant i les senyores i senyors
diputats presents o podran comprovar perquè els he fet arribar
el text d'aquesta resposta, si es té en compta que els diputats
tenen el dret a rebre respostes serioses, rigoroses i completes a
les preguntes que formulen al Govern. Per començar, es confon
el nom del diputat que formula la pregunta, i deu ser prou
conegut aquest diputat perquè en sol formular moltes i fa molts
d'anys que és a aquesta institució, i si bé la Consellera de
Presidència la remet correctament a Ramon Orfila del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, el gabinet esmentat atribueix
la pregunta al diputat Josep Portella, diputat del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, al qual vostès segur coneixen,
que a més a més escriu, també equivocadament, al Grup
Parlamentari Socialista, no sabem si amb disgust o amb alegria
per part d'Esquerra Unida i per part del Grup Socialista. O sigui
que, per començar, no n'endevinen ni una.

Pel que fa al contingut de la resposta, realment n'hi ha per
llogar-hi cadires. En primer lloc, afirma, -Sra. Consellera crec
que li convendria escoltar-me, en primer lloc afirma la
contestació que, citaré textualment "qualsevol anunci s'ha de
publicar als 7 diaris, i diu, "com és normal"; la qual cosa és un
sarcasme, atès que el propi diputat que els parla ha hagut de
denunciar múltiples vegades la discriminació que suposa el fet
normal que la majoria dels anuncis de concursos o qualsevol
publicitat provinent del Govern s'inserta especialment en els
mitjans de comunicació escrita, editats a l'illa de Mallorca. Està
prou clar que a partir d'ara haurem d'entendre que qualsevol
anunci que sols s'inserti en els diaris publicats a Mallorca haurà
de considerar-se anormal.

En resposta a la pregunta que se li formulava en el sentit de
reflexionar sobre si, atès el reduït nombre d'ONGs amb
presència a les Illes Balears, i ateses les exigències del concurs,
no hauria estat més rendible o menys costós, adreçar-se per
escrit a cada una de les ONGs, convocant-les a participar en
aquest concurs; la resposta del gabinet és que, també ho citaré
textualment, "tota organització, sigui d'on sigui, té dret a
participar". La qual cosa és totalment incerta, ja que una de les
condicions per poder participar en aquest concurs era,
precisament, tenir la seu social o una delegació permanent a les
Illes Balears, cosa que no hauria de desconèixer el cap del
gabinet i, si ho desconeixia, havia de callar.

Així i tot, un dels fragments de la resposta que més ens
intriga és quan, al final del quart paràgraf, també ho poden
comprovar les senyores i senyors diputats, s'afirma que "de
fet algú va saber que es feia el concurs pels anuncis". Una
resposta vertaderament interessant que immediatament ens
indueix a formular noves preguntes: a quina organització de
les quatre que varen participar en el concurs es refereix
quan s'afirma que "algú va saber que es feia el concurs a
través dels anuncis"? I el que encara ens sembla més
interessant: s'ha d'interpretar així que hi va haver alguna
organització que va conèixer que es feia el concurs a través
d'altres vies? Si fos així, a través de quines vies? I, en
qualsevol cas, de quina organització es tracta?

Es demanava igualment a la pregunta formulada, quina
participació ha donat el Govern a les ONGs amb presència
a les Illes Balears amb la resolució del concurs? Una
pregunta que parteix de la lògica de la participació i que
pressuposa que les organitzacions no governamentals de les
illes podrien perfectament participar de la comissió
avaluadora del concurs, tal i com succeeix amb altres
comissions avaluadores, on es preveu la participació de
representants de les entitats ciutadanes, sindicals o
empresarials. La resposta és inefable, el Govern ha donat a
les ONGs la mateixa participació, és a dir, cap.

Finalment, s'escandalitza l'autor de la resposta que li
puguem demanar si s'havien consultat els fons de
cooperació existents a Menorca o a Mallorca sobre
l'oportunitat, contingut i finalitats d'aquesta actuació; i ens
sorprèn realment que s'escandalitzi, fins al punt d'afirmar,
i em creguin que és fort, diu: "És realment greu que un
diputat demani consultar una determinada organització i que
no demani de fer la mateixa consulta a totes les
organitzacions, totes igualment legítimes". Com si la
proposta contingués un element sospitós de parcialitat. Ens
sorprèn, en primer lloc, la ignorància que es manifesta, ja
que no es pot parlar del fons de cooperació de Mallorca i
Menorca com d'una determinada organització; el Govern
hauria de conèixer i el cap de gabinet que ens contesta que,
per exemple, en el fons de cooperació de Menorca hi
participen totes les ONGs amb presència real a l'illa, així
com tots els ajuntaments i el consell insular i el propi
Govern de la Comunitat Autònoma també n'és partícip. Ens
sorprèn igualment que se cerqui de manera maliciosa
insinuar l'intent del diputat que formulava la pregunta de
proposar una actuació, i ho diu així, que probablement
hauria estat irregular. Entendre que és irregular el fet de
consultar els fons de cooperació sobre l'oportunitat de dur a
terme qualsevol de les actuacions en matèria de cooperació
amb el tercer món, seria igual que interpretar que les
consultes que el Govern fa al consell agrari, on hi tenen
presència totes les organitzacions agràries, no totes, sinó les
més representatives, al consell pesquer o al consell de caça,
també és irregular.
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Hem d'instar, per tant, el Govern a canviar d'actitud i no
tenim més remei que reformular la pregunta o formular la
pregunta que a hores d'ara ens sembla especialment trist
formular-la. Quin és el nivell, Sra. Estaràs, de fiabilitat de les
respostes que el Govern remet als diputats davant les preguntes
que se li formulen? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Té la paraula la Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Com no hauria de ser d'altra manera,
quan el Govern contesta, llevat d'error o omissió, contesta en
relació al que creu oportú, necessari i d'acord amb el que està
en els seus registres i, per tant, de fiabilitat raonable.

En el cas que vostè m'exposa, en el cas de la pregunta
204/97, efectivament el fet que hagi posat Josep Portella en lloc
de Ramon Orfila i Grup Parlamentari Socialista, a ningú se li
escapa que és un error informàtic i que no té més
transcendència. Quant al contingut, tenguin en compte que
arriben cada dia al Govern envoltant unes 90, 100 preguntes,
per part de tots els diputats; com a tasca important d'aquest
Govern, volem donar compliment i com més aviat millor, i amb
aquest afany de donar compliment i com més aviat millor doncs
moltes vegades la mateixa pregunta s'ha fet per diversos
diputats i es comet l'error informàtic d'equivocar un diputat per
l'altre.

Dit això dir-li, entrant en el contingut del que és la pregunta
que vostè m'ha dit, efectivament es va fer un concurs i es va fer
una comunicació a tots els diaris; pensàvem que aquest tema
era d'una transcendència important perquè es pugui fer una
comunicació a tots els diaris. Efectivament, el fet de publicar-
ho no significa que puguem satisfer tots els aspirants, sinó que
únicament hi ha un nivell d'informació, uns s'enteraran pels
diaris i els altres pel Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma,
els altres per informacions diverses, però crèiem que era un
motiu important perquè es pogués publicar en els diaris
d'aquesta Comunitat Autònoma. El resultat final va ser que en
aquest concurs hi varen participar quatre de les molts ONGs i,
a partir d'aquí, hi va haver una comissió avaluadora que va
declarar el que li pareixia més adient, d'acord amb un barem.

I dir que quant a la consulta al fons de cooperació, el fons de
cooperació podria haver participat i de fet pensàvem que hi
participarien tant el fons de Mallorca com el de Menorca amb
un projecte de les característiques que marcava el concurs. Ja
és un tema del fons l'haver-hi participat o no.

En qualsevol cas, el que ha volgut dir el cap de gabinet
de relacions informatives, quan deia que no anar únicament
al fons de cooperació, és perquè entén, el cap de relacions
informatives, que el fons de cooperació de Menorca i de
Mallorca no agrupen la totalitat d'ONGs que existeixen a les
Illes Balears, sinó que existeixen altres ONGs que també
fan una feina important i que no es troben dins el fons de
cooperació; i que, donat que no hi ha una federació, com sí
existeix a altres comunitats autònomes, d'ONGs, doncs era
molt difícil dirigir-se a una sola entitat que les agrupàs totes.
En aquest sentit vàrem pensar que el millor era donar una
publicitat i que per a això, el millor per garantir aquest
concurs, era la transparència, i que en aquest sentit, adreçar-
nos a un fons o a una associació hagués pogut representar
per a d'altres una manca del principi d'igualtat d'oportunitat.
Per això vàrem pensar que era molt més adient, donat que
no hi havia una federació, fer l'anunci, fer el concurs tal com
marca la llei i no adreçar-nos a un en detriment dels altres
perquè haguéssim pogut tenir altres problemes; i tal vegada
aquest diputat ara em demanaria per què uns sí i els altres
no? Jo sé que quan plou no plou a gust de tots, però en
aquest cas hem intentant que així sigui. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Quan ha parlat, Sra. Estaràs,
d'aquesta equivocació informàtica m'ha de creure que he
tengut la síndrome de bit. Però entrant al contingut de la
resposta, mirin, hem de ser sincers, jo crec que aquesta
vegada val la pena que ho siguem; vostès varen posar un
anunci a tots els mitjans de comunicació, un dels anuncis
més grossos, més grans que he vist publicats a cap dels
mitjans de comunicació.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, li vull recordar que la pregunta al•ludeix al
rigor de les contestacions que fa el Govern. En aquest
moment no hem d'obrir el debat sobre la pregunta que vostè
ha tret com exemple.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, nosaltres no tenim més remei que fer
referència a demostrar que el Govern té poca credibilitat
amb les seves respostes quan, amb una resposta concreta
que ens envia,...
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, una qüestió és que es posi un exemple i per donar suport
a la seva postura empri un exemple, i l'altra és voler entrar en
el contingut concret d'aquesta pregunta; jo crec que d'aquesta
manera sortim del que és el Reglament pel que fa a la
contestació que es fa en relació amb aquesta pregunta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President,...

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, vostè fa una pregunta que al•ludeix al rigor, en
general, per part del Govern en contestació a les preguntes.
Donant suport als seus arguments al•ludeix a una pregunta en
concret, i ara ens vol convertir el debat amb un debat sobre el
fons d'aquesta pregunta en concret que vostè ha posat com
exemple. Crec que no hi ha lloc, crec que reglamentàriament no
hi ha lloc a dur el debat d'aquesta manera. En conseqüència, li
deman que se cenyeixi al que és Reglament en aquesta qüestió
i al•ludeixi inicialment al que era la pregunta, que és el rigor
del Govern en la contestació.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, forçosament m'he de referir a la resposta que
ha donat fa un moment la Consellera de Presidència, que ha fet
referència concreta a una campanya determinada que per a
nosaltres va tenir unes conseqüències, és formular una pregunta
la resposta per part del Govern respecte de la qual va ser
totalment fora de lloc i demostrativa que el rigor del Govern a
l'hora de respondre les preguntes dels diputats és mínima.

Per tant, la pregunta primera que nosaltres formulàvem és
quin és el nivell de credibilitat? I demostràvem que aquest era
mínim; la consellera ha intentat demostrar que la resposta era
adequada, jo he d'intentar demostrar-li que no ho era, perquè
sinó Sr. President el debat ha acabat, el debat no tendria cap
sentit; ens obliga a replantejar noves preguntes?

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no es poden replantejar noves preguntes, Sr.
Orfila; si vostè vol demanar com es varen repartir els fons pel
que respecte a les ONGs dins l'any 96, faci la corresponent
pregunta, demani una compareixença sobre aquesta qüestió;
però amb una pregunta formal sobre compliment del Govern,
que tal vegada, i és una apreciació personal, no dóna més de sí
pel debat que hi ha hagut amb anterioritat de la compareixença
de la consellera, no anem aquí a demanar al Govern sobre com
s'han repartit els fons a les ONGs, perquè aquest no és l'objecte
d'aquesta pregunta, Sr. Orfila. Si considera que no hi ha més
arguments o que hem de donar per acabat el debat aquí, jo no
tenc cap inconvenient en donar per acabat el debat aquí i vostè,
doncs, reprodueixi la seva inquietud a través de qualsevol via
parlamentària, no plantejant una segona pregunta quan se n'ha
fet una que no tenia res a veure amb aquesta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Utilitzarem altres vies
parlamentàries per formular noves preguntes que ajudin a
aclarir exactament si el Govern té o no té credibilitat quan
respon als diputats; el que sí li podem dir a la consellera és
que, a partir de la resposta que ens ha donat, a nosaltres
se'ns demostra que el Govern continua sense tenir
credibilitat i que les respostes que remet als diputats no són
rigoroses i tenen un contingut poc fiable.

Quan vulgui, Sra. Consellera de Presidència, la desafio,
en el bon sentit de la paraula, que demani una
compareixença i en parlem; i si vol li donam exemples a
boldros perquè no és només a aquest al qual ens podem
agafar. Però respecte d'aquest em cregui que seguirem altres
vies parlamentàries per intentar aclarir el fons de la qüestió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, per tancar i sense entrar en la qüestió
anterior.

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

Gràcies, Sr. President. No, dir una vegada més que reiter
que la fiabilitat del Govern, com de tots els governs
d'aquesta nació que han estat escollits per sufragi universal
i pel que és la democràcia, quan un govern contesta i
contesta en nom d'un poble sempre contesta amb rigor, si no
els ciutadans no s'haguessin equivocat a l'hora de triar el
govern que en aquests moments governa aquesta Comunitat
Autònoma d'aquestes Illes Balears; seria tant com dir que
tants i tants de mils de ciutadans d'aquestes illes s'han
equivocat i que no han estat rigorosos. Per tant, amb total
rigor.

I una altra cosa, estaré encantada, Sr. Orfila, com no
podria ser d'altra manera, de contestar totes les seves
preguntes com sempre ho he fet i que, a més, estaré
encantada de debatre amb vostè qualsevol tipus d'actuació
parlamentària entorn d'aquest tema o tants d'altres, sigui via
interpel•lació, sigui via compareixença o sigui la via que
vostè consideri pertinent, perquè per a mi sempre és un goig
poder debatre amb vostè.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2024/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a projectes
presentats al Pla Mirall.

Passam a la segona pregunta, que és la 2024, del diputat
Sr. Alorda i Vilarrubias, sobre projectes presentats al Pla
Mirall. Té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són realment una bateria de
preguntes sobre els projectes presentats al Pla Mirall. Quan es
va presentar en societat aquest pla estrella del Govern se'ns
havia anunciat un debat parlamentari, o que després d'haver
escoltat també els batles es faria alguna mena de
compareixença o d'explicació, una espècie de debat a nivell
parlamentari; no n'hem participat. Ha acabat el termini de
presentació de projectes i abans que, no tenim coneixement que
hi hagi intenció de fer cap pròrroga al respecte, creim que és un
bon moment, com a mínim, per saber l'abast del que s'ha
presentat, els criteris i prioritats que fa comptes seguir el
Govern en l'adjudicació dels projectes; les aportacions, les
anualitats, que no vàrem ser capaços de quadrar entre el que
eren els pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l'any 1997
amb els números que s'estaven dient o que, com a mínim, es
comentaven en els mitjans de comunicació amb les
compareixences del Govern. I, per tant, voldríem ara veure ja
les anualitats de l'any 97, de l'any 98, de l'any 99, de l'any 2.000
quina quantia tenen? quines seran les conselleries i amb quina
quantia també cada una d'elles participaran en aquest Pla
Mirall?

Només esperar aquesta informació i tan sols en aquesta
primera intervenció recordar que per part del nostre,
bàsicament, hi havia unes crítiques sobre el superposicionament
del pla respecte de les tasques de cooperació dels consells sobre
el que és duplicitat d'administracions, però sobretot, en comptes
d'afrontar un gran pla d'infraestructures que també tenguessin
en compte a efectes d'embelliments, xapar i d'alguna manera
esquarterar els plans, creim que li podia llevar ambició i li
podia llevar cohesió a una convocatòria d'un pla únic, un pla
important d'obres i serveis.

En tot cas, no obrim el debat sobre el Pla Mirall, el que
pretenem és esbrinar aquestes dades ara amb la compareixença,
que agraïm, del conseller, per saber quin és el punt, a quin
moment ens trobam en l'execució d'aquest Pla Mirall. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per contestar la pregunta, té la paraula
el Sr. Reus.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. diputat, no tenia present
aquest compromís de compareixença, si ho hagués sabut hagués
vengut amb molt de gust. Si vol prendre nota, amb molta
rapidesa, tots els ajuntaments de Balears, menys un, han
presentat 910 expedients, que sumen un import de 43.941
milions de pessetes; això pel que fa a infraestructures.

Quant a façanes, al dia d'avui encara no ha entrat cap
petició, perquè hem de recordar que el decret diu que les
peticions vénen a través d'ajuntaments i de consells insulars
i prèviament hi ha d'haver un conveni formalitzat. És a dir
que en aquest moment hem de parlar merament
d'infraestructures.

Voldria dir que d'aquests 910 expedients 680 són de
Mallorca i sumen 36.418 milions de pessetes; 144 són de
Menorca i pugen a 5.175 milions de pessetes; 83 són
d'Eivissa i pugen a 2.258; i 3 són de Formentera, amb 87
milions de pessetes. En aquest moment els expedients estan
en via d'informe. S'informen una mitja de 80 expedients
setmanals; està previst sobre dia 20, 25 de juny acabar
d'informar-los tots. A continuació, sortiran al carrer les
resolucions donant els vist-i-plau a les peticions. Tot quant
expedient doni compliment a les condicions que marcava el
decret quant a les mesures financiables, inicialment han de
sortir amb resolució positiva.

Com a números grossos, d'aquesta xifra de 43.000,
27.000 són de la Conselleria de Medi Ambient i 16.614 de
la Conselleria de Turisme. Els pagaments a fer a
contractistes s'acumulen a dos anys importants: 98 i 99. Són
obres realment a fer en un termini més o menys curt, un any
i mig o dos. Els impactes pressupostaris seran aleshores a
dos anys i l'esquema financer pot estar 50% a cada any.
L'impacte dins l'any 97 serà molt baix, perquè hem de
considerar que els ajuntaments podran adjudicar obres, com
a prest, el mes d'octubre o novembre, amb la qual cosa les
certificacions de pagaments dins enguany seran molt baixes.

Això és un poc tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens queden tota una sèrie
d'elements de les mateixes preguntes que encara ens sembla
que no han estat contestats.
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Quants projectes i per quina quantia, entenem que sí, que
són els números bàsics que se'ns han donat, aquests 910
expedients, 43.000 milions, dels quals entenc que els 27.000 i
els 16.000 a Medi Ambient i a Turisme són de les sol•licituds,
el que són imputables a cada conselleria. El que m'interessa és
quina serà l'aportació del Govern? Això és el total muntant, em
dóna la impressió, entenc, de les sol•licituds fetes; llavors, el
que m'interessa saber és les conselleries què és el que realment
hi aportaran, si és que hi ha un topall, perquè vostè ens diu que
tots els que entrin dins els paràmetres de la convocatòria
entraran; això significa que no hi ha cap límit pressupostari, cap
límit financer per part del Govern, és a dir que assumirà el
percentatge establert al decret per donar cobertura als 910 si
tots 910, que tots ja sabem que no ho compliran els 910 perquè
n'hi ha que són tan palesos la inadequació que és evident que no
podrà ser mai el 100%; però en tot cas tot el volum l'assumirien
i quin percentatge, perquè clar, hi ha distints municipis,
distintes poblacions, distints barems, a veure quina és la quantia
que fa comptes aportar-hi el Govern?

Per altra banda, suposadament, nosaltres partíem de la base,
aquests tots que ens ha dit eliminaria bastant els criteris i
prioritats, perquè, efectivament, si són tots són tots; però ens
agradaria que en tot cas si tenen ja establert, si hi hagués
d'haver un sedàs, a través de quins criteris i prioritats
s'establiria?, a no ser que directament ja vostès d'alguna manera
aquesta possibilitat ni la contemplassin perquè fan comptes
assumir el cent per cent dels expedients; cosa que record que a
la convocatòria del 5B, tot el que es va fer a municipis, hi va
haver sol•licituds municipals de l'ordre de 1.000, 2.000 milions
de pessetes, no record ara quina era, i les concessions varen ser
de 0 pessetes. És evident que no és l'operació Mirall, però sí
que ha estat una de les convocatòries que s'ha fet, per tant,
m'interessa la dada del que s'ha demanat, però m'interessa
sobretot la dada també del que fa comptes aportar-hi el Govern.

Aquesta aportació per conselleries, clar, vostè m'ha
distribuït els 43.000 entre les conselleries; també m'interessaria
saber la distribució interna de les conselleries respecte del que
realment fan comptes aportar-hi.

I quant es resoldran els expedients, una miqueta, jo li
agrairia que malgrat aquesta és la pregunta explícita, ens fes
una miqueta el calendari, ja parlam de contractacions dins el
mes d'octubre; hem vist que ja s'han resolt positivament alguns
expedients, en concret en el cas de Palma ara record, a veure si
és que hi haurà un escalonament? Per tant, efectivament, des
del moment que vostès no tenen criteris i prioritats, per què fan
comptes dir el cent per cent? A mesura que es demostri que
s'acompleixen tots els paràmetres fan comptes dir que sí?
Escalonadament, per tant? O si fan comptes primer acabar
d'avaluar i calibrar totes les sol•licituds per poder dir doncs
aquestes sí, aquestes no, perquè no podem donar abast a totes
les sol•licituds.

Una altra pregunta que jo li agrairia que amb la
compareixença m'aclarís i també per saber fins a quin punt
aquestes dades són les definitives, és si una pròrroga que
s'havia comentat o que havia circulat la possibilitat que es
prorrogàs el termini de presentació de sol•licituds, si ja està
definitivament descartada per part de la conselleria i, per tant,
si les dades que en aquesta compareixença s'expressen ja són
les pròpies que tendrà el Mirall dins tot l'abast temporal del
Mirall. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vull recordar perquè de vegades, no
sé, estem davant una pregunta davant comissió, no davant
una compareixença del conseller. Té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Gràcies, Sr. President. No hi ha cap dificultat en
contestar tot això. L'estimació d'aportació del Govern balear
en aquest tema, considerant ja una anàlisi prèvia d'un nivell
d'expedients que poden ser de l'ordre dels 300, ja veim que
hi ha una sèrie de baixes, a la vista de partides que hi entren,
pot ser de l'ordre dels 17.500 milions de pessetes;
distribuïts, un 65% del cost a la Conselleria de Medi
Ambient, i un 35% a la Conselleria de Turisme.

D'entrada, el nostre propòsit és tot quant expedient pugui
encaixar perquè cobreixi el requeriment del decret, tendrà
el vist-i-plau. El tema financer ha de ser resolt amb
solucions internes que estan a la vista i la nostra voluntat és
esperar a dia 25, 30 de juny i treure ja de cop tot, no fer ja
més resolucions parcials, sinó esperar un poquet, esperar
dos mesos per no crear un greuge comparatiu entre
ajuntaments que han d'esperar per poder llançar un paquet
d'obra important.

D'entrada, això són un poquet les seves preguntes. Amb
la qual cosa, si la voluntat del Govern és cobrir el cent per
cent de la demanda que cobreixi el requeriment del decret,
no hi ha cap problema de prelació de peticions.

Per suposat que si hi hagués qualque dificultat final
financera, ja el mateix decret estableix un criteri de prelació,
que és el fet d'agrupació d'actuacions, que és el fet de certa
integració d'actuacions una en l'altra. Això és el que li puc
dir. Vostè pensi que no podem fer res més que complir
normativa general, parlam d'una actuació que s'aborda amb
caràcter obert i, en aquest sentit, no hi haurà més que aplicar
el decret.

No hi ha prevista una pròrroga, en absolut. És un paquet,
els ajuntaments han actuat amb molta agilitat, han fet molta
feina i pensam que ha arribat a temps, amb un nivell de
qualitat òptim en molts dels casos. I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I havent acabat aquesta pregunta,
queda esgotat l'ordre del dia i conclou la sessió. Gràcies a
tots.
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