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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d'avui.
En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó substitueix Joan Verger.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda en substitució de Maria Antònia Vadell.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, perdó, presidenta. Neus Marí en substitució de Josep
Juan i Cardona.

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent-hi més substitucions, passarem a l'únic punt de
l'ordre del dia, que avui consisteix en la compareixença
presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant la qual sol Alicitaven la
compareixença del conseller de Presidència, per tal d'informar-
nos sobre les polítiques del traspàs de competències als
consells insulars.

No l'acompanya cap director general ni ... Hi assisteix el
conseller de Presidència, Sr. Antoni Garcias, a qui passam la
paraula.

I.1) Compareixença RGE núm. 1864/00, de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, presentada per quatre diputats
membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals  i
Generals, adscrits al Grup Parlamentari  Popular, per tal
d'informar sobre les polítiques de traspàs de competències als
consells insulars.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. La transferència de competències als consells insulars
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera no és ni hauria
de ser una política que es pugui impulsar, frenar o aturar des
del Govern de les Illes Balears. Tot el contrari, és un mandat de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que tot govern és
obligat a complir. És un imperatiu estatutari, i el Govern de les
Illes Balears, durant la legislatura actual, vol anar complint-lo
amb tant de rigor com prudència.

El Govern de les Illes Balears sap que l'Estatut fou aprovat
mitjançant un pacte fundacional, les Illes Balears serien una
comunitat autònoma amb uns consells dotats d'àmplies

competències. Aquest és el mandat que hem recollit al pacte de
govern, aquest és el mandat que el president ha recollit, tant en
el discurs d'investidura com en el debat de l'estat de la
comunitat.

Agraesc al Partit Popular que em doni l'oportunitat de
recordar quines competències ens comprometérem a transferir
als consells durant la present legislatura i també quins eren els
terminis prevists per enllestir les transferències. I, finalment,
com estan els processos de transferències acordats.

Detallaré, per a informació de tots els diputats i diputades,
la situació de cadascuna de les transferències previstes i les
raons que expliquen per què unes podran ser transferides amb
més celeritat que d'altres, als consells.

Durant la legislatura present, els consells reforçaran
substancialment el seu paper d'institucions de la comunitat
autònoma i dins un nou marc legal i amb noves competències
exerciran, amb més eficàcia, la funció que els assignà l'article 36
de l'Estatut d'Autonomia, és a dir, el govern, l'administració i la
representació de les illes de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera. De fet, ja hem donat passes substancials per fer
realitat aquest nou nivell dels consells. L'acord programàtic del
Govern per a les Illes Balears, signat el 19 de juliol del 1999,
estableix que la nova estructura institucional de les Illes Balears
reconeixerà el protagonisme dels consells que seran el centre
polític de cada illa. S'hi afirma que s'iniciarà una negociació
fluïda i lleial entre el Govern de les Illes Balears i els consells
per tal de transferir noves competències.

Quines competències seran transferides? L'acord
programàtic relaciona: esport, cultura, ordenació territorial i
acció social. També en matèria de carreteres, se'n transferirà als
consells la construcció i la conservació. Igualment, s'establirà,
per a totes les competències, tant les que s'han transferit en
legislatures anteriors com les que es transferiran a partir d'ara,
el finançament definitiu, d'acord amb la Llei de consells
insulars. I encara un matís important, es revisaran els costos de
les competències transferides als consells que participaran
proporcionalment de la millora del finançament de la comunitat
autònoma per competències executades per aquestes.

És a dir, si l'Estat qualque vegada millora el finançament
d'una competència transferida al Govern, en primera instància,
i després transferida pel Govern als consells, aquesta millora de
finançament arribarà als consells com ha de ser. És més, els
donaré una mostra clara d'aquest nou clima de col Alaboració.
Les aportacions directes als consells l'any 99 foren 2.363
milions de pessetes, el Govern el presidia el Sr. Matas, les
aportacions directes als consells insulars, l'any 2000, són de
7.003 milions de pessetes, tres vegades més que l'any passat,
un 196% més de finançament. Quina és la diferència? La
diferència és que ara el Govern el presideix Francesc Antich.
Més demostracions. Com va presentar el conseller Mesquida
el passat dilluns, Govern i consells han arribat a un acord per
saldar el deute històric que acumulen les dues institucions des
de l'any 1983, el Govern liquidarà els més de 2.700 milions de
pessetes que es deuen al Consell de Mallorca. Però si els
interessa saber des de quan es va fer més gros aquest deute,
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els diré que l'any clau va ser el 1995, quan es varen deixar de
pagar al Consell de Mallorca unes quantitats referents a
traspassos de competències, convenis o pla d'obres i serveis.
Què va passar aquest any? Que al Consell de Mallorca hi va
haver un canvi polític que no li agradà gens al Partit Popular. La
reacció no va ser d'altra que tancar el grifó. 

Els senyors diputats i les senyores diputades coneixen
l'acord programàtic i saben, per tant, que a més a més de
l'enunciat general, conté una llarga i detallada exposició sobre
totes i cadascuna de les competències a transferir, atès que tots
vostès tenen ja aquest document programàtic, no fa falta que
el llegeixi, perquè seria allargar innecessàriament la meva
intervenció. En el discurs d'investidura de dia 22 de juliol del
1999, el candidat a president de les Illes Balears resumí davant
la Cambra un disseny d'una estructura institucional de les Illes
Balears amb el protagonisme dels consells. En el debat de l'estat
de la comunitat de dia 9 de novembre del 1999, el president del
Govern podia afirmar que en relació amb els consells, "ja estan
ben avançades les negociacions per incrementar
substancialment les seves competències" i anunciava, matís
important, que tals competències "seran gestionades sense la
intromissió de representants de les Illes Balears" i que
desapareixerien les duplicitats d'actuacions. Precisava que
serveis socials, esports, cultura, ordenació territorial i carreteres
"seran matèries plenament assumides pels consells amb dotació
suficient per garantir-ne una òptima gestió".

Com saben els senyors diputats i les senyores diputades,
el Govern agafà, no tan sols el compromís d'enfortir els consells
amb transferències substancials i ben dotades, el nou paper
dels consells dins el sistema institucional de les Illes Balears
exigia una nova llei de consells insulars, el Govern treballà
intensament en un text  legislatiu profundament innovador, i el
31 de gener del 2000 presentà al Parlament el projecte de llei de
consells insulars, sis mesos després de format el nou govern,
un text legislatiu fonamental era ja a la Cambra.

L'elaboració de la nova llei de consells insulars no aturà,
però, el treball del Govern per transferir noves competències als
consells, ens hauria agradat que avui totes les lleis de
transferència estiguessin ja en tràmit parlamentari, no ha estat
possible, però no per manca de diligència del Govern, una
transferència ben feta exigeix una valoració ajustada i un procés
intens de negociacions entre el Govern i els consells. Si la
negociació i el consens obliguen a allargar les previsions de
transferències, el Govern ho té ben clar, l'acord amb els tres
consells és prioritari, només després del consens consideram
que una llei de transferències pot iniciar el seu tràmit al
Parlament. En certa manera, és lògic que no entenguin aquesta
postura, el Govern vol que les transferències es facin a
cadascun dels tres consells, i per això negociam amb tots tres,
perquè ens interessa saber les necessitats de cada illa, i qui
millor que cada consell per conèixer-les. A l'època del PP, tant
era que un dels consells, òbviament el de Mallorca, no pogués
acceptar les transferències perquè eren mal dotades o es feien
guardant sempre una part d'aquestes competències per al
Govern, casualment sempre es tractava d'actuacions que
poguessin tenir un rendiment electoral.

Quina és la situació de cadascuna de les transferències
previstes? Comencem per les transferències de benestar social.
Hem arribat ja a un acord entre el Govern i els tres consells,
sobre quines competències s'han de transferir i quines
quedaran en mans del Govern, la dotació econòmica i la relació
de personal a transferir s'està estudiant encara, les
negociacions es troben molt avançades, però encara no s'han
tancat. Vull precisar que la majoria de competències de benestar
social són executives i de gestió, i en concepte de pròpies. Els
consells tendran potestat normativa complementària, el Govern
mantendrà la competència en la planificació general dels serveis
socials, si bé es preveu que els consells hi participaran a través
de la comissió interinsular de colAlaboració. D'altra banda, els
consells executaran els plans elaborats pel Govern i dins el pla
autonòmic pertinent podran aprovar una ordenació insular
específica.

Els donaré alguns exemples de centres que seran gestionats
pels consells. El Consell de Mallorca gestionarà la Residència
de la Bonanova, la de Felanitx, les llars de tercera edat i els
menjadors d'adults i transeünts; el Consell de Menorca el club
de tercera edat d'es Castell; el Consell d'Eivissa i Formentera, la
llar de tercera edat del carrer de Balears. Aquestes són algunes
mostres, la relació íntegra de matèries, centres i serveis, seria
molt llarga.

Passem a la transferència en matèria d'ordenació del territori.
Les negociacions estan ja pràcticament tancades, estam a
l'espera, parlam de pocs dies, de la presentació al Parlament de
la modificació de la Llei d'ordenació del territori, atès que les
competències a transferir s'han d'ajustar a les noves figures que
establirà la LOT. Si no hi ha imprevists, d'aquí a dues setmanes,
les transferències en matèria d'ordenació del territori estan en
condicions d'iniciar els seus tràmits parlamentaris.

El Govern treballa en la transferència en matèria de
carreteres, atesa la seva gran dimensió econòmica, aquesta
transferència exigeix un rigor extremat en la valoració per evitar
crear als consells una situació que no podrien afrontar,
transferir la construcció i la conservació de carreteres, així com
els recursos i la gestió que es derivin dels convenis amb l'Estat,
amb aquesta matèria, és un procés en el qual treballam, però
que encara no hem tancat.

En el terreny de cultura, les transferències no depenen
només del Govern i dels consells, tenim tot un conjunt de
centres culturals d'extraordinari valor, que són titularitat de
l'Estat i gestionats per la comunitat autònoma, són l'Arxiu del
Regne de Mallorca, el Museu de Mallorca, la Biblioteca Pública
de Palma, el Museu de Menorca, la Biblioteca Pública de Maó,
el Museu Arqueològic d'Eivissa, etc., si els consells tenen les
competències en matèria de cultura, sembla totalment lògic que
gestionin també aquests arxius, museus i biblioteques. Però el
Govern no pot transferir als consells la gestió d'aquests
centres, no n'és el titular, el titular és l'Estat, la via que permetrà
que els consells n'assumeixin la gestió, serà la modificació del
conveni Estat-comunitat autònoma, que és la norma avui en
vigor. Les eleccions generals passades i la formació del nou
govern de l'Estat han imposat una pausa a unes gestions ja
iniciades.



148 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 13 / 7 de juny del 2000

 

Per part del Govern de les Illes Balears no hi ha cap
dificultat, continuam fent gestions per continuar les
negociacions després de la pausa imposada per les eleccions
generals i l'inici d'activitats del nou govern de l'Estat, i una
vegada modificat el conveni, aquest centre de titularitat estatal
passarà a ser gestionat pels consells.

I per acabar l'exposició en matèries a transferir, els puc dir
que l'esport pràcticament no presenta més dificultat que la
utilització per part de Menorca, Eivissa i Formentera de centres
ubicats a Mallorca, en els quals es desenvolupen activitats
d'àmbit interinsular.

Aquesta és la situació, en el dia d'avui, del procés de
transferències als consells, hem enllestit la llei marc que és la
nova llei de consells insulars. Quant a les transferències
concretes, ja he explicat que cada transferència és un món i, per
tant, hem avançat de forma desigual, la d'ordenació del territori
està pràcticament llesta, la de benestar social molt avançada, la
de cultura a l'espera de la resposta del ministeri i treballam en
les de carreteres i d'esports.

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats,
moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Ara procedeix la suspensió d'aquesta
sessió per un temps màxim de 45 minuts. Pot ser inferior?
Demanaria als senyors portaveus quin temps demanen per
suspendre aquesta sessió. Sí, Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, per part del nostre grup, i sobretot davant la densitat
d'aquesta exposició, ens basta simplement un segon, per
anunciar qui ha d'intervenir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Els altres portaveus volen temps o
continuam la sessió? Continuam la sessió.

Grups que vulguin intervenir? Té la paraula el representant
del Grup Popular per ser l'autor de la iniciativa. Sr. Huguet, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats,  jo faré una proposta inicial, i és que els parlamentaris
del Grup Popular assumim d'una vegada per totes que per
redimir els pecats passats, han de complir amb una penitència,
perquè aquí el que s'ha anunciat és que tot el passat era dolent
i que tot el futur serà bo, però no s'ha anunciat cap present.
Aquesta és la conclusió de la intervenció que ha fet el conseller
de Presidència, al qual jo vull agrair molt sincerament que sigui
aquí i ens hagi fet aquesta exposició.

Una exposició que inicialment l'hagués pogut fer qualsevol
membre d'aquest parlament si s'hagués dedicat a llegir
únicament i exclusiva el que ressenya l'acord programàtic signat
per tots els partits que donen suport o suporten aquest govern,
com deia un diputat a la passada legislatura, i així s'haguessin
entretengut a llegir els Diaris de Sessions. A partir d'aquest
document programàtic i de la lectura dels Diaris de Sessions, se
n'adonarien que avui podrien dir res de res, que la prudència i
el rigor, fins a la data d'avui, es tradueix en paràlisi, en paràlisi
p erquè no s'ha avançat, i intentaré demostrar que de vegades
es presenten consecucions del Govern que més que
consecucions del Govern són haver de claudicar abans que hi
pugui haver un terratrèmol a la institució del Govern balear.
Aquí es presenta com una gran consecució la diferència de
finançament que hi havia entre un govern i el govern Antich,
quan tots sabem que la diferència és que en aquest cas, el
govern Antich està agafat per Unió Mallorquina, i que Unió
Mallorquina li aplica la recepta del metge de sa Pobla, no ens
hauríem de fer mal, i jo necessit tant de doblers i tants de
doblers seran compensats. Tant és així que surt la iniciativa que
s'incrementarà el finançament als consells insulars, acte seguit,
si anam a l'hemeroteca, ens adonarem que tant Menorca com
Eivissa i Formentera diuen, "nosaltres també", i es fa després
una ampliació cap a Menorca i cap a Eivissa i Formentera, que
es concreten als pressuposts. Res a dir quant a aquest
increment. Però quant al mèrit, sí que és de molt dubtosa
assumpció per part del Govern, com una iniciativa pròpia del
Govern balear, la iniciativa i la valoració la va prendre Unió
Mallorquina, des del Consell Insular de Mallorca, com la
iniciativa amb la Llei de consells insulars la va prendre Unió
Mallorquina des del Consell Insular de Mallorca i la va remetre
al Govern de la comunitat autònoma.

Per tant, rigor i prudència, no; paràlisi, sí.

La diferència amb un finançament definitiu, ja s'hauria de
tenir avui en tràmit al Parlament, no hi és, no hi ha la llei de
finançament definitiu que la llei d'acompanyament, ampliant el
termini que preveia la Llei de consells insulars, i açò s'ha de dir,
es va haver de fer una modificació, via llei d'acompanyament,
per ampliar aquest termini, i donava com a data dia 1 de gener
de l'any 2001, com a sistema de finançament definitiva. S'ha de
dir que aquest diputat va fer una pregunta al conseller
d'Economia i Hisenda, i el conseller li va contestar textualment,
"com que estarà en tràmit la Llei de consells insulars, esperem
que acabi la Llei de consells insulars per després fer la llei de
finançament definitiu si aquest no és incorporat a la Llei de
consells insulars". Ja vaig advertir que a la Llei de consells
insulars, presentada pel Govern, no hi ha cap mecanisme de
sistema definitiu, per tant, que no era incompatible una cosa
amb l'altra. Hi arribarem, Sr. Garcias, i jo no som profeta, però
arribarem a dia 1 de gener de l'any 2001 sense la llei definitiva,
sense la llei de finançament definitiu dels consells insulars.
Vostès, si no volen incomplir aquest termini, perquè vegin que
feim aportacions positives, si no el volen incomplir, hauran de
modificar, hauran d'introduir a la llei d'acompanyament un altre
termini, perquè és impossible que el compleixin, encara que
l'entrin demà, i açò val la pena reconèixer-ho. Vostès peguin tot
el que vulguin al passat, diguin que nosaltres érem un desastre,
que no havíem fet res, facin el que vulguin, però la seva
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obligació no és passar comptes al passat, ja han passat
comptes al passat amb unes eleccions i la constitució d'un nou
govern, duim un any i vostè ha de respondre dels compromisos
i vostè té l'obligació de complir i fer complir les lleis, i vostè no
es pot excusar de no complir les lleis amb l'herència passada.

Crec que aquesta situació ha de quedar de tot d'una ben
clara.

Text  de la llei de consells insulars, que era un tema de
transferències que tractàvem aquí, però com que vostè hi ha fet
referència, jo li ho diré. La llei de consells insulars, segons el
discurs d'investidura i segons després el discurs del debat de
la comunitat, que llegirem, havia d'estar enllestida al cap d'un
mes del debat de la comunitat, i era el mes de novembre, data
exacta. No, no, al cap d'un mes no, tant és així que, a un primer
esborrany de llei de consells insulars, hi va haver un dictamen
evacuat dia 5 de gener de l'any 2000 que esl va destrossar, el
dictamen va destrossar aquell projecte de llei. I en base a açò,
vostès presenten un nou projecte de llei, que surt publicat al
Butlletí Oficial del Parlament dia 11 de febrer de l'any 2000, el
projecte de llei de consells insulars. Hi ha un text alternatiu, en
un mes, que és el mes de març. Bé, jo li anuncii que la Llei de
consells insulars, que des de la seva àrea es va dir, ampliant el
termini del mes de gener al mes de juny, que ara la som al juny,
i al juny no hi haurà Llei de consells insulars, no n'hi haurà, i no
es pot acusar la tramitació parlamentària, de cap de  les maneres
no es pot acusar la tramitació parlamentària, tant és així que
aquests diputats i aquest diputat que li parla ha signat una
ampliació o ha signat un període extraordinari perquè puguem
acabar l'informe de ponència dins el mes de setembre, si
volguéssim nosaltres posar pals a les rodes, no haguéssim fet
açò, perquè vostès tenen majoria, i seva és la responsabilitat.

Jo li diré el que passa amb la Llei de consells insulars, que
els va descolAlocar l'altre soci de govern, els va descolAlocar
Unió Mallorquina quan va dir, "aquest no és el nostre projecte
i com que no és el nostre projecte, no hi participarem", i no hi
participen. Al debat general de la proposta del Govern es van
limitar a la votació, però (...) amb un projecte de llei de consells
insulars en aquest moment, d'entrada, ja no compta amb el
suport d'un dels grups i que, d'entrada, deim que ha de ser un
projecte de llei el màxim de consensuat possible.

Conclusió d'aquest primer apartat o d'aquest primer tram: la
Llei de consells insulars no serà feta ni estarà en vigor abans
del debat de l'estat de la comunitat, és a dir, a dia de dia 1r
d'octubre no hi haurà Llei de consells insulars, no n'hi haurà
perquè no n'hi pot haver. Si el procés de transferències s'ha de
condicionar o s'havia de condicionar a la nova Llei de consells
insulars, largo me lo fiáis, largo me lo fiáis , perquè rallam,
segons la seva expressió, de futur, utilitzam un temps de futur,
"podran", "tindran", "executaran", vostè no ha pogut presentar
encara una proposta de transferències al Parlament de les Illes
Balears, no l'ha poguda presentar. 

A mi m'agradaria que les meves expressions s'entenguessin
des de l'actitud més constructiva possible, però des d'una
actitud de fermesa i des d'una actitud d'oposició, que és el
paper que ens correspon. I les preguntes són evidents, Sr.

Conseller. Al Diari de Sessions de dia 9 d'octubre del 99, és a
dir, del debat de l'estat de la comunitat, hi ha tota una
intervenció del president del Govern, en el debat de l'estat de la
comunitat, no em referesc al debat d'investidura, perquè el
debat d'investidura sempre és una proposta de govern que
s'inicia per començar a caminar. Bé, perquè no m'acusi a mi de
catastrofista, beuré de les fonts del seny, del rigor i de l'anàlisi
que fa Unió Mallorquina sobre aquest tema, i crec que és bo
fer-ho, però abans hem de fer una sèrie de preguntes. Si dia 9 de
novembre ja estaven "ben avançades les negociacions",
paraules textuals del Sr. President, eh?, paraules textuals, dia 9
de novembre "ja estan ben avançades les negociacions per
incrementar substancialment les competències", com estan
ara?, continuam avançant, han superat aquest avanç, quan
p ensa entrar la primera proposta, quin calendari preveu?,
perquè massa acostumats estam a dir, "no, nosaltres l'entrarem
i llavors ja serà un problema del Parlament". Vostè té clares
quines són les passes a seguir per fer una transferència, una
volta el Govern fa la proposta? Tot açò són preguntes que
s'han de contestar. Perquè de dia 9 de novembre al dia d'avui,
vostè no em pot negar que hi ha hagut temps suficient, com a
mínim, per entrar-ne una, com a mínim, una, una, no quatre, ni
cinc ni sis, una, idò ni una no ha entrat encara al Parlament de
les Illes Balears.

Una de les altres preguntes que crec que val la pena fer,
demanar i requerir aquí, és que es comprometi a donar termini
per a la primera i que es comprometi a donar termini per a
aquesta que ara entén vostè que té moltes dificultats, que es
diu carreteres. Miri, en tema de carreteres, la voluntat és de
transferir o no transferir, vostè podrà dir que el PP no la va
voler transferir mai, és ver, perfecte, el que el PP no va fer va ser
"és que és molt enredós, els consells no podran assumir
aquesta competència perquè es poden bloquejar quant a les
inversions i projectes", no, la més fàcil de fer de totes és
carreteres, la més fàcil, perquè carreteres vol dir decisió, gestió
i execució, res més; quines són les carreteres, quines són les
obres i com s'executen, i transferir doblers, el que passa és que
són molts de doblers, són molts de doblers. Però no és per
incapacitat dels consells insulars, és perquè pica, fa mal, clar
que fa mal, clar que sí, aquesta és la realitat i no n'hi ha d'altra.

Cregui'm que avui el procés de transferències es troba en un
impass e que nosaltres no entenem, i li vull ser encara molt més
sincer i molt més rigorós, si vostè, que crec que ho ha fet, ha
llegit els Diaris de Sessions de 9, 10 i 11 de novembre, i ha
comparat la intervenció que va tenir aleshores el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Matas, amb la intervenció que
va tenir la portaveu del Grup d'Unió Mallorquina, s'adonarà que
qui va passar realment comptes als incompliments dels acords
signats va ser Unió Mallorquina, no va ser el Grup Parlamentari
Popular, va ser Unió Mallorquina. A vostè se'ls va dir dia 9 i 10
de novembre, i avui estam exactament al mateix punt perquè
encara no ha entrat cap proposta, vostè pot dir que estan
avançades, però proposta no n'ha entrada, per tant no hi ha
hagut una data de caducitat en la primera proposta, a vostès els
van dir el següent: "Unió Mallorquina no només té el dret sinó
el deure de procurar centrar aquest govern, de recordar-li els
acords signats, les obligacions contretes i els terminis
establerts. El seu discurs, que entenc que fou un discurs
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d'investidura, en aquest cas, de reinvestidura, després
d'aquests cent dies no han fet passes endavant, jo diria que
varen ser un parell de passes enrera. L'eix d'aquesta futura
estructura institucional passa necessàriament, jo diria
imprescindiblement, per l'aprovació de la Llei de consells
insulars".

Vostè aquí podrà explicar les dificultats que això suposa -
dificultats aquestes a les quals nosaltres ja vam advertir que
tenia tot procés de transferències-, però el que no pot fer vostè
aquí avui és amargar el cap davall l'ala, vostè el que no pot fer
avui aquí és venir encara amb verbs de futur, vostè havia de
venir aquí avui a dir, "aquí hi ha aquesta proposta de primera
transferència i ens hem retardat set mesos sobre el previst, però
aquí hi ha la primera", nosaltres criticaríem aquest retard, però
podria presentar ja una actuació en matèria de transferències.

I, és més, per què callen vostès la transferència en matèria
d'agricultura i ordenació del territori, anem a fer una hipòtesi de
feina, li plantej una hipòtesi de feina, donem per dones totes les
crítiques que van fer vostès i també Unió Mallorquina a la
legislatura passada per no acceptar les transferències en
matèria d'agricultura i d'ordenació del territori, les donam per
bones -per tant, no m'ataqui per aquí, eh?, fixi's, ja em cur en
salut-, les don per bones, què ha fet vostè per esmenar
aquestes deficiències, o és que al Consell de Mallorca més que
un problema de finançament amb aquestes competències el que
no li interessa és tenir aquestes competències?, perquè la Llei
està feta, la regulació de la norma està feta, l'inventari de béns
està fet, el personal adscrit està ..., està tot fet, l'únic que han de
fer vostès és modificar aquesta llei de transferències i posar-se
d'acord amb Unió Mallorquina que incrementi, digui "miri, posi
preu, aquí hi ha el xec en blanc, posi preu", que és el que els fa,
la qual cosa em sembla molt bé per part d'Unió Mallorquina, a
veure si m'entén, perquè així el problema de finançació ja estaria
resolt. Per què vostès no inicien, que açò sí que pot durar poc
temps, en una setmana podria estar fet, no inicien la
transferència efectiva d’agricultura i ordenació del territori al
Consell de Mallorca, que és l’únic que no el té?, alAlegant que
l’únic problema que hi havia era la part econòmica.

“No podem acceptar” -recorden, no?, senyors diputats que
varen intervenir- “aquesta competència per manca de
finançament. Açò és una competència que ofegaria
econòmicament el Consell Insular de Mallorca. El Consell
Insular de Mallorca no pot distreure recursos propis per pagar
una competència que li vindria mal dotada per part del Govern”.
Reiter, donem per bones aquestes expressions; però què han
fet? Res de res, no vull utilitzar allò de cero patatero, però res
de res en aquestes dues matèries.

Sr. Garcias, em fa l’efecte que el que ha de fer vostè és posar
d’acord tan prest com sigui possible els membres del seu
govern, perquè vostè és el coordinador en matèria de
transferències, perquè d’una manera clara, d’una manera
efectiva, tanquin d’una vegada per totes tot el que siguin els
treballs previs, perquè la regulació de les transferències ve
determinada per l’actual Llei de consells insulars. És que vostè
no se sortirà d’aquest marc. Vostès en l’únic que estan en
negociació és en quines persones s’adscriuen a cadascuna

d’aquestes transferències, i quin és el cost de les matèries que
es transfereixen als consells insulars, perquè el objeto de la Ley
està claríssim, la normativa a aplicar està claríssima. Quines
són les seves atribucions? Està claríssim. Quins són els mínims
que haurà de comptar cadascuna d’aquestes propostes? Està
claríssim. Basta que apliqui la Llei 5/1989, de consells insulars;
simplement posar-se d’acord en personal, adscripció de mitjans
i valoració econòmica.

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, ja vaig tenir
oportunitat de dir a un altre indret que vaig quedar curt. Vaig
quedar curt fa vuit mesos, quan al Parlament vaig anunciar que
els consells insulars no asssumirien cap transferència abans de
dia 1 de gener de l’any 2001. Em varen dir que no sabia què
deia, em varen dir que vostès no érem nosaltres, em varen dir
“açò és perquè a vostè encara li dura la rèmora de quan estaven
en el Govern”. Bé, jo avui li amplii el termini generosament. Jo
li dic que dia primer, ara ja estic convençut que no hi haurà cap
transferència efectiva feta als consells insulars, cap ni una,
perquè miri, si demà entra un projecte de llei de transferències,
els passos a seguir són els següents: Comissió Tècnica
Interinsular, que es reunirà per prendre en consideració la
proposta feta; si es pren en consideració, s’haurà de constituir
una comissió per a l’estudi, que pot ser de treball o pot ser
ponència; s’elaborarà un informe, aquest informe haurà de
tornar a anar al Ple de la Comissió Tècnica Interinsular; es
prendrà la primera discussió. Una volta aprovat pel Ple de la
Comissió Tècnica Interinsular, aquesta s’haurà de remetre als
consells insulars, que tendran un mes per dir la seva. Una volta
els consells insulars en diuen la seva, aquest podrà ser
considerat una altra vegada per la Comissió Tècnica
Interinsular, per tenir en compte el que diuen els consells
insulars. Si els consells insulars accepten la seva tramitació,
anirà a plenari; s’haurà de fer un debat de totalitat al plenari. Si
el plenari l’accepta, anirà a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, que haurà de fer primer la seva constitució de
ponència. S’haurà de debatre dins la ponència, de dins la
ponència s’haurà d’evacuar l’informe. Aquest informe anirà a
la Comissió d’Assumptes Institucionals, que farà el seu
pertinent dictamen, i del dictamen haurà d’anar a Ple abans que
sigui efectiva la competència.

Si a cadascun d’aquests passos només poséssim una
setmana, que més, bastant més; però si a cadascun d’aquests
passos només posam una setmana, vostès arriben a Nadal i no
tenen cap competència ni cap transferència feta, perquè açò
suposa 14 passos, són 14 setmanes, i si compten que el juliol i
agost aquí no es vindrà a fer processos de transferències,
primer de tot perquè el Parlament no estarà en funcionament,
estaríem fora de període; jo li garantesc, Sr. Garcias, que
aquests verbs que vostè ha utilitzat de futur tindran la seva
aplicació no l’any 2000 sinó l’any 2001. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Només amb l’explicació, crec que estam
tots esgotats de veure el que ens queda per fer.
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Hi ha altres grups que vulguin intervenir? Esquerra Unida
té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estic d’acord amb el Sr. Huguet que
el passat és dolent, com ha dit, i estic d’acord que el futur és
bo, com ha dit el representant del Grup Popular. Amb el que no
estic d’acord és que no hi hagi cap present, perquè
dissortadament el present, mentre no es canviï, és encara el
passat que ens va deixar el Partit Popular, amb les competències
transferides als consells insulars, certament que un passat
millorat amb la correcció de les dotacions econòmiques amb
què varen venir aquelles competències, una correcció
substancial de millorament econòmic, que era una de les causes
que els grups parlamentaris en el moment de la discussió
d’aquelles transferències s’hi havien mostrat en contra, alguns
dels grups parlamentaris.

Tampoc no estic d’acord amb la pelAlícula que ens ha contat
el Sr. Joan Huguet quant a la millora substancial de les
dotacions econòmiques d’aquestes competències, com si fos
una història particular, i amb el no paper dels consells insulars
d’Eivissa i Formentera i de Menorca, perquè els que coneixem
tot el procés de negociació i estudi de la millora de les
competències sabem que una cosa és la història partidista que
interessa al Grup Popular, i una altra cosa és la feina i l’estudi
que es va realitzar per fer possible una millora que era de
justícia per als consells insulars. Jo estic d’acord també, com a
membre del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, en la
necessitat imperiosa que les competències, que la discussió
prèvia, els treballs previs al traspàs de competències
programades, anunciades i compromeses per part de l’actual
Govern es faci amb tot el rigor necessari, amb tot el temps
necessari perquè sigui un bon procés, amb una tramitació
parlamentària correcta, i que per tant la qüestió temporal és
suplementària o complementària a aquesta primera prioritat. El
que sí he de dir és que com a grup parlamentari també, crec que
per part del Govern de les Illes Balears ha de posar la qüestió
dels treballs previs a la presentació de propostes concretes amb
prioritat absoluta, amb absoluta prioritat, perquè quan parlam
de govern de consells insulars, que és un dels nostres
compromisos electorals i compromisos amb l’electorat, de
govern de consells insulars, parlam de competències. El govern
insular es basa en les competències que s’exerciran, i aquestes
també amb els recursos i dotacions econòmiques, humanes, de
capacitat inversora, amb capacitat normativa d’aquestes
competències, i per tant no podrem parlar de govern insular, de
millora dels governs insulars si no hi ha també una millora de
les competències que reben.

La Llei de consells insulars que en aquests moments està en
discussió és un marc jurídic de funcionament, important, però
sens dubte la capacitat de govern dels consells insulars es basa
sobretot en la capacitat de gestionar més competències de les
que tenim, i sobretot gestionar-les amb dotacions i recursos
justos, cosa que no ha estat fins ara, amb els 16 anys de Govern
del Partit Popular. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portella. Pel PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per part del nostre
grup celebrar una novetat, o ho és per a aquest diputat, la
unanimitat que sembla que comença a haver-hi i el consens en
el tema de fons, que és el tema políticament entenem més
rellevant, que és el tema del desplegament de l’article 39, i quin
hagi de ser el seu abast dins aquesta legislatura. Jo crec que
després d’anys de discutir i de trobar amb una paret, com molt
bé reconeixia el Sr. Huguet, expressa, explícita, clara, neta, de
negació d’aquest desplegament, fins i tot jo diria que
autosatisfent-se d’aquesta postura, que jo diria que no va ser
tan clara, ni molt menys; jo record perfectament en aquesta
cambra haver sentit el Sr. Verger, responsable de carreteres
d’aleshores, dir que les carreteres havien de ser dels consells,
però que ara no era el moment, primer s’havia de fer el conveni
de carreteres, primer s’havia d’executar, però després, un dia o
l’altre arribarien, opinió personal però expressada com a
conseller de Foment en aquell moment, del Partit Popular. Els
diaris de sessions ho hauran recollit. Evidentment era una
postura jo crec que bastant personal i no compartida com ara
avui ens apuntava clarament el Sr. Huguet pel seu partit, o pel
seu grup.

En qualsevol cas, ja dic, estic satisfet que el gran retret sigui
de terminis, i és un tema que n’hem de parlar, però ja l’afitam
molt clarament, una cosa és un gran debat institucional sobre
què hagi de dur o no els consells, i l’altre és donar-ho per
suposat, donar-ho per fet, donar-ho per admès, i centrar-nos en
el tema dels terminis. Per tant, jo crec que això ja és una passa,
jo diria que una passa important.

Per altra banda, certament jo pens que s’està allargant. El
procés és delicat, jo crec que quan un no vol imposar, i
senzillament els doblers és relativament senzill si només t’has
d’entendre amb dues illes menors, i l’altra la pots deixar fora del
consens si importa, que era una mecànica, jo crec que més bona
de negociar i més bona de moure; no parlar institucionalment
sinó fer-ho en despatxos de partit, d’un partit, i procurar fins i
tot si hi ha qualque problema de serrell arreglar-ho en contra de
Mallorca perquè quadri. Això jo crec que és més fàcil de fer,
intuesc, que intentar una negociació institucional amb tres illes,
perquè quan hi hagi aquest acord de negociació després sí
posar-lo en els fòrums institucionals, amb la participació de
totes les forces polítiques, i dins els fòrums que són els
correctes per tramitar aquest tipus de lleis.

Hi havia una primera prèvia, que era el finançament mal
dotat de les transferències ja donades, i això sí que es va
produir fa set mesos, com deia, “fa set mesos s’hauria d’haver
fet”, això era a principis de novembre, feia no gaire que s’havia
pres possessió, i aquest moment era quan es va fer un recàlcul
de la dotació de les competències ja tingudes, i jo crec que
efectivament hi ha hagut una primera passa. Després s’ha de
parlar de la Llei de finançament, que tant de temps s’ha estat
allargant, i allargant, i allargant, durant anys, incomplint
terminis legals, amb una altra llei que deia “els incomplirem”, i



152 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 13 / 7 de juny del 2000

 

nosaltres creim que aquest és un repte, el fet de trobar un
finançament de caràcter definitiu, que hauria de tenir una certa
estabilitat, i que l’hem de poder negociar amb una certa
tranquilAlitat. 

El que més dol del plantejament que es fa moltes vegades,
que un tema institucional tan rellevant per al nostre país, és el
tema del mercantilisme i el tema d’Unió Mallorquina. Jo crec
que expressat amb la grolleria -m’atrevesc a dir- parlamentària
que utilitza el Partit Popular, la veritat és que entram a una
espècie de subhasta competencial, depenent de les
conveniències o no d’un partit polític. Jo en primer lloc diria
que si hi hagués aquest mercantilisme tan clar, probablement
estaria en aquest moment un pacte PP-UM, perquè evidentment
aquest mercantilisme d’institucions l’ha practicat el Partit
Popular, i ha jugat a aquesta subhasta, i per tant deu trobar
normal, el mateix Sr. Huguet reconeixia que trobava lògic que
fos així. Jo en canvi, des del nostre grup, fins i tot he de
reconèixer, i no hi vull furgar, que no ens va agradar gaire el
sistema de negociació tal i com es va posar en les institucions.
No recordaré avui quina ha estat la postura del nostre grup en
tot moment respecte del repartiment dels governs a les
institucions, però sí que voldria deixar clar que l’insularisme del
nostre grup, la idea que aquestes competències les hagin
d’exercir amb garanties i amb finançament suficient els consells
insulars, ho feim perquè ha estat al nostre ideari des de sempre.
És evident que el resultat final no serà per ventura exactament
el que voldria el nostre grup, que hi haurà serrells que no seran
exactes als que nosaltres haguéssim previst, dins un procés de
consens ens sembla raonable, però que aquest govern sigui un
govern insular a cada illa, això no ha estat cap imposició d’un
partit damunt el nostre concretament, perquè fa molt d’anys
que ho té dins el seu ideari. Hi havia un temps que l’únic que
ens guanyava en això era AP, però evidentment tots sabem que
hi ha hagut una evolució radical en aquest punt per part
d’aquella AP de paritària etcètera, que havia passat a un
antiinsularisme bastant considerable, sobretot els darrers
quatre anys, en els quals ja no se’n volia ni sentir parlar. Però
nosaltres sí que ho defensam, tot això fent-ho compatible amb
un govern del país fort, que ens pugui representar arreu
d’Europa, a dins l’Estat i a tot el món com un referent del país
balear, i que per tant de cap manera ho voldríem desmantellar en
cap de les seves faccions, tot i procurant que no hi hagi
duplicitats innecessàries, i millorar l’eficàcia dins la seva gestió.

Per tant jo crec que sí, que se li ha de demanar al conseller,
i ho feim des del nostre grup, que s’esmercin tots els esforços
per avançar en aquests blocs, que si s’han de xapar o s’hagin
de posar prioritats que s’estableixin d’acord amb cadascuna de
les Illes, però que certament aquests compromisos que es tenen
adquirits de legislatura es facin tan prest com sigui possible. Jo
pens que dins aquest any és evident que haurien de tenir ja un
reflex dins aquest parlament, perquè els pressupostos de l’any
que ve ja s’han d’haver fet amb tot el plantejament com a mínim
dels mínims que es poden garantir d’entrada, i jo crec que aquí
sí que, tot i conèixer que és un tema delicat, i que
institucionalment és un tema que ha de quedar per al futur,
hauríem d’esmerçar-hi tots els esforços per part de tots per
arribar a solucions. En aquest punt coincidim que convé posar-
nos-hi amb més èmfasi. Ara, en qualsevol cas, el compromís

definitiu i el suport complet a aquestes negociacions que
s’estan duent a terme, hi pot confiar amb tots els ets i els uts
per part del nostre grup. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Socialista té la paraula
la Sra. Sofia Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sra. Presidenta. En nombre del Grupo Parlamentario
Socialista queremos agradecer la presencia del conseller de
Presidencia para explicar el estado en que se encuentra el
traspaso de competencias a los consells insulares. 

En primer lugar no podemos evitar hacer una referencia a la
apasionada intervención del representante del Partido Popular,
haciendo mención una y otra vez al tempo en que se está
llevando a cabo este proceso de transferencias, y a las
reiteradas referencias a una supuesta parálisis de estas
negociaciones. En primer lugar, si hablamos de tempos , de
rapidez, habría que recordar que el traspaso de competencias es
efectivamente un imperativo estatutario, pero es un imperativo
estatutario desde hace mucho tiempo. Deberíamos recordar la
aprobación del Estatuto de Autonomía en el año 1983 y la
aprobación de la Ley de consells insulares seis años después,
en el año 89, y hasta más de un año después de ese año 89 no
se aprueba la primera ley de transferencias por el Partido
Popular. 

Por lo tanto, hablar de que diez meses después de la entrada
del Gobierno de progreso nos encontramos en un retraso
absolutamente inadmisible, parece de todo punto desmesurado.
En cualquier caso sí que es cierto que en las negociaciones de
estas competencias, que efectivamente nos constan, no existe
tal parálisis, y efectivamente se están llevando a cabo, sí que se
están haciendo con el suficiente rigor, y estudiando
exactamente cuál debe ser la dotación de esas transferencias,
porque en algunas de ellas sí que se están encontrando la
dificultad de solucionar y de estudiar los déficits históricos de
los costes de transferencias que ya estaban transferidas.
Efectivamente creemos que es necesario llevar a cabo, tal como
ha exp resado el conseller, ese estudio con ese rigor necesario,
porque unas transferencias mal dotadas podrían suponer a los
gobiernos insulares el empeño de las políticas a realizar en el
futuro. Por lo tanto, sí que desde el Grupo Parlamentario
Socialista entendemos que el tema debe llevarse con la rapidez
necesaria y poniendo en él todos los medios que sean
necesarios para sacarlo adelante cuanto antes sea posible, pero
no renunciamos a que se haga en primer lugar con el consenso
necesario, porque creemos que es muy importante que los
gobiernos insulares de las cuatro islas acepten esas
transferencias y estén de acuerdo con el contenido de las
mismas, y también que sirva para suplir esos déficits históricos
que cuando se vayan cerrando las leyes de transferencias
podremos ir revisando lo que ha supuesto para los gobiernos
de las distintas islas, y porque en su momento, cuando se
cerraron algunas transferencias, se vieron tan perjudicados los
gobiernos de las islas menores.
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Por lo tanto, simplemente manifestar el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista a la forma en la que se está realizando
este proceso de transferencias, reclamar, eso sí, que se realicen
con la mayor celeridad posible, pero sin renunciar por ello al
rigor necesario. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Donar les gràcies a tots els senyors
diputats que han intervengut, i centrar bàsicament la meva
intervenció sobre la intervenció del Sr. Huguet, portaveu del
Partit Popular, i també dir que per tots els portaveus que, com
dèiem, volem unes transferències que es facin amb rigor i
prudència, i que per a aquest govern són d’absoluta prioritat.
I dic que són d’absoluta prioritat perquè els fets ho demostren,
encara que pugui haver-hi opinions diferenciades, però els fets
ho demostren no perquè ho digui jo, sinó perquè per demostrar
una cosa, Sr. Huguet, s’ha de tenir en compte el passat i el
futur, el present el vivim en aquest moment, i el passat és un, i
per tant també hem de prendre exemple del que ha passat en
aquest passat, i quines han estat les posicions que cadascun
que estam aquí hem mantingut en aquest passat, i això també
significa que quines són les polítiques que en aquest passat
uns ens hem compromès a defensar i hem defensat, i ara estam
al Govern i tenim la voluntat de dur endavant, i quines han
estat les polítiques que han fet d’altres quan estaven al Govern,
i què feien, i quin temps empraven, i quina era la seva voluntat
de dur-les endavant. I li dic això perquè em sorprèn que quan
em parla en aquests moments, i vostè sap que la transferència
d’agricultura no està en cap cas dins el pacte de govern, i no és
voluntat d’aquest govern el tema de la transferència
d’agricultura, em surti amb la transferència d’agricultura, perquè
la transferència d’agricultura està en la dificultat que està, i no
va ser acceptada pel Consell, va ser per voluntat del seu
govern, va ser per voluntat del Partit Popular, va ser que estava
mal dotada i tenia unes dificultats immenses per poder ser
assumida pel Consell Insular de Mallorca. I també li he de dir:
nosaltres, fins i tot les mal dotades que havia fet a Menorca i a
Eivissa, i les mal dotades que havia fet a Mallorca, en deu
mesos s’ha trobat una solució, una solució que significa que
els consells insulars que havien rebut transferències reben tres
vegades més del que rebien amb el Govern del Partit Popular,
tres vegades més, de 2.300 milions que rebien amb el Partit
Popular, reben 7.000.

Si això no és voluntat política, de voler potenciar els
consells, crec que m’haurà d’explicar d’una altra manera, perquè
l’únic que entenc és que vostè necessita intervenir, juntar
paraules una darrere l’altra, però els fets han d’anar conjugats
amb les paraules, i vostè moltes vegades només junta paraules
una darrere l’altra per dir coses.

Per tant, miri, de paràlisi, gens. Que és cert, i jo li he dit, que
la nostra voluntat hagués estat tenir-ho llest en tres mesos, en
deu mesos? Claríssim, i jo no li he negat. Si és un problema de
temporalitat l’únic que té, els problemes de temporalitat, si això
és el problema que té vostè amb les polítiques que nosaltres
volem aplicar, amb el que volem fer -(...) carreteres-, jo no ho
conec. Està totalment d’acord que el que volem transferir és el
que vostès defineixen que s’ha de transferir als consells...? “Ja
ho veurem”, em dirà vostè. Jo també podria entrar en un debat
en aquest tema, però la temporalitat, miri, crec que era, i el tenc
aquí, el Sr. Triay, president del Consell de Menorca, que deia el
següent, Cristòfol Triay, que deia el següent l’any 1998: “El
traspaso de las competencias a los consells insulars se
eterniza”, vostès governaven i eren del mateix govern, “y
abogo porque las instituciones insulares sean más
reivindicativas para conseguir el desarrollo del artículo 39
del Estatuto de Autonomía”. I després deia: “El presidente de
la primera institución menorquina calificó de lento y
complicado el proceso de traspaso de competencias a los
consells insulares y afirmó sentirse insatisfecho”. Eren del
mateix color, vostès governaven, i moltes d’aquestes només les
pactaven amb els seus, és a dir, no les pact aven ni tenien cap
dificultat per dur-les a un acord entre els tres consells insulars.

Per tant, miri, crec que el passat ens interessa a tots, i a
vostè també li interessa conèixer, perquè amb el passat nítid un
pot donar lliçons, i un pot dir “jo ho faria així, perquè jo no tenc
experiència”. Clar, després li admet la lliçó de tramitació
parlamentària, però vostè també sap que aquesta tramitació
parlamentària que vostè ha dit, si vol i hi ha voluntat del partit
de l’oposició i els partits que donen suport al Govern, vostè
sap que es pot fer més ràpida. I d’altres vegades s’hi ha fet,
només per voluntat hi ha comissions que no s’han nomenades
per voluntat..., no, no, no, jo sé que vostè, diu “tenim majoria”,
si ho feim, dirà que vulneram el reglament i no sé quantes
coses, perquè estam acostumats, quan avançam en una passa,
vostès l’únic que volen és fer paràlisi. La paràlisi de què vostès
ens acusen és el que voldrien crear i el que ens volen fer. No es
preocupi, que nosaltres (...). Però, per què li deia això? Jo li deia
perquè vostès han de tenir un sentit institucional, pens jo que
com a partit que té responsabilitats tan importants, han de tenir
un sentit institucional, i vostès moltes vegades en aquests deu
mesos han demostrat que sentit institucional, en tenen poc;
sentit de responsabilitat perquè temes tan importants com són
aquests puguin avançar en la seva voluntat, encara que no
tenguem la mateixa posició sobre el tema, però sí puguin
avançar, vostès posen tots els pals que poden a les rodes
perquè no avancin. Vostès fan això.

Per tant, jo li he reconegut que la nostra voluntat era que
fossin aquí les transferències. No hi han pogut ser, i també li he
reconegut i li he dit, i no sé quin discurs m’ha fet, que ja n’hi
havia d’haver duit una. Li he dit que d’aquí a dues setmanes
n’hi haurà una, li he dit, ordenació del territori, li he dit que n’hi
haurà una; i prest n’hi haurà una altra aquí, de transferència;
però, miri, nosaltres partim d’una premissa: vostès la passada
legislatura si haguessin fet en base a l’acord que hem iniciat
nosaltres, que ho hem fet nosaltres, no n’haguessin duita cap,
ni una n’haguessin duit. Perquè nosaltres partim d’una
premissa, que volem que hi hagi acord dels tres consells
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insulars, i sigui una cosa prèvia per poder avançar, perquè no
hi hagi cap competència que pugui ser en perjudici de cap dels
consells. Això ens duu més feina. Clar, vostès a això no ho
coneixen, perquè vostès si un consell els plantejava que no era
possible la transferència, vostès l’avançaven, la feien,
aplicaven la majoria imparable que tenien en aquest parlament,
i per envant.

Sr. Huguet, això no era gens demostratiu de la voluntat seva
del que volien fer amb els consells, només era demostratiu de
la seva força i prepotència que tenien en aquest parlament. Però
de la voluntat de voler avançar en donar més competències als
consells, cap ni una, perquè si també ho hagués estat, la
dotació que nosaltres de matèries transferides als consells hem
fet, de passar de 2.300 milions a 7.000, ho haguessin pogut fer
vostès. No, però vostès tenien una visió molt centralista, una
altra cosa era el que deien, una altra cosa era el que predicaven,
però el que feien era una visió molt centralista i molt de posició
de domini des de la seva força majoritària al Parlament.

Clar, també hi havia dins aquesta dotació econòmica que
s’ha donat als consells, també hi havia transferències mal
dotades, de matèries que fins i tot hi havia hagut acord a aquest
parlament, i havien estat transferides a tots els consells, perquè
s’imposava no la voluntat dels consells, s’imposava la voluntat
partidista del Partit Popular en aquell moment, que el que
interessava pareixia que era reforçar el Govern d’Illes Balears,
encarnat en aquell moment pel Sr. Cañellas, i vostè no sé si ja
era vicepresident o era president d’un consell, no me’ record
exactament. Però aquesta era la voluntat, la voluntat era
partidista, no d’avançar cara als consells insulars, sinó que els
consells insulars estaven sempre renegats. I, clar, es fa difícil
debatre amb vostè, perquè al final m’ha entrat en un tema de
temporalitat. Jo li dic que no es preocupi, a nosaltres el que ens
interessa és el fons, i pel fons, per aconseguir el que volem, si
hem d’estar un mes més, estarem un mes més. El nostre
compromís és un compromís de legislatura davant la ciutadania,
perquè els consells estiguin ben dotats en acabar aquesta
legislatura, ben dotats, tenguin una llei de finançació, cosa que
en 16 anys vostès no han fet. Vostè em parlava de la Llei de
finançament, però si saben vostès que els terminis els varen
canviar vostès; si vostès varen posar els terminis i després
varen modificar la llei autonòmica l’any 2001. Vostès ho varen
fer, tot això. No n’han duit cap, ni n’hem trobat cap, de projecte
de llei de finançament. No n’hem trobat cap tampoc.

Vull dir, miri, Sr. Huguet, no es preocupi, nosaltres ho farem,
no necessitam trobar-ne cap de seu, però el que és cert és que
vostès acaben a meitat del 99, i clar, el 99 no podien complir,
ajornen fins a l’any 2001. I s’hi haguessin governat, haguessin
ajornat fins a l’any 2003. Estic seguríssim, d’això que haurien
fet, estic seguríssim, són com les seves lliçons que dóna, que
quan entraran les lleis i quan (...); d’això també n’estic ben
segur, li puc assegurar, com vostè assegurava que al mes de
gener no en tendrem cap, jo també li puc assegurar que vostès
haguessin fet a través, com ha dit que era la seva intenció, un
retard, i haguessin dit que no podien, i tal, i ara fins l’any 2003,
perquè tenim l’exemple, ja ho han fet. Varen tenir quatre anys o
cinc, per a les lleis de finançament, no, quatre o cinc no, més en
varen tenir, del 89 fins..., no, del 95, perdoni, fins al 99, quatre

anys. No la varen fer, i després es donen una pròrroga fins
l’any 2001; i ara nosaltres en deu mesos, el que vostès varen
tenir cinc, sis anys, volen que ho tenguem fet. A més, nosaltres
hem de complir el termini que vostès varen donar. Nosaltres, és
cert que millorarem i farem aquesta llei de finançament, però, Sr.
Huguet, permeti’m que li digui que no em doni lliçons sobre
això.

I per acabar, dir-li, Sr. Huguet, jo crec que vostè és el
representant del Partit Popular i és el portaveu del Partit
Popular, i  crec que és una persona, com he dit abans, que pot
donar lliçons, una altra cosa és que aquestes lliçons que dóna
puguin acompanyar els fets a les lliçons, però el que sí crec que
hauria de deixar el Sr. Huguet és que ens digui,  ens faci i ens
plantegi que tot el que fa aquest govern és perquè Unió
Mallorquina se li ha imposat; vostè el que ha de dir és que si
aquest govern compleix o no compleix els acords que es varen
donar i fer per a la constitució d’aquest govern, i tot el que hem
estat fet fins a aquest moment compleix els acords, i mai no ho
hem fet, tots els acords es fan per millorar, primer, el
finançament dels consells, s’ha millorat no tan sols el de
Mallorca, Sr. Huguet, no tan sols el de Mallorca en tres
vegades més, sinó del de Menorca, el d’Eivissa i Formentera,  i
això era un acord de govern, un acord de pacte, un acord del
president a la seva compareixença al debat de l’estat de la
comunitat, i s’ha complit. Nosaltres també teníem un acord de
fer una llei de consells, una nova llei de consells, perquè la que
existia, crèiem, com ja ha estat demostrat, que no era
l’adequada, tenim una llei de consells, i tot això es deu que
tenim un acord polític, que el nostre acord polític que vàrem fer
no és aquell que qualcú va prometre que Madrid donaria
100.000 milions de pessetes, el dels 100.000 milions de pessetes
és el de vostès, i la promesa dels 100.000 milions de pessetes és
de vostès. 

Per què em preocupa això?, perquè crec, Sr. Huguet, que
hauríem d’anar als termes que toca, al debat que ens toca i no
treure’ns, que quan feim les coses no les feim per (...) el Govern,
sinó perquè qualcú ens les imposa, i si les feim, les feim per
això, i si no les feim, no les feim perquè no les sabem fer.  Jo
entenc que el seu paper és un paper d’oposició, però qualque
vegada també l’oposició ha de ser estar al seu paper, que és el
paper també de fer avançar aquesta comunitat i de dir què és el
que vol de futur per a aquesta comunitat, i jo el que sí li puc
assegurar és que jo no sé encara què vol el Partit Popular en el
tema de les transferències. Sí sé ja la postura que va manifestar
en la Llei de consells, no tenim la mateixa postura, tenim unes
diferències, legítimes que es debatran en aquesta cambra i que
s’aprovarà quan aquest parlament doni el vistiplau, ja no és el
Govern, és el Parlament, quan el Parlament doni el vistiplau,
s’aprovaran, i això vostè ho sap, ho coneix, ho ha viscut i, per
tant, hauria d’aprendre’s una mica la lliçó que quan explica el
que hem de fer, també pensàs el que han fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller de Presidència. Hi ha un torn de rèplica
per cinc minuts. Sr. Huguet, té la paraula.
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el Grup Parlamentari Popular havia demanat la
compareixença del conseller de Presidència, i no la
compareixença del conseller de Presidència i tres portaveus, per
tant, jo no em referiré a la compareixença dels tres portaveus per
analitzar el passat, no el futur ni els compromisos de futur,
perquè aquí semblava que em demanaven comptes a mi, i aquí
demanàvem comptes al conseller de Presidència, no al diputat
portaveu de l’oposició de legislatures passades, perquè no és
ni el cas ni el motiu, per tant, s’ha de substanciar i centrar
correctament què és una compareixença i per què es fa una
compareixença.

Paper de l’oposició, Sr. Garcias. El paper de l’oposició no és
només ni bàsicament donar solucions a les coses que no pot,
no sap o no vol resoldre el Govern, el paper de l’oposició,
fonamentalment, és recordar al Govern, amb independència de
si hi està o no d’acord, que compleixi el que ha compromès. Jo
puc estar en desacord amb la Llei de consells insulars, però jo
he d’exigir que vostè compleixi el que té signat, i si no ho pot
complir ha de dir per què no ho pot complir, i el que té signat
del paper dels consells insulars vostè no ho pot complir, i no
ho pot complir perquè hi ha un dictamen concret que li diu que
tot el que tenia previst aquí no és factible amb una Llei de
consells insulars, i a posta per açò l’han haguda de modificar i
entrar un altre projecte de llei que, per cert, no s’han atrevit a
tornar-lo a dur al Consell Consultiu. Però aquest no és el debat.

Què és el que val la pena que recordem aquí, Sr. Garcias?
Defineixi’s. Jo li agraesc moltíssim que vostè avui hagi,
almenys, concretat un fet, i és que la competència d’agricultura
estava mal dotada, jo li agraesc, podem discrepar, però li
agraesc que vostè mantengui el principi que va mantenir el seu
partit a la legislatura passada, i és que el Consell de Mallorca no
pot assumir agricultura perquè està mal dotada, si vostès es
posen d’acord amb una sobrefinançació, dotin bé la
competència d’agricultura, i ja està feta la transferència, perquè
la llei ja existeix, simplement és incrementar una dotació,
modificar l’apartat de finançament amb aquesta matèria del
Consell Insular de Mallorca. Digui clarament per què no dotaran
la competència d’agricultura, què és per què el Govern no la vol
donar, que no ho crec, jo estic convençut que el Govern la vol
donar, o és per què qui governen al consell insular no la volen,
encara que sigui amb finançament adequat. Miri si és concreta.
Agricultura, què és que el Govern no la vol donar, que jo estic
convençut que sí, que la donaria, o és per què el Consell de
Mallorca no la vol encara que estigui ben dotada? Aquí hi ha
el re. El mateix en la competència en matèria d’ordenació
turística, exactament el mateix, problema de finançament, què és,
que no la vol donar o és que el Consell de Mallorca no la vol
assumir, aquesta que és de gestió, encara que sigui ben
dotada?

Fets, anem als fets, jo li llegiré textualment el Diari de
Sessions, crec que ho trobaré, efectivament, el Molt Honorable
Senyor President de la comunitat autònoma, “en relació amb el
calendari de transferències és previst que aquestes
transferències, tant de benestar social, com de cultura, com

d’esport -llev “etc.”, perquè aquí hi cabria tot, jo ni tan sols li
incloc- es puguin tenir llestes, ja, dins el primer trimestre de
l’any que ve”; senyors portaveus, senyors del Govern, qui
marca el tempo és el Govern, no aquest diputat. Aquest diputat
el fa comparèixer perquè reti comptes de per què no es compleix
aquest tempo, i alerta, nosaltres entram en aquest debat quan
veim que hi ha discrepàncies amb els partits que conformen el
pacte, no recorda vostè les expressions de la Sra. Munar quan
diu “dia 1r d’abril”, no recorda vostè, bé, ho podem ampliar al
juny, jo esper que el juny hi sigui, ara, la darrera, el mes
d’octubre, ara ja entrarà d’aquí a dues setmanes, després ja no
serà fina a l’any que ve, amb aquest procés, Sr. Garcias, vostè
no és capaç avui aquí de comprometre’s a fer una prioritat
d’aquestes matèries i posar calendari a aquesta prioritat. 

Responsabilitat institucional, però vegem, siguem seriosos,
vostè, per una banda, em demana responsabilitat institucional,
i per l’altra, es despatxa dient que el PP l’únic que vol és que la
paràlisi vagi al Govern, que no li interessa que res funcioni, que
li agradaria que estàs aturat, i quan presentam ni més ni menys
que un text alternatiu que a nosaltres ens hagués estat molt més
fàcil presentar una esmena a la totalitat sense fer text alternatiu,
ens diuen que presentam un text  alternatiu per retardar el
procés de discussió de la Llei de consells insulars. Sr. Garcias,
i el meu grup que no s’escandalitzi, li pos així de fàcil, retiram
totes les esmenes, i poden aprovar la llei en dues comissions,
s’atreveix vostè a aprovar la Llei dels consells insulars tal com
l’han presentada davant plenari?, s’hi atreveix?, o s’estima més
que entrem a una discussió perquè almenys arribem a un acord
PP-PSOE, perquè no té garantit que aquesta llei pugui ser
aprovada ni assumida amb la seva totalitat per part d’Unió
Mallorquina, com li va recordar al debat? No acusi, per favor,
l’oposició de fer feina, és el nostre paper. Un text alternatiu a la
Llei de consells insulars, un text  alternatiu a la Llei de règim
jurídic de la comunitat autònoma, que per cert vostès n’entren
una, bastant bona, bastant bona, que si la cotejam amb el text
alternatiu que nosaltres vàrem presentar hi ha un 80% de
coincidències, que és el que li vaig dir jo a plenari, un 80%,
regula dues matèries que no estaven previstes, hi ha un 80%,
ja li ho vaig dir, aprofiti una discussió única i ja la tindrà feta. 

I amb el calendari de transferències, perquè sempre entram
en el mateix, de l’any 83 a l’any 88, les comunitats autònomes,
totes, les que van començar el seu camí el 83, van entrar dins un
procés de transferències de l’Estat a les comunitats autònomes,
no es pot transferir el que no es té, i es va entrar en una
negociació de transferències. Aquesta negociació de
transferències que va concloure l’any 88, no amb totes però
pràcticament amb totes, dóna peu a una llei de consells
consensuada i la primera transferència l’any 1990, i acab, Sr.
President, amb dues referències.

El Partit Popular, la legislatura 95-99 es va comprometre a
transferir als consells insulars la competència en matèria
d’ordenació turística, tutela, acolliment i dotació de menors,
transport per carretera, espectacles públics i activitats
recreatives, agricultura, ramaderia, pesca i artesania, totes elles
es van fer, totes, se n’han fet 12, vostè pot estar d’acord o en
contra d’açò, però açò són fets, podrà estar d’acord o en contra
de si estaven ben dotades o mal dotades, la realitat d’avui, al
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dia d’avui, dia 7 de juny, és que al Parlament no es tramita ni un
sol projecte de transferències als consells insulars, i el fet de
futur és que arribarem a dia 1 de gener del 2001, sense cap
competència transferida.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Més intervencions? Té la paraula el Sr.
Conseller per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, jo crec que el primer que
hem de fer els que som aquí és no renegar del nostre passat, li
ho dic perquè m’ha fet la impressió que sí, que començava a
partir d’avui una nova etapa i, per tant, el seu passat no
comptava, per tant nosaltres no podíem tenir en compte el
passat, l’hi tenim i l’hi tendrem si s’hi ha de tenir, perquè les
paraules sempre han d’acompanyar els fets.

Jo crec, li vull dir que el paper de l’oposició, és la seva visió,
només és recordar, miri, pens que si no som capaços de
plantejar alternatives i donar i fer entendre la ciutadania què és
el que volen per a aquesta comunitat, malament els anirà,
perquè la ciutadania també vol i també necessita saber què és
el que pensa el partit de l’oposició i què pensa fer el partit de
l’oposició i, per tant, pens que si aquesta és la seva visió, jo li
recoman que la canviïn, perquè no els anirà bé, però vaja, és el
seu problema i no és el del Govern.

Però sí que podria ser una cosa millor que damunt projectes
seus i damunt projectes nostres poguéssim posar-nos d’acord,
i ara això ho llig amb el que m’ha dit, vostè ha dit que retiren
totes les esmenes que tenen presentades, vostè ha dit que
retiren, jo dic “retirin”, li agaf la paraula, retirin totes les
esmenes que tenen presentades a consells insulars, retirin totes
les esmenes i facem una tramitació ràpida, no, perquè vostè
suposa unes coses que no ha de suposar, vostè suposa que no
hi ha acord amb un altre partit, retirin totes les esmenes, llevin
totes les esmenes i no es preocupi, que la tramitació serà ràpida
i llampant. Per tant, no es preocupi.

Per una altra part, no sé quin interès té en aquests moments
el Sr. Huguet, no sé quin interès té en aquest moment en
agricultura, quan, escolti nosaltres no hem parlat, ni el
president, ni el pacte que governa d’agricultura, en cap cas no
hem parlat d’agricultura, no és que no la vulguin uns o no la
vulguin els altres, és que no n’hem parlat en cap cas, ni és al
pacte de govern, no hi és al pacte de govern, al pacte de
govern hi ha les transferències que hi ha i les que hem acordat,
i al discurs d’investidura del president hi ha les que hi ha, per
què?, perquè són les que vàrem acordar a un pacte de govern
i, per tant, agricultura vostès la varen donar mal dotada,
nosaltres, en aquest moment no hi entram, perquè a més no hi
volem entrar, agricultura la pot continuar duent el Govern, i
l’acord del pacte de govern deia que la continuaria duent el
Govern, i no passa res, la continuarem duent, però si ho

haguessin fet bé no passaria això. És ver que en varen transferir
dotze, varen fer dotze lleis de transferències, però la meitat, del
95 al 99, el Consell Insular de Mallorca no les va poder assumir,
no les va poder assumir, per tant quines transferències varen
fer?, les continua tenint el Govern. No les va poder assumir, per
què?, perquè no varen dur ni varen fer el que és imprescindible:
diàleg i consens, diàleg i consens, diàleg i consens.

Jo ja li he dit, a mi no em cauen els anells per dir que ens
hagués agradat ja tenir-ne i no en tenim, no em cauen els anells,
per què?, perquè sabem i prioritzam el que li he dit abans, diàleg
i consens, i com que prioritzam això, usarem el temps que sigui
necessari, i li ho dic, d’aquí a poques setmanes tendrà, dues
setmanes, li he dit, la d’ordenació del territori, i en tendrà més,
aviat, per què?, perquè quan volem que venguin aquí, venguin,
surtin d’aquest diàleg i d’aquest consens. I esper que quan
siguin aquí, amb diàleg i consens, vostè haurà d’alAlegar, com
és normal com a oposició, totes les seves manifestacions sobre
aquestes transferències, i m’agradarà conèixer quina és la
posició política sobre aquestes transferències, ja la coneixerem
després, per això hi ha aquesta cambra.

Per acabar, Sr. Huguet, dir-li que, com li he dit abans, el
Govern fa feina, el Govern compleix amb el que és l’acord de
govern, el Govern dialoga, posa d’acord tots els consells per
anar duent una transferència rera l’altra, de les que tenim
acordades, de les que tenim acordades i de les que tenim en el
pacte de govern, i no es preocupi, Sr. Huguet, això ho
complirem.

I dir-li també que ahir o abans d’ahir vaig quedar bastant
decebut per la intervenció, i li ho dic perquè també seria bo que
els ho recomanàs, perquè són colAlegues del seu partit, per la
intervenció del ministre d’Administracions Públiques al Senat,
quan li plantejaven terminis per a sanitat, va dir “no en puc
donar, però crec que a final de la legislatura estarem en
disposició de poder-ne parlar”, a final de la legislatura, i quan
es varen demanar terminis, terminis, temps, li varen demanar,
per una que ja tenien quasi tancada, que són polítiques actives
de l’Inem, que la tenim quasi tancada, va dir “a final del
semestre del 2001", del 2001, un any va donar. Miri, jo si li he de
donar aquests terminis els hi puc donar, però com que no és
aquesta la nostra intenció, feim més feina que el Partit Popular
i avançam més que el Partit Popular, el temps serà molt més curt
que el que ens dóna el Partit Popular a través del seu ministre
d’Administracions Públiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, només queda agrair la presència de l’Hble.
Conseller de Presidència. I no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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