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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els deman si hi ha alguna
substitució.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:



Pel Grup Parlamentari Socialista, la diputada Francina
Armengol substitueix el diputat Salvador Cànoves.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Cecili
Buele substitueix Maria Antònia Vadell.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Jo represent el Sr. Jaume Matas.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Francisca Bennàssar en representació de Jaume
Matas.

El punt únic de l'ordre del dia de la sessió d'avui consisteix ...
Sí. Més substitucions.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, también del Grupo Parlamentario Popular, José M.
González Ortea por el Sr. Juan Verger.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència
per tal d'informar sobre el programa i la política que pensa dur
a terme durant la present legislatura (RGE núm. 2542/99).

El punt de l'ordre del dia, únic, de la sessió d'avui consisteix
en la compareixença, a petició del Govern de les Illes Balears, de
l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, Antoni Garcias i Coll, per
tal d'informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme durant la legislatura vigent.

Atès que és la primera vegada que compareix l'Hble.
Conseller de Presidència davant la comissió, aquesta presidència,
en nom de la Mesa li vol donar la benvinguda i desitjar-li molts
d'encerts en la seva tasca. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller
Antoni Garcias, per fer l'exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Primer, dir que és un honor retornar a aquesta casa, en
el 83 vaig iniciar les meves tasques polítiques en aquest
parlament, i iniciar des d'una altra òptica, en aquest moment des
de l'executiu, una vegada ben consolidada la nostra autonomia,
és un honor poder comparèixer en aquest parlament.

Intentaré fer unes pinzellades a les tasques de la nostra
conselleria, la Conselleria de Presidència, però primer voldria fer
un preàmbul de quina ha estat la idea de redefinir la Conselleria
de Presidència.

En primer lloc, dir que el nou govern va creure necessari que
la Conselleria de Presidència tengués les funcions bàsiques del
que es pot entendre com a conselleria de Presidència, i intentar

llevar totes aquelles tasques que estaven antigament dins la
Conselleria de Presidència, que crèiem que no eren idònies,
ni adequades, ni tenien paper dins la Conselleria de
Presidència. 

La Conselleria de Presidència, entesa dins les seves
funcions que li podíem donar, té una funció de donar suport
a tot el que és el president, reforçar el paper de coordinació
entre Govern i Parlament i, al mateix temps, ser l'instrument
administratiu de tot el que són les tasques que s'encomanen
per llei al president. Amb aquesta idea, amb aquesta funció,
vàrem reestructurar i reorganitzar la Conselleria de
Presidència. Vosaltres coneixeu que la Conselleria de
Presidència es va reestructurar mantenint una direcció
general com era la de Patrimoni, que ja existia en l'anterior
govern, que té unes tasques molt concretes i molt
determinades per la Llei de patrimoni, una direcció general
de Relacions Institucionals que, en aquest cas, heretava
certes funcions del que era la direcció general de Relacions
Exteriors però que consideràvem nosaltres, amb la nova
dimensió que volíem donar al Govern, que no podia ser
només una funció del que s'entenia com a Direcció General
d'Exterior, sinó que, a més, tenia una funció de coordinació
d'altres institucions, ja siguin municipis, coordinació i de
diàleg ja sigui amb municipis o ja sigui amb consells
insulars. I, per altra part, es va crear una direcció general de
Presidència per donar aquest suport de coordinació entre el
que són les tasques de govern i les tasques de presidència,
i la direcció general de Comunicació, que abans existia sota
una altra fórmula i que té en aquest moment com a missió
fer una política de comunicació del que són les tasques del
Govern, sempre procurant no caure en el que pugui ser tasca
de comunicació o tasca de propaganda, que crèiem nosaltres
que s'havia estat fent a etapes anteriors i que no ens
agradava. 

Per tant, dins aquesta nova redimensió va ser la tasca
que vàrem començar a iniciar un treball d'elaboració de tot
el que podia ser, era i havia estat també determinat dins el
programa de Govern i el que havíem de dur a terme, però en
principi vàrem creure necessari fer una mínima radiografia
al que existia, a les direccions generals que existien, i quina
era la tasca i la labor que s'havia anat fent durant aquests
anys. 

Podem dir que la Direcció General de Patrimoni, que
bàsicament l'única variació que hem exercit nosaltres ha
estat que ara és Direcció General de Patrimoni i Entitats
Jurídiques, ja que abans era Direcció General de Patrimoni
i de Fundacions i Associacions, nosaltres hem ampliat el seu
camp perquè crèiem que era convenient administrativament,
tenia i té com a funció el que li marca la pròpia llei, com
deia abans, la Llei de patrimoni de l'any 99, que regula
l'administració, control i defensa i reivindicació del



patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquesta llei, feta l'any 90, hem trobat que no tenia un reglament,
no té un reglament; per tant, en tots aquests anys, els nou anys
posteriors a la llei, no s'havia fet un reglament i, a més, creim en
aquests moments i ja crèiem que la llei havia quedat obsoleta i
havia quedat rovellada, i al que s'ha d'anar és a una modificació
de la Llei de patrimoni i hem de modificar aquesta llei de
patrimoni.

També ens vàrem trobar i ens hem trobat que no existeix, o
sí, bé, existeix però amb molta dificultat, un inventari general de
béns i drets de la Comunitat Autònoma. Serà necessari, encara
que la llei li mani, com la Llei de patrimoni mana, que existeixi,
no existeix en aquest moment i per tant tendrem necessitat també
de posar en marxa l'inventari de béns i serveis de la Comunitat
Autònoma.

El patrimoni de la nostra comunitat també és un patrimoni
que està amb 22 dependències en propietat que sumen uns
31.117 metres quadrats amb un valor patrimonial de 2.249
milions de pessetes i on estan inclosos el Parlament de les Illes
Balears, amb 1.090 metres quadres, l'edifici d'ampliació del
Parlament, de 4.342 metres, la Llonja i el Consolat de Mar, amb
1.152 metres quadrats. Per altra part tenim un cost de lloguer de
diferents seus administratives de conselleries: de 16.956 metres
quadrats, un cost de lloguer de 25 milions de pessetes; si juntam
això amb els lloguers que també tenim de locals de Tercera Edat,
suma uns 30 milions de pessetes. El resultat és que diàriament la
Conselleria de Presidència o, perdonau, el Govern de les Illes
Balears, paga un milió de pessetes de lloguer de seus
administratives, perquè en total pagam 367 milions de pessetes
de lloguer, i la tallada grossa de tot aquest lloguer se l'enduu la
Conselleria d'Educació i Cultura que té 40 locals llogats i paga
mensualment 11 milions de pessetes. Aquesta és una situació que
no estat del gust del nou govern i començarem a treballar,
primer, per intentar adquirir un patrimoni que pugui ser vàlid per
a les conselleries, sempre amb la idea que les conselleries puguin
ser de fàcil accés per als administrats, és a dir, un patrimoni que
estigui al servei dels administrats, perquè també trobam que hi
ha dificultats a vegades pel lloc on estan ubicades, en aquest
moment, les conselleries, de com estan dividides, de com estat
les unitats administratives, que creen diversos problemes per a
l'administrat. A part d'això, tenim diferents béns immobles com
pot ser el Sector Naval, can Fàbregues, can Sales, el carrer Salvà,
que molts d'aquests necessiten reformes urgents, uns per poder-hi
ubicar conselleries i els altres per poder-los donar, com pot ser
can Fàbregues, perquè no quedin purament en simples solars.

D'aquesta anàlisi podem veure que fins a aquest moment
creim que s'havia anat comprant d'una manera desorganitzada,
sense saber què s'havia de fer amb el que es comprava més que
anar adquirint patrimoni per ubicar-lo a unes finalitats
determinades. Creim que això ha de canviar; nosaltres, com deia
abans, volem instrumentar tot aquest patrimoni que hi ha per
donar-li un servei de cara als ciutadans i també volem fer totes
les reformes de tots aquests edificis que ja veureu en el nou
pressupost que pot ser el Sector Naval i d'altres d'aquests que ja

inicià la pròpia reforma per poder donar un servei, aquest
servei que us deia abans als ciutadans.

Com deia, l'inventari de béns i drets de la Comunitat
Autònoma no està al cent per cent, ja que els organismes
públics, empreses públiques, etc., no hi consta la seva
relació, ni el patrimoni, ni les participacions, ni els drets i
obligacions que tenen. L'inventari de vehicles sembla que sí
està actualitzat des de la centralització de la gestió de les
seves assegurances, és a dir, a través de la centralització de
la gestió de les assegurances es va centralitzar l'inventari de
vehicles que fins a aquell moment no existia. Per tant,
també creim que és necessari tenir un..., no es coneix en
aquest moment i hi farem feina des de la conselleria, el grau
d'assegurances de diferents béns de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Com deia, tenim una tasca important en tot el que és la
Direcció General de Patrimoni ja que després de 16 anys de
l'Estatut d'Autonomia creim que és necessari reorganitzar i
donar una fórmula administrativa i, al mateix temps, també,
de mandat que mana la pròpia llei de patrimoni perquè la
Conselleria de Presidència passi a ser d'una simple gestora
a ser un vertadera administradora dels béns de la Comunitat
Autònoma. Per posar una anècdota, en aquests moment el
Govern de la Comunitat Autònoma, la presidència del
Govern de la Comunitat Autònoma té l'administració, però
hem vist que fins ara l'únic que feia era no administrar, sinó
gestionar; cada una de les conselleries administrava el que
tenia escrit, cosa que no és el que mana la Llei de patrimoni
i crec que si el patrimoni és únic hauria d'estar unificat, i el
que volem és unificar-ho.

Per altra part tampoc no existeix un parc mòbil
d'automòbils, cosa que també consideram i posarem en
marxa, ja que creim que es perden recursos i no hi ha una
eficiència de recursos si no aconseguim tenir una unitat, en
aquest cas, de tot el que sigui el parc mòbil.

Dins la Direcció General de Patrimoni hi ha altres
tasques, com tot el que és la Junta Consultiva de
Contractació. Podríem dir que administrativament la Junta
Consultiva de Contractació està més o manco ben dotada;
ha de fer i fa funció de consulta i assessorament de tot el
que sigui la contractació de la Comunitat Autònoma, però
també hem d'augmentar tot el que són el registre oficial de
contractes, l'hem de posar a disposició dels ciutadans, i el
registre oficial de contractistes de la Comunitat Autònoma.
A això és necessari també donar-li un impuls i donar-li
força.

Per altra part, com deia abans, dins la reorganització que
ens hem plantejat, hem volgut donar un rang de direcció
general a tot el que era la relació amb el Parlament. La
motivació jo crec que és coneguda per tots: el Parlament
passa a tenir un període de quatre a vuit mesos, és a dir,
passa a ser un parlament amb una dimensió ja normal de
qualsevol parlament, i per això es necessita també que hi
hagi una tasca més important de coordinació del que són les
tasques de govern i parlament i, al mateix temps, també una
tasca de coordinació del propi govern, i per també facilitar
el treball dels parlamentaris. Per tant, la Direcció General de



Relacions amb el Parlament té com a missió principal en aquest
moment, i hi està treballant conjuntament amb la Direcció
General de Patrimoni, en la reforma de la Llei de patrimoni. Us
deia abans que la Llei de patrimoni de l'any 90 no té reglament
i, a més, creim que té un conjunt de deficiències importants.
També coneixem en aquests moments que el Grup Parlamentari
Popular ha presentat una proposició no de llei còpia del que hi
havia i existia fet per l'anterior govern; nosaltres estam elaborant
una nova llei de patrimoni on s'inclouran moltes de les propostes
que en aquell moment redactava l'oposició, que feia en aquell
moment l'oposició. Per tant, una primera tasca és una llei de
patrimoni.

També es treballa i ja en poc dies estarà la nova llei del
Consell Consultiu. La finalitat de la nova llei del Consell
Consultiu és adaptar el Consell Consultiu al nou Estatut
d'Autonomia, a la reforma de l'Estatut d'Autonomia que fa poc
temps que es va aprovar. Per altra part també s'està elaborant la
reforma de la Llei de Consells Insulars.

A part, també, de la reforma que tenim en aquest moment
entrada en el Parlament per a la modificació de la Llei de règim
jurídic de la Comunitat Autònoma en l'apartat concret que fa
referència a les conselleries, també volem fer una reforma de tota
la Llei de règim jurídic de la Comunitat Autònoma. És una llei
de l'any 84, una llei que, quan es va fer, pensam nosaltres que no
concebia que la Comunitat Autònoma tengués les dimensions
que té en aquest moment; pensem que en aquell moment, quan
es va fer aquesta llei, en el 84, que no podia ser una llei que no
fos tampoc vella, però es tenia una concepció més reduïda del
que havia de ser l'autonomia i del que havia de ser la nostra
autonomia; per posar un exemple, en aquells moments la
Comunitat Autònoma tenia un pressupost de 7.000 milions de
pessetes i, a més, tenia unes limitacions que li venien donades
per diferents pactes i normes estatals que feien que el marc en el
quals s'havia de desenvolupar per ventura només donava el que
es va poder fer i, per tant, hem de fer una reforma.

Una altra reforma que també s'està iniciant, que és un
compromís que tenim l'equip de govern i els firmants del
pacte de govern amb totes les forces, i jo crec que també
amb voluntat de les forces de l'oposició, encara que dins les
lleis no es du a terme, però sembla que en aquest terme han
canviat les posicions, és eliminar tot el que són les tuteles a
través de les lleis de transferències anteriors. Tots coneixem
que a les lleis de transferències anterior hi havia
determinades tuteles per part del Govern que nosaltres
consideram no adequades, no adequades perquè, una vegada
feta la transferència, la responsabilitat i la competència ha
de ser de qui rep aquesta transferència i tenim perquè
exercir tuteles. Per tant, modificarem amb una llei que ja
s'està elaborant, única, tot el que són tuteles de lleis
anteriors.

També des de la Direcció General de Coordinació
legislativa i des de la pròpia Presidència s'impulsarà tot el
que són les lleis de transferències, ja siguin totes les lleis de
transferències als consells insulars i també la participació i
el treball en tot el que és la rebuda de noves transferències
del Govern de l'Estat espanyol, que ja s'estan iniciant
negociacions -avui el director general ja hi és- en
determinats temes per iniciar el treball per dur determinades
transferències que, segons l'Estatut d'Autonomia, pertoquen
a la nostra comunitat autònoma.

També volem modificar, i si de cas després m'estendré
més, la Llei de comunitats que es va fer el 92 perquè tenim
una visió de canvi del que ha estat fins ara la Llei de
comunitats i d'estructura diferent. 

També s'ha creat la Comissió Balear del Dret Foral; ja
s'ha creat aquesta comissió on participaran i participen
diferents juristes; en aquest moment s'està a l'inici de donar
participació a un conjunt de juristes que creim que tenen
sapiència suficient per poder ajudar a fer tot aquest estudi
que és necessari, que es diu i que s'ha de fer, i que fa anys
que no es fa i, per altra part, també s'activarà, volem i crec
que ja hi ha hagut converses entre el president del Govern
i el cap de l'oposició per activar tot el que és la nominació
del Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. La
Sindicatura de Comptes està molt més avançada, la
Sindicatura de Greuges està més endarrerida. Volem des
d'aquí que aquestes dues figures necessàries per al
desenvolupament del nostre estatut d'Autonomia es facin
amb consens; per això creim que és necessari ja iniciar totes
les converses per donar compliment a l'Estatut d'Autonomia
i que en aquest cas el Govern tot sol no ho pot fer, sinó que
ho hem de fer tots perquè aquestes figures han de servir per
al funcionament de la nostra comunitat autònoma i de la
nostra organització.

Per altra part, com deia abans, dins tot el que són
relacions Direcció General de Relacions Institucional, hi ha
un petit apartat, una petita tasca que s'estava fent i que
consideram que s'ha de continuar fent, és tot el conveni amb
el Poder Judicial per a l'Oficina d'ajudes al delicte. Pensam
que està fent una bona tasca encara que creim que hem de
reconduir tant el conveni amb el Col•legi de Psicòlegs,
també amb els advocats contractats, i també hem
d'actualitzar el paper que fan els becaris, però consideram
que dins aquesta redefinició que es pot fer és necessari
mantenir aquest conveni amb el Poder Judicial.



Per altra part, dins tot el que és institucional, tenim una tasca,
com deia abans, de donar suport a tot el que és la tasca exterior
de les Illes Balears representada pel president d'aquestes illes.
Hem d'activar tot el que és la participació en el que sigui les
comissions que pertanyen a la Unió Europea, com pot ser el
Comitè de les Regions, com és l'Assemblea de les regions
marítimes i perifèriques, com és també -encara que no pertanyi
a la Unió Europea- dins l'Assemblea de religions d'Europa... És
a dir, hem d'impulsar aquesta activitat exterior, li hem de donar
més força, tenim l'Institut de Relacions Europees que ja està fent
una feina intensa en tot el que és el rellançament del paper de les
nostres Illes Balears davant la Unió Europea i bàsicament, en
aquest cas, davant la Unió Europea. Tenim diferents problemes
que hem de treballar i hem d'aconseguir, ja sigui tot el que és
tema illes, hem de participar activament en el que són comissió
illes d'aquestes comissions, hem de participar activament en el
que la Comissió Intermediterrània, dins aquestes comissions que
en aquests moments alguna d'elles pot estar presidida per
qualque regió espanyola, l'important i necessari seria que
nosaltres tenguéssim més important i, sobretot, en tot el que és
la Comissió Illes. En aquest cas crearem, perquè també hem
trobat que hi havia diferents organismes de la pròpia
administració que estaven bastants descoordinats, ja sigui Centre
Balears-Europa, Institut de Relacions Europees i diferents
tasques de diferents conselleries, i sense trepitjar cap paper
d'aquests departaments es crearà una comissió
interdepartamental per a assumptes europeus, que estarà
presidida per la Conselleria de Presidència i, com deia abans,
això no significa que cap dels seus departaments perdin l'impuls
que han de fer des de les seves pròpies polítiques de cara a la
Unió Europea, però sí que és necessari que estiguin ben
coordinades.

Per altra part volem impulsar des d'aquesta mateixa direcció
general tot el que són majors contactes amb els consells insulars
i amb altres administracions públiques. Creim que ja durant
aquest mes i busques de gestió del nou govern hem fet aquesta
labor, hem fet aquesta tasca i crec que està essent molt ben
rebuda tant pels consells insulars com per les altres
administracions. Com deia abans hem de modificar la Llei del
Consell Consultiu; en pocs dies podrà estar en el Parlament
perquè està pràcticament redactada; com deia abans és degut al
fet que el nou Estatut d'Autonomia així ho mana i, per tant, és
una altra de les tasques també d'aquesta direcció general,
conjuntament amb la Direcció General de Relacions amb el
Parlament.

Per altra part, com deia abans, volem modificar la Llei de
comunitats de l'any 92, de les comunitats balears a l'exterior.
Creim que, com a primer tema, aquesta tasca feta pels governs
anterior, la darrera època bastant polèmica al nostre parer per
fer..., o fins i tot la pròpia voluntat de donar un llançament a
aquesta tasca de les comunitats balears a l'exterior, ha caigut en
una definició partidista, crec jo, en una definició partidista amb
un objectiu partidista. Volem rompre amb aquesta idea que fins
i tot ha quedat dins la societat, no volem en cap cas que el tema
de les comunitats balears a l'exterior pugui tenir, pugui pensar-se
dins la societat que s'utilitza des d'una opció partidista i, per tant,
amb aquesta idea també volem reformar la Llei de comunitats de
l'any 92, per crear i per dividir el que són comunitats exteriors en
tres àrees: una que sigui comunitats exteriors d'Amèrica, una
altra que sigui comunitats exteriors a la península ibèrica i
Europa. 

Per altra part també intentarem crear un mínim i incorporar
dins aquest treball a l'exterior tot el que puguin ser
simpatitzants o amics de Balears a l'exterior. Creim que amb
aquest tipus d'organització podrem millorar les tasques que
volem anar a fer. Els contactes que hem tengut amb aquest
conjunt d'entitats a l'exterior ens plantegen mancances de
temes culturals i ens plantegen mancances d'activitat
cultural per part del Govern de les Illes Balears. Nosaltres
consideram que la tasca que s'ha fet fins ara ha estat una
tasca de donar subvencions i que cada una de les entitats
anassin fent i desenvolupant la seva tasca; nosaltres pensam
que marcarem unes línies per les quals donarem un conjunt
de pautes i seran les que creim que han de seguir aquestes
comunitats a l'exterior. Per posar-vos un exemple, creim que
és millor beneficiar una comunitat a l'exterior com pot ser
una casa balear a Argentina enviant diccionaris de català-
castellà, que tenen moltes dificultats per trobar-los en el seu
país, que enviant doblers perquè facin o puguin plantejar-se
un ball o una festa. Aquest és un exemple dels canvis que
nosaltres pensam donar amb aquesta idea. Per altra part es
mantendrà el que existia i existeix, que és el SIAC.

Per acabar diré que creim que des de la Conselleria de
Presidència, com deia abans, la nostra tasca és una tasca de
coordinació de les tasques del Govern, de coordinació de les
tasques del Govern i el Parlament i d'impuls legislatiu de tot
el que és dur endavant l'Estatut d'Autonomia. Estarem i
farem que tot el que són competències del nostre Estatut
d'Autonomia siguin plantejades davant l'administració de
Madrid, davant l'administració de l'Estat espanyol; serem
recelosos amb la defensa de les nostres competències i, a
més, plantejarem temes que creim que són necessaris per a
la nostra comunitat autònoma. Per altra part, volem també
que el desenvolupament estatutari, com deia abans, del que
són figures del nostre Estatut d'Autonomia, dins aquesta
legislatura es vegin totes culminades i per tant crec que amb
aquestes breus paraules he pogut fer una sinopsi dels nostres
objectius i del que volem dur a terme.

Qued a la vostra disposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:



Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara, si així ho sol•liciten els
diputats, per un temps màxim de 45 minuts un recés, si és que
qualque diputat vol aquest recés.

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, nosaltres crec que amb 15 minuts en tindrem prou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Se suspèn la sessió 15 minuts, fins a les 11,20.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) per tal de formular preguntes o observacions, procedeix,
a continuació, la intervenció dels grups parlamentaris, de menor
a major, per un temps màxim de deu minuts.

Pel Grup Mixt, no intervé ningú.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, vol fer ús de la
paraula?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta d'aquesta comissió. Només per agrair
la presència del conseller en aquesta comissió per explicar quins
són els plans del Govern per a aquesta legislatura.

No hi ha dubte que les qüestions que ha anomenat, amb què
estam d'acord globalment, com no podria ser d'altra manera,
formam part del Govern, d'aquest acord, entre partits, per fer
possible un canvi de govern a les Illes Balears, que la qüestió
més important, des del nostre punt de vista, d'aquelles que ha
anomenat, serà el tractament dels consells insulars dins
l'entramat institucional de les Illes Balears, en dos àmbits, tant en
l'àmbit del marc normatiu, legislatiu, amb la reforma de la Llei
de consells insulars que ha anunciat, com també en el marc real
de traspàs de competències i de revisió de les competències ja
traspassades i atribuïdes als consells en els anys anteriors.

Jo ja he dit algunes vegades a Menorca que aquesta
legislatura serà la legislatura dels consells insulars, i crec que ho
ha de ser, perquè si una de les qüestions pendents, eternament
pendents, en la construcció d'aquesta comunitat autònoma ha
estat el paper dels consells insulars, tant el paper real de
competències, de govern real a cada illa, com el paper dels
consells insulars com a part del govern de la comunitat
autònoma, jo crec que, amb valentia, amb coratge, i també amb
tota la prudència que fa falta a l'hora d'encetar qüestions
institucionals, s'ha de plantejar durant aquests quatre anys, i que,
si al termini d'aquest període legislatiu, s'ha fet una passa
endavant, dues, o tres, o les que es puguin donar en aquest
aspecte, seran balanç positiu per presentar als nostres electors, en
primer lloc, perquè tenim un compromís amb ells, cada un amb
els seus, i també per presentar, en general, a la població de les
Illes, vista també com a població de cada una de les Illes.

Sobretot, prioritzar aquesta qüestió. La resta de qüestions,
tantes vegades han sortir des de l'oposició que són qüestions
pendents que s'han de tractar i que s'han de resoldre, tant a nivell

de Govern com amb la tasca parlamentària, ja sigui de
control o de seguiment de la labor del Govern com de la
labor legislativa, que, lògicament, hi estam totalment
d'acord. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del PSM, també volem
felicitar el nou conseller, i agrair-li la presència en aquesta
comissió.

Hem notat que en la redefinició que ha fet el Govern
d'aquesta conselleria, s'ha quedat amb una conselleria
organitzativa i de relacions institucionals o de coordinació
institucional, que nosaltres creim que, realment, era una
tasca que, des del Govern, des d'un govern progressista,
calia prioritzar.

Ja s'han esmentat les relacions i la feina que s'ha de fer
durant aquesta legislatura en el tema de consells insulars,
vostè ha anunciat la reforma de la Llei de consells insulars,
per veure quin ha de ser el seu paper, i també ha anunciat
l'eliminació de les tuteles que el Govern de les Illes Balears
ha vingut tenint sobre els consells insulars. Els vull recordar
que a la darrera llei de transferències, el Govern balear, fins
i tot, era qui veia recursos d'alçada que es podien posar als
actes que feia un consell insular, sobre un acord del consell
insular, ja fos del president o ja fos del plenari. És evident
que són tuteles que, nosaltres així ho entenem, s'han
d'eliminar, perquè si la competència, sigui la que sigui, la
tenen els consells insulars, aquests la puguin exercir amb tot
allò que els marca la llei, la puguin exercir com a plena.

Estam segurs també que en aquesta legislatura es
nomenarà el Síndic de Greuges i el Síndic de Comptes.
Quan érem a l'oposició, no ens vam cansar de demanar al
Govern balear que dotés aquestes places, les quals avui
encara són vacants, perquè creim que els ciutadans de les
Illes també es mereixen aquestes dues figures que l'Estatut
d'Autonomia contempla des de l'any 83.

Per altra banda, també ha fet incidència, i nosaltres
creim que des del Govern ja s'hi ha d'actuar, en el tema del
patrimoni. Pagar 360 milions anuals en lloguers, i al preu
que tenen avui en dia els crèdits bancaris, creim que tots
aquests doblers s'haurien de llevar de despesa corrent per
ficar-los en inversió i per tant, que, a la llarga, tot aquest
patrimoni pogués ser dels ciutadans de les Illes Balears i
que no, any rera any, els ciutadans paguin lloguers per les
dependències de l'Administració autonòmica.

En definitiva, és evident que el PSM, que és un dels
signants del Pacte de Govern, estam d'acord amb tota la
seva actuació. Volíem remarcar totes aquestes qüestions que



li he anunciat i desitjar-li molts èxits en la seva gestió. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Presidència, li
donam la benvinguda en aquesta primera compareixença seva en
aquest Parlament, en nom del Grup Parlamentari Socialista.

Precisament, el paper que correspon a aquest grup no és
entrar a debatre amb el Govern, sinó donar-li suport, i per aquest
motiu, una breu intervenció, potser destacant una part, sobre la
qual veig que coincidim, a més, amb els portaveus que m'han
precedit en l'ús de la paraula, que és aquesta política emmarcada
dins el desenvolupament estatutari, la voluntat política de
reforçar el paper de les institucions.

Crec que aquest és un camp en què queda molt per fer; més
aviat, com ha apuntat el Sr. Conseller, s'ha d'invertir la tendència
política de reforçar, de reconèixer el paper del marc institucional
de la nostra comunitat autònoma i desenvolupar i donar suport al
paper que correspon jugar a cada una de les institucions.

Voldria destacar aquí la voluntat del Govern de reforçar el
paper del Parlament de les Illes Balears en crear aquesta relació
entre Govern i Parlament, la figura de la Direcció General, i per
tant, institucionalitzant aquestes relacions, també, segurament,
perquè són els mateixos ciutadans qui han volgut donar un paper
predominant, amb el seu vot, durant aquesta legislatura al
Parlament de les Illes Balears, amb la distribució d'escons i de
forces polítiques que han donat els ciutadans al Parlament.

Per tant, crec que aquesta és una tasca important, una tasca
que inicia aquest Govern, i volem animar-lo a continuar-la i a
millorar-la.

Sens dubte, la posició referent als consells insulars de
considerar d'una vegada per totes els consells insulars com
institucions majors d'edat i, per tant, començar a comprometre's
amb la modificació de les lleis de transferències, amb una
qüestió, crec que molt important, que és modificar aquestes lleis
per llevar les tuteles que imposava el Govern de les Illes Balears
a la gestió que feien els consells d'aquestes competències.

Per descomptat, també és important, és necessari, és
imprescindible, millor dit, la revisió i la millora de les lleis de
transferències fetes fins aquest moment, millorar-ne el
finançament. És evident que una institució que no té autonomia

financera no té autonomia de funcionament, i, per tant,
aquest és un objectiu, i celebram que el Govern se'l plantegi
en la seva tasca de govern.

Per descomptat, fer referència a les necessitats o al
compromís de noves transferències als consells insulars.

Un tema molt debatut, per altra banda, en aquest
Parlament i una reivindicació continua dels grups de
l'oposició, que és la creació o la constitució, millor dit, del
Síndic de Greuges i del Síndic de Comptes, una assignatura
pendent que esperam  que sigui una realitat ben aviat.

Per descomptat, ateses les característiques i la
importància d'aquestes institucions, com ha apuntat molt bé
el Sr. Conseller, des d'un ample consens de la cambra, però
que és un objectiu que no s'ha de perdre de vista i s'ha de
tancar com més aviat millor.

I també crec que és important el que ha apuntat sobre el
paper de la nostra comunitat autònoma, de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, dins Europa. Jo crec que el
fet insular, consagrat a la Constitució, només tendrà el
reconeixement i el desplegament ple dins les possibilitats o
dins el que comporta el fet insular vist dins el marc europeu.
Per tant, crec que és molt important la política que es
planteja el Govern de la presència o del paper que ja de
jugar la nostra comunitat dins la Unió Europea.

I des d'aquí, només que donar-li el nostre suport a
aquesta feina, i que sàpiga que comptarà amb el Grup
Socialista per tirar endavant aquests compromisos
parlamentaris que aquí ha exposat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hble. Sr. Conseller,
primerament, li hem de donar la benvinguda a la seva
primera compareixença en aquest Parlament, la qual hem
seguit amb molta atenció, i després de les intervencions que
hi ha hagut, les quals han estat mereixedores d'aquest
reconeixement i de totes les flors que hagin fet falta, a
nosaltres, com a grup de l'oposició, ens queda el paper de
plantejar una sèrie de qüestions i, realment, de valorar i
avaluar aquesta compareixença.

En primer lloc, diré que aquesta és una compareixença
una mica atípica. Compareix el conseller i ens explica que
té una estructura de conselleria amb direccions generals. Jo
supòs que els directors generals són presents aquí en esperit,
encara que siguin imperceptibles físicament, i que, per tant,



no interfereixen en aquesta compareixença, però dic que és un fet
insòlit perquè, que jo recordi, i duc setze anys en aquest
Parlament, una compareixença d'un conseller, de les primeres
que se substancien en aquest Parlament, no record que cap
compareixença de cap conseller s'hagi fet d'una manera única pel
propi conseller, sense que vengui acompanyat del seu equip, açò
és, indiscutiblement, reforçar el paper del conseller i reforçar el
paper del Parlament, sigui dit amb ironia, com vostè supòs que
capta perfectament.

La seva compareixença té dos àmbits, l'ámbit de caràcter
polític, en què no entraré al final, que fa referència a lleis que
nosaltres qualificam de lleis de caràcter institucional, i un altre
caire, que ha emprat el 90% del seu temps més una
compareixença de caràcter administratiu que no de caràcter
polític. En una compareixença de caràcter polític, s'hi marquen
objectius, s'hi marquen terminis i s'hi marquen mecanismes
perquè aquests objectius siguin realitzats.

Jo li he de dir, d'entrada, que hi ha un tema que ens preocupa,
si totes aquestes funcions que vostè ha dit aquí, moltes de les
quals es desenvolupaven per la Vicepresidència, quan n'hi havia,
i per tant, no hi havia Conselleria de Presidència, o per
Conselleria de Presidència, quan n'hi va haver,  i per tant, no hi
havia Vicepresidència, una de dues, o vostè, realment, és un
vicepresident executiu a l'ombra o el vicepresident actual, encara
que tengui un àrea de gestió, pel que veim, serveix més per
substituir el president en actes de la beatiful people o per fer grans
reformes de caràcter patrimonial, però açò ho veurem avui al
capvespre.

En qualsevol cas, hi ha un tema que a nosaltres ens preocupa,
i és aquest èmfasi, aquesta exposició que vostè fa de defensar la
Direcció General de Relacions amb el Parlament.

Miri, nosaltres consideram que el Parlament és la primera
institució política de la nostra comunitat autònoma i que, per
tant, tot allò altre emana del Parlament, per tant, el Govern es
deu al Parlament, com es deuen al Parlament totes les altres
institucions que neixen i tenen el punt de partida del propi
Parlament.

Jo li record que en setze anys serà la primera vegada que en
aquest Parlament el representant del Govern a la Junta de
Portaveus, màxim òrgan polític del Parlament, no tindrà
presència un conseller o un vicepresident, sinó a nivell de
direcció general, i estic parlant de direcció general, no estic
parlant de persona, ni de la validesa de la persona, ni de la talla
humana i política de la persona que encarna aquest càrrec avui,
sinó del càrrec en si.

Jo crec que si qualque funció ha de tenir la Conselleria de
Presidència, si no fos reservada per la Vicepresidència, és dur de
manera personal les relacions amb el Parlament, ja que és qui
compareix davant el Parlament, qui li ret comptes i qui, en

definitiva, respon després davant els plenaris, davant les comissions.

Per tant, per a nosaltres, aquesta Direcció General de
Relacions amb el Parlament, si només fa la funció que vostè
inicialment dissenyava o deia, ens sembla que és una funció
bastant pobra.

Després ens ha fet menció de la Direcció General de
Comunicació. Res a dir, no en faltaria d'altra, aquesta és una
competència i, per tant, si vostès li volen donar categoria de
direcció general, nosaltres no hem de fer res més que
respectar-ho, i ho respectam profundament. Únicament li
volem dir que millorin els mecanismes d'aquesta direcció
general, que no cometin els errors d'entrar un document
pseudoaprovat per un Consell de Govern via internet, retirar
aquest document ràpidament i després aprovar-ne un altre
totalment diferent. Ja sabem que el que té validesa és el que
certifica el Consell de Govern i tramet al Parlament, però
que la desorientació general per part de la ciutadania i de
totes les persones interessades en el tema... Sap a què em
referesc, ho veurem avui al capvespre també en el plenari,
i ja que té categoria de direcció general, esper que millori.

Quant al patrimoni, crec que li a costat, a vostè, redefinir
la situació del patrimoni, perquè no és cert que no hi hagi un
inventari fet de patrimoni o de béns, està iniciat. Vostè
compta amb una documentació ja prevista i feta a la seva
pròpia conselleria i, per tant, el que vostè pot dir és que
conclourà aquesta feina i que hi podrà introduir mecanismes
de millora, en aquest primer avanç, el qual vostè tenia. Per
tant, aquest és un tema que el nostre grup no només li dóna
importància, sinó que vostè sap que l'anterior Govern, en el
98, va entrar un projecte de llei de patrimoni, que, a causa
de l'activitat parlamentària, va decaure, però que ja hi ha un
esborrany d'aquest projecte de llei, que ja hi ha una
iniciativa pròpia del Grup Parlamentari Popular de
proposició de llei de patrimoni de la nostra comunitat
autònoma, i que, per tant, entre tots, el podrem treure
endavant. Per tant, aquest objectiu que vostè es marca és un
objectiu compartit, i el Grup Parlamentari Popular ja s'hi ha
avançat.

Deixaré per al final allò de la Llei de consells insulars,
la Llei de règim jurídic, l'eliminació de les tuteles i les
transferències, que crec que és el bessó de la qüestió
d'aquesta compareixença seva.

No hi ha mica de dubte que hi ha dues figures, que són
al nostre Estatut, però que el marc legal està fet, no han de
fer res més que posar-les en marxa. Efectivament, no s'han
posat en marxa en aquesta darrera legislatura i la
responsabilitat era d'un Govern, i així ho reconec. Per tant,
sàpiga que el nostre Govern també, el Govern anterior, va
intentar trobar aquest consens per desembossar sobretot la
primera institució, que era la de la Sindicatura de Comptes;
aquest acord no va ser possible amb les altres formacions
polítiques.

Per tant, jo l'anim que vostè segueixi aquestes passes
iniciades per trobar aquest acord, aquest consens, amb totes
les formacions polítiques. En aquest cas, sí que li podem
garantir lleialtat i voluntat d'arribar a aquest acord per



desembossar la Sindicatura de Comptes i desembossar la
Sindicatura de Greuges.

Quant a les relacions amb Europa, les relacions amb Europa
vénen marcades..., i el Govern de la comunitat autònoma hi ha
tingut, al llarg de tots aquests anys, una participació activa, i jo,
en la meva època de vicepresident també hi vaig participar, en la
Comissió de les Regions, després a la Comissió
Euromediterrània, en què també vam tenir presència, i tenim
presència a la Comissió d'Illes, i també en les iniciatives de
coordinació amb les comunitats de Balears d'Europa.

Per tant, aquesta coordinació potser sigui necessària, però bé,
si l'impuls de les relacions amb Europa és el darrer viatge a
Finlàndia, l'objectiu del qual no sabem ben bé quin era i qui
acompanyava a qui, amb açò no crec que es pugui determinar un
tipus de relació d'aquestes característiques, sinó que Balears
tengui presència, veu i vot dins totes i cada una de les
comissions, com ha tingut fins ara, i a partir d'aquí, millorar-les
el màxim possible, indiscutiblement que sí, però vostè no ha
pogut posar ni un sol exemple de desistiment de responsabilitat
de la nostra comunitat al llarg d'aquests anys en les relacions
amb aquestes institucions europees, tant dins el marc de la Unió
Europea com d'altres marcs també d'àmbit europeu.

Allò que ja ens ha xocat és que vostè hagi volgut, en certa
manera, ridiculitzar la política de l'anterior Govern de la nostra
comunitat en el tema de les relacions exteriors i, sobretot, de les
comunitats balears a Sudamèrica. Jo crec que és una injustícia
que vostè hagi volgut fer açò.

Tal vegada haurà estat perquè s'han dut un poquet pel clixé
aquest que encara tenen, com veig, d'oposició, més que de
Govern, però vostè sap que el que ha dit no és ver, vostè sap que
açò que s'havia limitat més a festes i a balls folklòrics no és ver,
per no utilitzar altres qualificatius.

Vostè sap que s'hi fan classes de català, vostè sap,
concretament, que a un centre, que pot ser el de Santa Fe, que
aquestes classes de català que s'hi fan no donen a bastament i que
hi ha llistes d'espera. vostè sap que hi ha documentació que
s'envia i s'ha tramès, anualment, de tota la producció en llengua
pròpia, en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a aquestes
comunitats. Vostè sap que s'han posat en marxa consells de
formació de monitors juvenils. Vostè sap que s'han fet unes
classes de recuperació del patrimoni propi de la nostra comunitat,
com són els balls folklòrics, determinats per les tres illes, fins i
tot amb professors provinents de les tres illes, concretament.
Vostè sap que tot açò es fa. No crec que sigui just que vostè
digui que s'estima més en tost d'enviar una partida per fer una
festa, en concret, enviar-la per a diccionaris de català-castellà o
de castellà-català, i açò s'ha fet, s'ha fet, açò forma part de tot el
que és un conjunt, de tot el que és un programa i de tot el que és
un projecte de relacions amb les comunitats a l'exterior.

I anem a la darrera part, que és la que, tal vegada, interessa
més des del punt de vista polític.

Llei de règim jurídic. Bé, aquest és un projecte de llei nonat,
perquè dimarts passat, qui comanda, comanda, i, amb una

intervenció de telepatia, aquest projecte va ser retirat sense
necessitat que cap membre del Govern s'alcès a la cambra
per retirar-lo i, per tant, en el Diari de Sessions no consta que
cap membre hagi retirat aquest projecte de llei.

Després, jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo, a vostè,
i va dir que açò era un projecte de llei que volia donar
satisfacció a l'oposició perquè fos amplament consensuat, i
aquí, si jo no ho he entès malament, retira aquestes paraules,
però crec que no ho he entès malament, vostè diu que
entrarà aquest projecte de llei en aquesta cambra i que
després n'hi haurà un altre de més ample. Miri, per a aquest
viatge, no feien falta aquestes beasses.

Si vostè ha d'entrar el Projecte de llei de modificació de
l'article 3.3 i 4, no feia falta que el retirés, simplement,
l'haguessin mantengut i ja ens hauríem pronunciat. No, no.
Aquí fa falta una autèntica i profunda reforma de la Llei de
règim jurídic de la nostra comunitat autònoma, i amb açò,
hi estam totalment d'acord, perquè una llei que data de l'any
1985, 1989, perdó, 1984, que data de l'any 1984 -la del 89
és la de consells insulars-, que ha passat ja per diferents
reformes el nostre Estatut d'Autonomia i que també hi ha tot
el que és l'entramat jurídic de la Llei de consells insulars,
Llei del Consell Consultiu, redistribució i funcions de
conselleries, necessita d'una revisió profunda.

Nosaltres li fem una proposta, li fem un repte, Sr.
Garcies, si vostè hi duu aquest projecte de llei per la via
ordinària, a aquest Parlament, ens trobarà en disposició
d'avançada per ajudar a introduir aquelles modificacions que
siguin necessàries perquè aquest projecte de llei sigui un
projecte de llei del Parlament de les Illes Balears, per a la
nostra comunitat autònoma i que, per tant, estigui el més
amplament consensuat possible.

Si vostè el que pretén és ara aprovar un projecte de llei
on es pretenen modificar dos punts d'un article per donar
cabuda a tants de caps i de barrets com han hagut de
distribuir en aquest pacte d'esquerres que vostès han signat,
vostè, aquí, no ens hi trobarà, perquè, a més, ni tan sols
tenen la precaució de veure quins seran els límits d'aquestes
conselleries, ni tenen la precaució de veure quina serà la
resposta que haurà de donar el president de la comunitat
autònoma davant el Parlament, en cas que en vulgui crear
16 o en cas que en vulgui crear 7, sense cap tipus de control
per part del Govern de la comunitat autònoma.

Vostè sap que hi ha altres comunitats autònomes on no
hi  ha límit de conselleries, però que la mateixa llei de règim
jurídic de la seva comunitat autònoma estableix que, per
crear noves conselleries, s'haurà de comptar amb
l'anunència, amb el vistiplau, del parlament, exactament
com passa amb la creació de nous ministeris.



Vostès simplement ho tatxen i no tenen cap tipus de
prevenció del que pot passar en el futur, i açò és una mancança.
Que via esmena es podrà millorar? Efectivament, però nosaltres
creim que el que s'ha de fer és una lectura seriosa, amb temps,
per modificar tots els aspectes de la Llei de règim jurídic una
sola vegada, i no ara una modificació puntual per, d'aqui a tres
mesos, tornar a entrar en aquest Projecte de llei.

En qualsevol cas, si vostès hi duen aquesta modificació
puntual d'aquest article, sàpiga que nosaltres l'esmenarem,
perquè (...) s'havia d'esmenar tota la llei que es vol modificar.

Llei de consells insulars. Ja vaig tenir oportunitat de fer-li la
primera pregunta sobre aquest tema. No discutirem la bondat de
la seva reforma i l'adaptació, després de tots aquests anys, de deu
anys, de la Llei de consells insulars. No ho discutirem. És més,
hi estam d'acord.

L'únic que li vull fer és una petita reflexió. Vostè sap que la
Llei de consells insulars va ser fruit d'un pacte polític entre totes
les forces polítiques, que es van tancar al llarg d'una setmana
sencera per redactar un text, i que aquest text va ser elevat al
plenari per acord de tots, i va ser aprovat per unanimitat. Jo li
prec que, vostè, que diu que ja estan avançats en els estudis per
a la reforma d'aquest projecte de llei, ens enviï aquests estudis
com més aviat millor per a coneixement dels grups
parlamentaris, a tots els grups parlamentaris, des del grup de
l'oposició fins als altres grups que l'acompanyen en l'acord de
govern, perquè pugui ser estudiat, revisat i també consensuat el
més amplament possible entre tots i cada un de nosaltres.

Quant a l'eliminació de tuteles. L'eliminació de tuteles, i s'ha
de dir clarament, que és una potestat que es reserva l'Estatut
d'Autonomia, però que no la fa imperativa, diu que la capacitat
reglamentària romandrà, com a competència, en el Govern de la
comunitat autònoma,  excepte que la llei específicament digui el
contrari.

És molt probable que hi hagi aquestes cauteles que s'hagin
d'eliminar i que es vulgui argumentar per la majoria d'edat dels
consells insulars. Perfecte. Però, quin mecanisme de control té
previst, no ja el Govern, sinó el Govern a través del Parlament,
quant a les transferències que siguin i que han estat transferides
als consells insulars? Es pretén modificar el tema de les
memòries anuals per crear i impulsar la creació en el si del
Parlament d'una comissió d'assumpts insulars? Aquesta cautela
serà genèrica a totes i cada una de les lleis i l'excepcionalitat
només es farà en funció de la matèria que es tracti, per reservar
aquesta potestat reglamentària al Govern de la nostra comunitat?

Tots aquests són aspectes que, indiscutiblement, haurem de
tractar, i haurà de ser en el si de la Llei de consells insulars.
Bastaria que la Llei de consells insulars açò així ho determinés
per no haver de fer una llei aposta d'eliminació d'aquestes tuteles.
Jo crec que la producció legislativa que vostè ens ha dit es
resumeix en dues, bàsicament: la Llei de règim jurídic i la Llei

de consells insulars. Amb aquestes dues es pot resoldre
aquesta problemàtica que jo li acab d'esmentar.

Quant a les lleis de transferències, res a dir, només he de
dir que vostè no ha pres cap compromís, ni un. Quines són
les transferències que es proposa donar als consells insulars
en l'actual legislatura?, quines són les prioritats?, i si el que
hem vist avui, avui no, aquests dies, en els mitjans de
comunicació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Huguet. Vagi acabant.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Acab tot d'una.

...del deute històric del Govern de la nostra comunitat en
relació amb el Consell Insular de Mallorca, si l'assumeix
com a Govern i si l'assumeix, a veure si aquest deute
històric també s'ha avaluat i valorat pel que fa a l'illa de
Menorca i pel que fa a les illes d'Eivissa i Formentera.

I després una concreció molt clara: pensen transferir les
competències en matèria de carreteres, no de manteniment,
de carreteres, manteniment i nova construcció; transferir les
competències en matèria de medi ambient; transferir les
competències en matèria de serveis socials? Quan?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

L'Hble. Sr. Conseller de Presidència pot contestar
globalment a totes les intervencions, preguntes o
observacions formulades.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputades, senyors
diputats. No he de fer més que agrair les intervencions, tant
les de suport a la tasca de la nostra conselleria com la
intervenció també de reflexió que ha plantejat el portaveu
del Grup Popular, el Sr. Huguet.



Diré al Sr. Portella que no dubti que una de les tasques
importants d'aquest govern és reforçar el paper dels consells
insulars. És una tasca important d'aquest govern perquè ha estat
una tasca que durant molts d'anys els components d'aquest
govern, els partits que donen suport a aquest govern han volgut
impulsar, i no havien trobat fins a aquests moments la fórmula
per fer-ho. La fórmula és tenir una majoria suficient, i per tant en
aquest moment ho podem fer, i ho volem fer i ho farem, no
tenguin dubte els diputats també del Partit Popular que ho farem,
i en aquests moments ens alegram que ells també vulguin
impulsar aquest paper dels consells insulars. No ha estat fins ara
la tònica general de l'exgovern del Partit Popular, sinó tot el
contrari. Per tant, Sr. Portella, pot estar tranquil que farem aquest
treball.

Al Sr. Bosco, dins la mateixa línia, també agrair-li les
paraules, igual que al Sr. Portella, dels èxits que personalment
em desitja, però li puc dir que aquest reforç que dèiem del treball
dels consells insulars, pot estar ben segur que anirà reforçat
també amb finançament per als consells insulars. Vostè pareixia
que manifestava una preocupació, i pot estar ben tranquil que el
paper dels consells insulars també es veurà reforçat a través de
la finançació.

I al Sr. Tur també agrair-li la seva intervenció, i com
remarcava, nosaltres hem volgut des del Govern donar un paper
prioritari al Parlament, i aquí llig amb que no crec que sigui per
fer anècdotes el fet que al Parlament s'hagi de comparèixer amb
tots els directors generals, li dic al Sr. Huguet. Jo fa molts d'anys
que estic a molts de parlaments, i en aquest parlament resulta que
era una situació normal que els consellers compareguessin amb
els directors generals. Jo pens que en aquest moment el director
general de Relació amb el Parlament està treballant i fent una
comissió mixta amb el Govern d'Estat per temes de
transferències, i per tant està fent una labor eficaç per a la nostra
comunitat autònoma, i jo crec que també estic fent una labor
eficaç per a la nostra comunitat autònoma i estic compareixent
en aquest parlament. Per tant, el repartiment de les tasques dins
aquest govern és i ha de ser per donar eficàcia i eficiència al
propi Govern, i mai per llevar ni eficàcia ni eficiència al
Parlament. Jo crec que...

(El Sr. Secretari substitueix la Sra. Presidenta en la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:

Perdón, Sr. Conseller, se suspende la sesión por cinco
minutos, por transitorio descabezamiento de estas (...)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara un torn de rèpliques i contrarèpliques, si n'és
el cas, per un temps màxim de cinc minuts. Quins grups volen...

Ah, el conseller no havia acabat? Doncs don la paraula al
conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que havia iniciat la meva
intervenció. Intentaré trobar-me allà on estava. Com deia al
Sr. Tur, agrair-li les seves paraules, agrair-li el seu suport,
i dir-li que volem incentivar tot el treball al Parlament, i a
més volem incentivar totes aquestes tasques de què hem
parlat, ja sigui des de la Direcció General de Patrimoni, com
és modificar la política que s'havia estat portant fins ara de
lloguers i d'altres que ja he expressat a la meva intervenció.

I també, com deia, donar-li les gràcies al Sr. Huguet per
la seva intervenció. Crec que ha tengut dues parts, una
intervenció de defensa d'un govern que ja no existeix, i
d'unes tasques d'un govern al qual ja les urnes el varen situar
allà on el varen situar, i la labor d'unes conselleries que en
aquests moments ja no estan sent ocupades pel Partit
Popular. Per tant, des d'aquesta visió li diria que l'únic que
he exposat és la situació amb la qual ens hem trobat, no per
ventura la volia el Partit Popular que trobàssem. Per ventura
en volia una altre, perquè era la ideal, però aquest ha estat
el resultat que nosaltres hem trobat a dins la nostra
conselleria. Jo li he dit que nosaltres volem modificar
polítiques, no tan sols en aquest cas temes purament
administratius, i no tan sols en temes legislatius, com deia
abans i ho deia ara el Sr. Huguet, que nosaltres consideram
que és prou important canviar de política, com per exemple
tot el tema de patrimoni, i de tenir un cost per la nostra
comunitat autònoma d'un millor diari en arrendaments.
Sabem que això no ho podem tan aviat com voldríem, ho
haurem de fer pausadament, però no es preocupi, que ho
anirem fent, i dins aquesta legislatura almanco quedarem a
la meitat del que estam pagant en lloguers, perquè
dissenyam un pla perquè així pugui ser.

Per altra part, no he entès de cap de les maneres la seva
reflexió sobre el tema del Parlament. En tota la seva
intervenció vostè ha volgut donar a entendre que nosaltres
volíem llevar paper al Parlament i que el volíem davallar de
categoria, i a més ha posat un exemple, que el conseller no
està  la Junta de Portaveus, per tant això és llevar paper al
Parlament. Miri, jo no conec cap parlament del món al qual
el ministre vagi a la junta de portaveus. El seu partit, el
Partit Popular a Madrid no envia el secretari d'Estat o un
director general a les juntes de portaveus; no hi envia cap
ministre, i això és normal a dins un parlament, perquè crec
que també és normal donar categoria en aquest cas a les
àrees que han d'exercir les tasques per a les quals estan
determinades, tant el fet que a la Junta de Portaveus hi vagi
el director general, jo crec que el que volem és tenir més
esment sobre la nostra tasca i la nostra coordinació amb el
Parlament.

Per altra part diu que estan d'acord amb la nostra
redefinició de determinades àrees, de determinades
direccions generals, però diu que no és ver que no
haguessen fet l'inventari, que l'havien iniciat. Home,
l'havien iniciat, no estava fet l'inventari, després de 16 anys
havien iniciat un inventari, no tenien un inventari fet. El
nostre compromís és que aquest inventari estarà fet. Jo crec
que hauria d'estar fet l'inventari de béns, perquè des de l'any
90, no tan sols des dels 16 anys, sinó que des de l'any 90 la
Llei de patrimoni ho deia. Això és com no teníem fet un
reglament de la Llei de patrimoni, i ara ja duen, el Grup
Popular fins i tot du una modificació de la Llei de patrimoni
que era el mateix text que s'havia elaborat dins la
Conselleria de Presidència. Això també crec que és poc
respecte pels canvis que es puguin donar dins una situació
política com aquesta, el normal és que si vostès haguessin
continuat governant haguessin duit aquest projecte, això
seria el normal. No vull entrar en cap debat, perquè supòs
que ho debatrem, això. Però una vegada que han passat a
l'oposició, crec que el més lògic és que deixin, si hi ha la
voluntat política d'un govern de dur endavant una llei de
patrimoni, deixin i vegin com es du aquesta llei de



patrimoni, i una vegada vostès plantegin les esmenes que creguin
que han de presentar; perquè a més crec que estan fent una
utilització d'una eina de treball que va ser de tota una conselleria,
que en aquest moment ja no està ocupada pel Partit Popular.

Després em planteja que tot el tema d'Europa vostès ho han
fet molt bé. Miri, vostès ho han fet molt bé, ho diuen vostès; i
que vostès han participat a totes les comissions. Jo no li he dit
que vostès ho haguessin fet tot malament, ha estat vostè que ha
dit que ho havien fet tot bé. Hi ha hagut coses que han fet bé, i
d'altres que no s'han fet tan bé. Aquestes que no s'han fet tan bé,
nosaltres intentarem modificar-les, i jo he dit el mateix que per
ventura ha dit vostè; vostès havien treballat dins la Comissió
Euroilles, havien treballat dins la Comissió Intermediterrània,
nosaltres hi anirem treballant, i nosaltres volem donar fruit a tots
aquests treballs. Segons vostès per ventura n'han donat molt;
segons nosaltres no, i per tant nosaltres ara tenim la
responsabilitat que en donin, i ja em demanarà comptes al llarg
d'aquesta legislatura, a veure si n'hi donam o no.

I després ha volgut defensar, crec, un tema que no té defensa.
Jo crec que no he volgut ridiculitzar en cap moment la tasca que
podien haver fet vostès en política exterior, en tot el que pugui
ser, perdoni, les cases balears a l'exterior. No he volgut
ridiculitzar, he posat un exemple que em va posar un president
d'una casa balear a l'exterior, que aquest president feia, i ho
manifestava, classes en català, però deia, i manifestava: "jo en
lloc d'enviar-me doblers per fer balls, necessitaria que
m'enviàsseu diccionaris de català". Això va ser una manifestació
d'un que havia estat treballant amb el seu govern. Per tant, no he
volgut ridiculitzar. I la veritat, no em posi exemples de Santa Fe,
perquè Santa Fe és coneguda per altres coses (...), i jo no hi vull
entrar més i per ventura hi haurem d'entrar i hi entrarem, però
Santa Fe és coneguda per altres coses com perquè me la posi
d'exemple de bona labor que fan i que han fet a la Casa Balear de
Santa Fe. I aquí no seguiré, perquè en podríem parlar molt; fins
i tot també podríem parlar molt del fet que existís una Direcció
General d'Exteriors, però el que duia i portava tot el tema
exterior era el director general de Joventut, i vagi com exemple,
que crec que tampoc no era una exemple de molta de coordinació
d'aquesta política exterior que duien vostès, i que després a dins
la pròpia conselleria hi hagués una quantitat de personal que es
dedicàs, i no se sabés bé a què es dedicava, envoltant totes
aquestes tasques que per a vostè eren tan positives en tema
exterior. Ho deixam aquí perquè crec que tendrem temps i anys
per poder-ne parlar.

Després m'entra en un debat, que crec que és el debat que
vostè volia tenir en el passat ple. Miri, jo vaig manifestar que
retiràvem la modificació de la Llei de règim jurídic en l'article 3
i 4 perquè no anava per lectura única. No anirà per lectura única,
però no vàrem dir que nosaltres la retiràssem perquè no la
tornàssem presentar. La presentarem. I per altra part, tampoc no
vàrem dir que no volguéssem fer una reforma de tota la Llei de
règim jurídic de la Comunitat Autònoma; perquè, com vostè ha
dit, i vostè hi està d'acord, nosaltres hi estam d'acord. I hi estam
d'acord perquè necessitam un consens i ho volem treballar amb
vostès. Però també sap vostè que per una necessitat o per una

voluntat -perquè així són els acords polítics- nosaltres creim
que l'estructura política d'aquesta comunitat autònoma ha
d'estar composta per 13 conselleries. I com que ho creim, i
l'Estatut no ho impedeix, i vostès no ho varen modificar a
l'Estatut, duim una modificació de l'article de l'article 3 i 4,
de la reforma en el que creim que en aquest moment està en
més contradicció amb la voluntat dels legisladors amb la
reforma de l'Estatut d'Autonomia; perquè a més vostè deu
conèixer que nosaltres hem duit això, però hi havia diferents
interpretacions que feien i deien que era possible que
creàssem les 13 conselleries sense modificar la Llei de
règim jurídic. Això es deia, però nosaltres ho hem volgut
dur, per dur el debat al Parlament, per la nova política de
transparència, diàleg i consens, ho volem dur al Parlament
i ho hem duit al Parlament. Però això no lleva que nosaltres
vulguem en profunditat dur la reforma de la Llei de règim
jurídic, que és el que pretenem.

Per altra part, la Llei de consells insulars, reflexions.
Miri, jo li puc dir que estam elaborant els estudis, i volem
fer aquest treball, no tan sols els grups parlamentaris, sinó
que el volem fer amb els consells insulars. No tengui cap
dubte que en tenir un primer esborrany, el farem amb els
consells insulars; i en tenir un avantprojecte el rebran en
aquest parlament, i tendrem el període que sigui necessari
dins el Parlament per treballar i cercar aquest consens.
Vostè sap que el consens a una llei com la de consells
insulars es fa dins aquesta casa per donar importància a
aquesta casa, com vostè ha dit, i per donar el pes que toca
tenir el Parlament. Per tant, serà dins aquest parlament on
consensuarà, perquè crec que no pot ser a d'altre lloc.

I després diu que l'eliminació de les tuteles hi estan
d'acord, perquè... Bé, és un tema de voluntat política, vostès
hi estan d'acord, però les posaven; i per tant també ha
manifestat tots els inconvenients que poden existir amb el
tema del control parlamentari. Miri, del que pot estar ben
segur, és que la reforma que facem de la Llei de consells
insulars, i la reforma que farem per eliminar les tuteles
estaran d'acord amb la Constitució i estaran d'acord amb
l'Estatut d'Autonomia, i això significa que hi haurà un
control parlamentari sobre les competències transferides. Hi
haurà un control parlamentari i hi haurà un control a
cadascun dels consells, perquè juguin el paper que els toca
per controlar aquestes transferències; i per tant s'hauran de



fer aquestes modificacions també tant d'acord amb la Constitució
com amb l'Estatut d'Autonomia.

I per acabar, concretar transferències. Jo crec que està
manifestat i dit: Volem transferir tot el que són serveis socials i
acció social; transferirem tot el que són competències que siguin
en aquest moment compartides, i restes de competències, excepte
les que puguin tenir un caràcter interinsular, de Comunitat, tan
sigui serveis socials, la resta d'ordenació del territori, com els
ports; i per altra part carreteres, amb el que significa noves
inversions i el manteniment. Això és la nostra voluntat, i ho
farem a dins un breu període de temps; crec que aviat tendran
lleis de transferències en aquest parlament.

I crec que amb això he donat contestació a les seves
preguntes, a les seves reflexions, i dir-los que qued a la seva
disposició pel que sigui necessari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, grups que volen
intervenir? El Sr. Huguet té la paraula en nom del Grup Popular.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en cap cas a la
meva primera intervenció he volgut desmerèixer ni la capacitat
ni la seva preparació de poder comparèixer aquí, a davant
aquesta comissió tot sol. He constatat un fet: és la primera
vegada que hi ha una compareixença d'un conseller que ve a
explicar el seu programa en aquest parlament al llarg de 16 anys,
que no ve acompanyat del seu equip de direcció. Jo supòs que
vostè sabia perfectament quines serien les tasques dels seus
directors generals en el dia d'avui. Me n'ha ressenyada una, que
és el director general de Relacions amb el Parlament, que es
troba a Madrid. Res en contra, estic segur que hi farà una gran
feina i que hi fa un bon paper. Tal vegada el que havien d'haver
fet era que aquesta compareixença es donés a un altre moment,
a una altra hora, i així conèixer almenys en persona quins són els
membres del seu equip de la Conselleria. Efectivament el que ha
de respondre és vostè.

O no m'he explicat bé, o no m'ha entès amb el tema del
Parlament. Jo no m'he posat en contra de la Direcció General de
Relacions amb el Parlament. La Direcció General de Relacions
amb el Parlament, per tot allò que és el control de l'activitat
parlamentària que afecta el Govern, de tramitació de preguntes,
d'interpel•lacions, de proposicions no de llei, de sol•licituds de
documentació, etcètera, està clar que açò no ho durà d'una
manera personal i unilateral el conseller; però el que és la
presència d'un membre del Govern al Parlament també per
primera vegada ha quedat suprimida. Vostè diu que no coneix
cap parlament al món; miri, hi ha parlaments on la Conselleria de
Presidència hi té la seva presència a la Junta de Portaveus, i a
nivell de l'Estat vostè no m'ha de treure l'exemple, el número que

varen muntar vostès quan el Govern del Partit Popular va
nomenar secretari d'Estat de Relacions amb el Parlament,
que forma part del Govern, segons la Llei estatal; que vostès
no només varen protestar, varen protestar i es varen alçar a
la primera junta de portaveus que hi va haver. Però no
entraré en aquest fet, jo simplement he constatat un fet, i
vostès tenen la facultat de decidir el que creuen que han de
decidir, i nosaltres tenim la responsabilitat de dir si hi estam
o no hi estam d'acord. Vostès tenen la responsabilitat de
governar, i nosaltres tenim la responsabilitat de fer
l'oposició i creure, i posar damunt la taula en aquells temes
on no hi ha punts de confluència. Simplement aquest és el
debat parlamentari.

Quant a iniciativa del Grup, miri, vostè mateix s'ha donat
la mateixa medicina, i ha reconegut que el Govern anterior
va entrar un projecte de llei de patrimoni. Aquest projecte
de llei de patrimoni va ser remès al Parlament, i ha estat
publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
per tant forma part ja de les hemeroteques de textos
legislatius; i que un grup parlamentari, sigui el que sigui,
agafi aquesta iniciativa  per transformar-la com a proposició
de llei, és una facultat que tenen els grups parlamentaris,
només faltaria! És que per aquest camí, per aquesta
afirmació que vostè fa, Sr. Garcias, és molt perillós açò. És
tan perillós de dir "i vostès per què em fan aquesta pregunta,
si quan vostès governaven havien fet tal cosa? I vostès per
què interpel•len sobre la política d'acció social o de medi
ambient, si quan governaven feien tal altra?" No senyor,
l'oposició ha de fer d'oposició; i el que ha entrat en la gestió
de l'anterior govern no he estat jo, ha estat vostè en la seva
intervenció; i a mi em correspon posar sobre la taula en
relació amb les seves afirmacions el que havia passat abans
i el que havíem fet abans. És clar que vostè no farà la
política que feia el Govern del Partit Popular tampoc no
deixarà de fer l'oposició per demostrar que la política que
feia el Partit Popular, baix el nostre punt de vista, era millor
per a aquesta comunitat autònoma que la que puguin fer
vostès. I açò és el joc parlamentari, per tant és molt fort que
digui "vostès no havien de prendre aquesta iniciativa
legislativa".

Tema de Santa Fe. Hi entram quan vostè vulgui, però
açò no obsta per dir-li el que es fa a les cases regionals. Li
agraesc moltíssim que hagi definit; ha definit una casa
regional amb un president en concret. Però de totes les
activitats que jo li he mencionat, vostè no n'ha desmentida
ni una; per tant en la primera intervenció i en la segona
vostè ha fet menció; és clar que es poden fer més coses, que
es poden enviar diccionaris. Sí que és cert, però també és
ben cert que ha quedat demostrat que no només fèiem
subvencions per fer balls i festes. S'han fet moltes altres
coses, i se'n continuaran fent. Estic convinçut que de les
iniciatives que es feien fins ara, vostès no n'eliminaran quasi
cap, per no dir cap. Les poden millorar, ampliar o revisar.



Llei de règim jurídic. Vostès modifiquen la Llei de règim
jurídic no per una necessitat d'adaptar la norma jurídica a la
reforma de l'Estatut, no, perquè encara que l'Estatut no posi límit
les conselleries, una llei del Parlament pot posar límits a les
conselleries. Altres parlaments ho tenen així. Vostès modifiquen
la Llei de règim jurídic en aquest punt en concret per adaptar la
norma a les seves necessitats, o als seus compromisos
d'ampliació de conselleries; i ens convertirem en el Govern que
té més conselleries de l'Estat espanyol. Faran història, serem una
comunitat històrica efectivament. Ni Catalunya, ni el País Basc,
ni València, ni Andalusia, ni Madrid tindran el nombre de
conselleries, amb molt més pressupost del que tenim nosaltres,
que aquestes. Ni aquestes comunitats autònomes que no tenen
previstes les transferències a les diputacions de matèries com
puguin ser serveis socials, creen conselleries de serveis socials.
Què farà després? Quina funció tindrà aquesta conselleria de
serveis socials? I una conselleria d'Innovació Tecnològica. És
aquest el problema. El problema no és que vostès modifiquin i
vulguin modificar aquesta llei per adaptar-la a l'Estatut, perquè
eliminen fins i tot el vicepresident si pertoca. L'eliminen, a
aquesta llei de règim jurídic, i està a l'Estatut d'Autonomia, no
s'ha modificat; i en la seva substitució no posen com serà
nomenat. És que està feta amb els peus, aquesta modificació.
Tenen tot el dret de voler-la modificar, tenen tot el dret de crear
les conselleries que vulguin, però vostès simplement han tatxat,
no han fet cap substitució que doni empara a aquest modificació,
i que doni control després sobre el nomenament i ampliació de
conselleries, cap ni una. No és res aquí si en volen 13 o en volen
fer 15, açò és el seu problema; la incoherència de fer-ne 13 està
en funció de tot el pla de transferències que vostè vol fer, perquè
si transferim moltes competències, i concretament totes les dels
serveis socials, quina serà la competència d'aquesta conselleria?
Bastaria tal vegada una direcció general adscrita a la Conselleria
de Sanitat, que dugués el tema de serveis socials. Però açò és un
debat polític de com funciona un Govern. El tema és que vostès
modifiquen aquest article per una raó política de necessitat, de
necessitat del Govern, no de necessitat de nova estructuració
perquè així ho marca l'Estatut i perquè així convé a la nostra
comunitat autònoma. Hi ha tants de caps, i falten dos barrets.
Aquest és el tema, del pacte; perquè si no, no hi ha cadires per a
tothom, i ningú no vol seure en terra.

Quant a la Llei de consells insulars, només faltaria que la Llei
de consells insulars no entrés al Parlament. Ha d'entrar al
Parlament. Jo el que li faig, i li vull recordar, i fer-li un poquet de
memòria històrica és que abans d'entrar el projecte de llei de
consells insulars al Parlament de les Illes Balears, l'any 1989, es
va crear una comissió extraparlamentària on hi havia
representació de totes les forces polítiques, per fer l'esborrany de
projecte de llei, que quan es va tenir fet aquest esborrany el varen
signar tots els portaveus i va entrar al Parlament per a la seva
tramitació, fins i tot es varen introduir esmenes. Jo el que li
deman no és que vostè ens doni participació al Parlament; vostè
no ens n'ha de donar, de participació al Parlament, ja la tenim. És
participar al debat previ a la modificació, perquè podem aportar

iniciatives, i com més consensuat entri al Parlament aquest
projecte de llei, més agilitat en la tramitació tindrà.

Quant a les transferències, si no ho entès malament,
vostès de manera immediata -que la immediatesa és en
funció de la tramitació- serveis socials, tot allò referit a
ordenació del territori, esports, i carreteres tant -no, això és
important, perquè quan ho vàrem demanar al conseller
d'Obres Públiques no ho sabia. Diu "açò no és un problema
meu, açò és un problema de govern, i ho demanin al
conseller de Presidència- carreteres, tant manteniment com
noves inversions. Moltes gràcies per la seva concreció. Res
més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència per contestar.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Huguet, jo crec que no té cap dubte que en
aquest moment tenen la responsabilitat de l'oposició; passa
que també els que tenim la responsabilitat opinam i
manifestam les nostres opinions, sobre les opinions i
posicions de l'oposició; i per tant això, com deia vostè, és el
joc parlamentari, és el treball parlamentari, és el que ens han
encarregat els ciutadans fer. Però vostè diu que jo he
manifestat que vostè feia una defensa de l'anterior govern.
Jo crec que l'únic que ha intentat una altra vegada ha estat
intentar defensar les tasques que havia fet l'altre govern; i a
més diu que jo el vull privar de la seva capacitat de
proposicions de llei; no, jo no el puc privar de res. Jo li faig
una reflexió: vostè l'admet o no l'admet. I com a oposició,
si no l'admet, em pareix bé. Jo sé que no el privaré. Tots
sabem com van aquestes cambres. Jo li faig la reflexió que
per mi, el meu parer és que és poc edificant fins i tot que
una llei que, elaborada pel Govern del Partit Popular, quan
ha existit i hi ha voluntat política per part també del nou
equip de Govern de plantejar una llei en aquestes
dimensions, i a més no tan sols amb les voluntats seves, sinó
amb les voluntats de tots els partits polítics, vostès agafin i
treguin aquesta llei elaborada i l'entrin a aquest parlament,
em pareix -i faig aquesta reflexió- que no és molt correcte,
en cap parlament tampoc. Els partits polítics que han
governat, quan passen a l'oposició tenen un temps
prudencial, perquè tots en tenen, de lleis, però s'espera la
iniciativa legislativa del Govern. Això és el normal a tots els
parlaments, podem posar exemples del que s'ha fet i dels
que uns que hem estat al Govern i hem passat a l'oposició,
i com s'ha elaborat i com s'ha fet aquesta oposició. Per tant,
jo l'únic que li deia és que em pareix poc elegant. És
legítim, però no és elegant la utilització d'aquesta fórmula
per part de vostès.

I després em torna a parlar i em fa un debat sobre la Llei
de règim jurídic. No vàrem tenir debat, però el tendrem, el
debat sobre la modificació de la Llei de règim jurídic,
article 3, apartat 4. El tendrem, per tant, no crec que
l'haguem de tornar a repetir. Supòs que vostè el té fresc a
dins la memòria i per tant el repeteix perquè no té més
arguments, i repeteix el que té fresc a dins la memòria,
perquè això ho havia preparat l'altre dia, i ara ho torna a dir
a una compareixença que no és per a aquest tema en
concret. Però sí el que li puc assegurar és que la voluntat, en
aquest cas política- de modificació és per adaptar-ho a
l'Estatut, (...), i després sí que és ver que hi ha un
condicionant, i és que els grups que formen part d'aquest
govern, i el Govern volen articular el Govern d'una manera
determinada, i clar que ho volem d'una manera determinada.



Que no és legítim que ho facem? És totalment legítim, i també
és legítim que ho puguem fer modificant la Llei de règim jurídic
de la Comunitat Autònoma, i això no lleva que després haguem
de fer un treball en profunditat per modificar, com he dit abans,
la Llei de règim jurídic de la Comunitat Autònoma en tot el seu
conjunt. Però la resta, està claríssim, nosaltres volem adaptar
aquesta llei a la voluntat política expressada a les urnes, i
expressada a un pacte. Què és, que vostès estan en contra dels
pactes? Supòs que no. La forma de fer política és pactar. Fins i
tot estam nosaltres disposats a pactar i consensuar coses amb
vostès, que estan a l'oposició, els ho hem manifestat. Per tant
vostè està en desacord amb els pactes, i està en desacord que
facem un pacte?, si després vostè em demana el pacte per la Llei
de consells insulars, i vostè hi vol entrar, nosaltres li deim
"venga, anem a entrar-hi".

Per tant, miri, és totalment incongruent el que manifesta, però
jo entenc que vostè en aquest moment ha de justificar una cosa
justificable, que és que després de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia tenguessen pràcticament un any per modificar
concretament aquest apartat i no el modificassen, i ara ha de
donar la culpa al Govern, que quan el tenia era l'antic Govern
sustentat per vostès, sustentat pel Partit Popular. I després em diu
aquí, innovació tecnològica, li deu sonar aquesta paraula, perquè
la va anomenar, n'Aznar va dir que ara faria una conselleria
d'innovació tecnològica, un ministeri, un ministeri, i ara li ha
sonat, es veu que està bé a les ordres del que diu el Sr. Aznar i,
per tant, ens ha dit en aquest moment, ens ha amollat aquesta
paraula, el subconscient l'ha traït, perquè això és el que el Sr.
Aznar va dir que faria, farà una conselleria d'innovació
tecnològica. Bé, a la comunitat autònoma ja tenim suficient
qualitat per donar exemple, fins i tot, al Sr. Aznar.

I, per acabar, dir-li que no es preocupi, que la nostra voluntat
és de participar en els màxims debats, jo sé que no li don ni li he
dit que li donava cap camí que no fos el que ja té, el de debatre
en aquest parlament, jo no l'he d'autoritzar ni desautoritzar, vostè
ho sap millor que ningú, que això és el seu camps, i fins i tot ho
ha estat durant anys, el seu camp de treball en aquesta casa, per
tant, el que sí li puc assegurar és que la nostra voluntat serà
voluntat de consens, ara, la voluntat de consens, moltes vegades
s'ha manifestat i després no es concreta. Nosaltres intentarem que
es concreti i intentarem que es concreti amb vostès, però per
ventura qualque vegada no serà culpa del Govern, també pot ser

culpa de la voluntat que manifesti el partit de l'oposició,
però ja ho veurem i ja treballarem en això.

I sí dir-los que estaré a la seva disposició, i agrair el to
amb què s'ha realitzat aquest debat que, per a mi, al meu
reinici, o a la meva trobada o a la meva retrobada en aquesta
cambra, he de dir que, en principi, el llenguatge que
utilitzava per ventura no era l'adequat, però he intentat
adaptar-lo a veure si aquest que era el que utilitzava aquesta
cambra, sigui el que hem d'utilitzar tots, i en aquest cas el
conseller ser el primer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat i l'ordre del dia de la sessió
d'avui, aquesta presidència agraeix la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, així com la de tots
vostès. S'aixeca la sessió.
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