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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller i alts càrrecs que l'acompanyen, bon dia.
Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos
relativa a la tramitació de la Llei de pressupostos generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2000. En
primer lloc deman si hi ha substitucions.
LA SRA. AMER I RIERA:
Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Josep Marí i
Ribas. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sr. President. Rosa Estaràs substitueix Pere Palau.
EL SR. CÀNOVES I ROTGER:
Salvador Cànoves substitueix Francina Armengol.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència
per tal d'informar sobre el projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2000 (RGE núm. 3585/99).
El Sr. Conseller, el Sr. Antoni Garcias i Coll, ve acompanyat
dels alts càrrecs següents: el Sr. Valentí Valenciano López i el
Sr. Fernando Pozuelo Mayordomo.
Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble...
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sr. President, perdoni, per una qüestió de distracció inicial. Jo
substituesc la Sra. Maria Salom.
EL SR. PRESIDENT:
Per informar sobre el tema de la compareixença té la paraula
l'Hble. Conseller de Presidència el Sr. Antoni Garcias i Coll. Té
vostè la paraula, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
tenc l'honor de fer la presentació en aquesta comissió d'Hisenda
i Pressuposts del que és el pressupost de la Conselleria de
Presidència, però abans d'entrar en matèria voldria..., crec que és
necessari que torni a explicar que la Conselleria de Presidència
ha estat reorganitzada deixant de banda totes aquelles
competències d'acció social, joventut, cooperació al
desenvolupament, etc., que no tenien raó de ser en una
conselleria que principalment destaca pel seu caràcter com a
òrgan de suport al president i a la resta de conselleries, pel seu
paper de coordinació entre el Govern i el Parlament i per la seva
tasca interna, ja sigui mitjançant la tramitació de lleis, la
preparació del Consell de Govern o la publicació del Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma, entre altres funcions.

Òbviament no podem comparar el pressupost que tenia
l'antiga Conselleria de Presidència, amb competències
d'acció social, etc., amb la nova. De fet, tan sols la Direcció
General de Patrimoni ha conservat, encara que amb petites
modificacions, l'antiga estructura. Si volem comparar
aquesta direcció general, podem veure que augmenta el seu
pressupost, que passa de 199 milions de pessetes a 307.
També resulta obvi que una conselleria d'aquestes
característiques no pot realitzar un esforç inversor
comparable a d'altres que per les seves competències i per
la seva relació més directa amb el ciutadà així ho reclamen.
No obstant el que he exposat anteriorment, la
Conselleria de Presidència destinarà l'any 2000 més de
1.300 milions de pessetes a inversions directes i indirectes,
el que suposa el 45% del pressupost total, això és sumant el
capítol 6 i el capítol 7. També s'ha d'assenyalar que del
pressupost total de l'any 2000, uns 428 milions de pessetes
ja estaven compromesos per l'anterior executiu. Dels 1.300
milions previstos que he assenyalat abans per a inversions
directes i indirectes, més de 500 es destinaran a l'adquisició
de patrimoni com a nova política tendent a reduir el lloguer
de més d'un milió de pessetes diari que en aquests moments
pagam, i a incrementar el patrimoni propi de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Així, hem pressupostat una
partida de més de 140 pessetes per a l'adquisició de l'edifici
de la ONCE i hem previst més de 248 milions de pessetes
per a altres adquisicions d'edificis. Així mateix no volem
tornar a tenir casos d'abandoment d'edificis i finques propis
com és Can Fàbregues, sa Casa Nova a Son Ferriol, es
Torretó a Ciutadella, etc. Es rehabilitarà el patrimoni que ja
és de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com
l'edifici del Sector Naval, que compta amb més de 116
milions de pessetes per a la seva reforma.
Feta una pinzellada d'aquestes inversions en patrimoni,
voldria ara passar a detallar el pressupost de la conselleria
per capítols, comparant les quantitats del nou pressupost
amb les que tenia l'anterior una vegada separades les
despeses corresponents a les competències que han estat
separades de la conselleria.
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El capítol 1, capítol que suposa més de 906 milions de
pessetes, l'any 99 era de 909 milions de pessetes. Aquí veim que
s'ha produït un estalvi d'uns 20 milions de pessetes, ja que el
pressupost de l'any 200 inclou l'increment salarial del 2% per als
funcionaris. Al capítol 2, de 682 milions de pessetes, hi ha un
increment de més 100 milions de pessetes. Aquest capítol,
aquesta quantitat de 100 milions de pessetes ve determinada per
nous serveis que es posen en funcionament, com per exemple
l'Institut d'Estudis Autonòmics. El capítol 4, en canvi, capítol de
subvencions, bàsicament, té una disminució de 116 a 61 milions
de pessetes, i ve donada perquè hi havia una quantitat
determinada, en els pressuposts de l'any passat, per a
subvencions a partits polítics amb el tema d'eleccions
autonòmiques, que aquest any no hi ha eleccions i, per tant, ve
reduïda. A capítol 6 hi ha un increment de més de 200 milions de
pessetes; aquest és l'esforç que feim el Govern en tot el tema
d'increment de Patrimoni. I el capítol 7 hi ha una disminució
d'uns 200 milions de pessetes; aquesta disminució del capítol 7
són compromisos d'anteriors executius i no s'han marcat en
aquest cas noves inversions en capítol 6 que vagin destinades a
ajuntaments i a consells insulars ja que, com tots coneixeu, hi ha
una nova política i s'ha creat un fons insular o un fons
interinsular en el qual prenen part els consells insulars.
Aquest pressupost en total són 3.002 milions de pessetes que
signifiquen un petit increment sobre el pressupost de l'any 99. El
pressupost per departaments és: Secretaria General Tècnica,
2.090 milions de pessetes; la Direcció General de Comunicació,
313; la Direcció General de Patrimoni, 307; la Direcció General
de Relacions amb el Parlament, 96; Direcció General de
Presidència, 37; i Direcció General de Relacions Institucionals,
115.
Si em permeteu aniré a analitzar cada una d'aquestes partides
en relació amb els programes i les tasques que duran a terme.
La Secretaria General Tècnica té la responsabilitat de dur un
conjunt d'accions que pretenen dotar les àrees de Presidència del
Govern de les Illes Balears dels mitjans materials, personals i
econòmics necessaris per aconseguir un desenvolupament
correcte de les funcions i competències que atribueixen a la
Presidència l'Estatut i la Llei de règim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest
departament trobam la major part del capítol 1 de la conselleria,
564 milions de pessetes, i la pràctica totalitat de les despeses
corrents, 521 milions de pessetes, així com les destinades a
funcions representatives i executives.
Per altra banda, la Secretaria General Tècnica és també
responsable d'altres programes, com el Butlletí Oficial de les Illes
Balears: la introducció, picat del text, composició, impressió,
etiquetatge, amb una despesa de 124 milions de pessetes. Aquest
servei creim que s'ha de millorar, però consideram que la
quantitat de 124 milions és suficient per poder donar compliment
a una necessitat de la pròpia societat de les Illes, i a més una
necessitat, creim, de tota la ciutadania que aquest butlletí sigui
millor i pugui donar un servei molt més adequat a tots els
ciutadans.
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Després també hi ha inclòs el manteniment del Palau de
Marivent, 148 milions de pessetes; aquí una part important
d'aquests 148 són obres i inversions tant a Son Vent com a
Son Ventet. També hi ha una partida de 400 milions de
pessetes per a l'adquisició de patrimoni que ja havia
esmentat abans.
I també hi ha inclosa la partida més important que he dit
del capítol 7, dins la Secretaria General Tècnica, que són
transferències a consells insulars i a determinats
ajuntaments. Aquestes transferències a consells insulars
vénen determinades per un conveni que existeix, que ja
existia, de l'anterior govern amb el Consell Insular de
Menorca de 199 milions de pessetes, 199.999.000 pessetes,
per a la construcció de la nova seu del Consell Insular de
Menorca, un conveni amb el Consell Insular de Mallorca
per a la remodelació i la reforma de la Misericòrdia; això
suma 325 milions de pessetes. I també hi ha uns
compromisos de 120 milions de pessetes per un compromís
anual que existia per part del govern anterior i que feia que
determinats municipis de manco de 2.000 habitants i amb
pressuposts inferiors a 200 milions de pessetes que estan a
la Serra de Tramuntana rebien una quantitat fins a 12
milions de pessetes per a inversions en temes concrets. Hem
mantingut aquest programa encara que creim que serà
necessari tornar a estudiar i a definir perquè podem creure
que l'any que ve li hauríem de donar una altra dimensió, i
aquesta podria ser, una part de les seves dimensions que li
podem donar, és la creació dins el fons municipal o el fons
de cooperació municipal que vol crear el Govern. Per altra
part, aquí també hi ha 8 milions de pessetes per a la reforma
d'un conveni amb l'Ajuntament d'Andratx, que també és un
conveni antic, per a la reforma del Castell de Son Mas, el
que és l'Ajuntament d'Andratx, que suma un poc més de 8
milions de pessetes.
Aquest seria el muntant important de tot el que és la
Secretaria General Tècnica.
Per altra part, la Direcció General de Comunicació té un
muntant de 113.896.600 pessetes. Aquesta direcció general,
de nova creació, inclou com a objectiu bàsic la comunicació
i informació institucional; així mateix exerceix totes les
competències dels àmbits de comunicació exterior del
Govern pel que fa a la premsa escrita, ràdio, televisió i
comunicacions electròniques. El seu objectiu és que la
imatge institucional del Govern emanada d'aquests mitjans
de comunicació respongui als principis democràtics
d'informació al ciutadà, de veracitat i d'objectivitat.
La despesa pressupostària abans esmentada té diverses
vessants: creació i contractació de serveis per gestionar,
tractar i absorbir el continu flux de notícies que es genera
tant a les Illes, com a Espanya i al món; realització i
contractació del servei per tal que la imatge emanada de
totes les accions de govern sigui la més completa i objectiva
a l'hora de transmetre-la als diversos mitjans de
comunicació; coordinació i realització de campanyes
publicitàries de caire institucional i d'informació pràctica al
ciutadà; suport a diversos mitjans de comunicació locals,
com les televisions locals, ràdios i la denominada premsa
forana, la tasca dels quals va més enllà del profit mercantil,
ja que compleixen una funció social; suport a la indústria
audiovisual local mitjançant l'encàrrec de produccions de tot
l'entorn social i cultural de les Illes. En els dos casos darrers
es podran establir convenis de col•laboració amb l'aportació
de recursos del Govern, convenis que tendran com a
condició essencial l'ús de la llengua catalana.
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La Direcció General de Patrimoni, amb 307.981.853 milions
de pessetes, té com a finalitats la reducció de les despeses
destinades a lloguer d'immobles i la seva substitució per
l'adquisició de patrimoni de la CAIB; és, com ja he indicat, un
dels objectius principals que s'ha marcat aquesta conselleria.
L'actualització de l'inventari de béns, la realització de la nova llei
de patrimoni i la coordinació de la gestió dels béns de la CAIB
són altres de les metes que s'ha fixat. Les obres de reforma de
l'edifici del Sector Naval suposaran una inversió de 116 milions
de pessetes, i aquesta quantitat es pot sumar al compromís de
destinar 10 milions a corporacions locals per a adquisició de
patrimoni militar, compromís que tendrà continuïtat els anys
vinents.
L'activitat relacionada amb la redacció de la nova llei de
patrimoni, la potenciació del fenomen associatiu, l'activitat de la
Junta consultiva de contractació, la realització d'un inventari
detallat de patrimoni de la CAIB o la conclusió de la tramitació
del Reglament de col•legis professionals, entre altres, suposen
una despesa important de personal que ascendeix a 162 milions
de pessetes.
Relacions amb el Parlament, 96.783.487 pessetes. Els
principals objectius d'aquesta direcció general són, entre altres,
aconseguir una major coordinació entre el Govern i el Parlament,
coordinar les actuacions normatives que afectin més d'una
conselleria, dur a terme el desplegament reglamentari de les
disposicions legals que ho necessitin, instrumentar els traspassos
de competències procedents de l'Administració de l'Estat i
promoure instruments de cooperació bilateral entre ambdues
administracions.
Impulsar els traspassos de competències als consells insulars,
modificar la legislació sobre aquests òrgans perquè gaudeixin
d'una major autonomia política, normativa i financera, i posar en
marxa l'Institut d'Estudis Autonòmics com a centre d'impuls,
debat i publicacions de matèries relacionades amb la normativa
autonòmica, són altres dels seus objectius. La dotació d'aquest
institut d'Estudis Autonòmics, figura ja creada però que mai
havia rebut dotació econòmica per iniciar el seu funcionament,
en els últims dos mesos ja ha estat dotat i ja funciona, té prevista
una dotació de 40 milions de pessetes durant l'any 2000. Com ja
he dit, aquesta direcció general té un caràcter intern i de
coordinació, el que explica la seva dotació pels capítols 1, 51'7
milions de pessetes, i 2, 45 milions.

Entre les tasques de la Direcció General de Presidència,
n'hi ha dues que és necessari ressaltar: coordinar l'activitat
del president respecte dels centres directius del Govern de
les Illes Balears i, juntament amb la Direcció General de
Patrimoni i entitats jurídiques, mantenir les relacions amb
el moviment associatiu de les Illes, fomentar-lo i ajudar-lo
quant a la preparació i formació. Respecte a la primera
tasca, la Direcció General de Presidència coordina la labor
política del president en relació amb les conselleries,
direccions generals i altres organismes del Govern recollint
informació i documentació, preparant i coordinant reunions,
etc. Quant a la segona, l'objectiu fonamental és
desenvolupar les relacions amb el moviment associatiu com
a moviment de vertebració social. Així, en coordinació amb
la Direcció General de Patrimoni i entitats jurídiques i amb
la dotació de 25 milions de pessetes, durà a terme les
actuacions necessàries per aprofundir en la relació entre
l'administració i les associacions.
La Direcció General de Relacions Institucionals, amb
155.177.786 pessetes, les relacions institucionals i el servei
d'atenció al ciutadà i a les víctimes del delicte, la
coordinació de l'acció exterior i comunitària i les relacions
amb organismes i entitats europees són les principals
tasques d'aquesta direcció general. Entre les despeses
contemplades per a l'any 2000 podem destacar: primer,
l'ajuda a les víctimes del delicte i altres serveis d'atenció al
ciutadà, com el SIAC, així com subvencions a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa, 73 milions de pessetes;
hem de tenir en compte que aquesta dotació inclou personal,
despesa corrent i inversions directes i indirectes, 38 milions
de pessetes per a inversions directes i indirectes. L'Oficina
d'atenció a les víctimes del delicte rebrà 16 milions de
pessetes, xifra sensiblement superior a la pressupostada
l'any passat, que varen ser uns 14 milions de pessetes on
s'incloïen tant el SIAC com l'Oficina d'ajuda a víctimes del
delicte.
Coordinació de l'acció exterior i comunitària, 42 milions
de pessetes; inclou el lloguer de les comunitats balears a
l'exterior, les subvencions i les inversions per a cursos,
formació i obres, la creació de dues aules d'autoaprenentage
a Argentina i Cuba i no va edició redimensionada de
l'"Operació Enyorança". D'aquests 42 milions de pessetes
podem destacar que 9'2 es destinen al manteniment de
lloguers, 2 a beques i publicacions, 5'6 a comunitats balears
a l'exterior, cases regionals i altres activitats de coordinació
i 16'2 a inversions per millorar la qualitat i dotar les cases
d'infraestructures destinades a la formació, etc.
I el punt 3, relacions amb organismes i entitats europeus
a través de l'Institut de relacions amb Europa, 39'5 milions
de pessetes. L'esforç d'aquest institut se centra en dues
vessants: millorar la imatge que d'Europa tenen els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, i d'altra
part també introduir la nostra tasca dins Europa. Les tasques
de coordinació també s'han de donar amb altres òrgans
supraregionals, sigui el Consell de regions d'Europa,
l'Assemblea de les regions d'Europa i l'Assemblea de
regions perifèriques i marítimes d'Europa. Creim i
consideram que amb aquest pressupost podem dur a terme
totes aquestes tasques.
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Crec que aquesta és una exposició ràpida, com heu pogut
veure, però crec que detallada, i estic a la disposició dels diputats
perquè plantegin les preguntes i els dubtes que tenen sobre
aquest pressupost. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
Abans d'entrar en el torn de preguntes, jo li voldria dir que
fins ara a la Comissió han intervengut els grups parlamentaris
que donen suport al Govern, que el conseller els ha fet una
resposta comuna, i llavors ha intervengut el Grup Parlamentari
Popular i el conseller ha contestat al Grup Parlamentari Popular.
Si hi està d'acord i tots els grups estan d'acord, continuarem amb
la mateixa pauta.
I abans d'entrar en el torn de preguntes jo deman als senyors
diputats si volen fer un recés, si podem seguir... Podem seguir?
Idò entrarem en el torn de preguntes. Grups que vulguin
intervenir?
Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el diputat
Sr. Miquel Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Des del Grup Mixt, especialment des
d'Unió Mallorquina, volem agrair la presència del conseller de
Presidència i del seu equip en aquesta compareixença en aquesta
comissió d'Hisenda. Veim amb satisfacció el pressupost
presentat pel conseller, la secció de Presidència, per la inclusió
de temes que nosaltres ja demanàvem al nostre programa
electoral.
Com a partit que dóna suport a aquest govern, donarem
suport a aquest pressupost, del qual voldríem, amb una
intervenció molt breu, destacar diversos aspectes que ens han
semblat molt interessants. Creim que és assenyada la política de
convenis amb els mitjans de comunicació, donant priorització a
la utilització de la nostra llengua. Creim que una de les tasques
importants és la tasca legislativa, i veim amb satisfacció les
tasques per a la nova llei de patrimoni. Veim amb satisfacció la
sensibilitat que existeix en aquesta conselleria de Presidència pel
tema de les transferències als consells insulars i que a l'exposició
del conseller se li ha donat una gran importància, i que s'hagi
dotat, a la fi, l'Institut d'Estudis Autonòmics.
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Per aquests motius nosaltres donarem suport a aquest
pressupost. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula el diputat Sr. Miquel
Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, també, al Sr. Conseller
per la seva compareixença i per la seva informació que ens
ha donat aquí. Des del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista,
que donam suport a aquest govern, evidentment donarem
suport també a aquests pressupostos i vull remarcar algunes
qüestions que semblen importants, com és el fet d'aquesta
nova política que es durà des de la Conselleria de
Presidència en favor de l'adquisició de patrimoni i de
reducció dels lloguers que es pagaven per les funcions
pròpies de la Comunitat Autònoma; sembla que és una
política molt encertada que s'ha de continuar duent
endavant.
També som partidaris de la reorganització que s'ha fet en
aquesta conselleria, que s'han llevat aspectes que no eren
propis d'ella, com eren els que tenien relació amb acció
social, i això ha de permetre que hi hagi una organització
més correcta del funcionament de tot el conjunt del Govern,
amb la Conselleria de Benestar Social, que englobi coses
que abans estaven dins Presidència sense massa sentit.
I després dues qüestions en les quals estam d'acord, però
que voldríem que aquest govern ho fes d'una altra manera
de com s'havia fet fins ara. Tot el suport als mitjans de
comunicació, sobretot a mitjans de comunicació, com s'ha
dit per aquí, de la part forana de Mallorca, i a publicacions
que es facin en català, que potenciïn la nostra llengua; el
que demanaríem és que hi hagi uns criteris d'imparcialitat,
que no serveixi tot això, com nosaltres pensam que havia
servit fins ara, per crear uns mitjans dòcils al Govern i, a
vegades, al servei del Govern. Crec que no és aquest
l'objectiu i en tot cas demanam que hi hagi mecanismes
prou clars i que mai s'utilitzin els fons públics per guanyar
voluntats de mitjans de comunicació.
I una altra qüestió també de les que ha citat que es
manté, que demanaríem una revisió a fons de com s'ha fet
fins ara, és el tema de l'anomenada "Operació Enyorança",
que des del nostre punt de vista també es va utilitzar en el
seu moment per tractar d'influir sobre resultats electorals i
guanyar els vots de residents estrangers amb operacions
finançades des del Govern balear.
Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Cànoves.
EL SR. CÀNOVES I ROTGER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, agraïm la seva compareixença a aquesta comissió així
com també dels alts càrrecs que l'acompanyen.
Som conscients, com ja va avançar el conseller d'Hisenda,
que aquests pressuposts són uns pressuposts de transició i per
això agraïm aquest apunt que ha fet per a propers pressuposts de
la creació d'un fons de cooperació municipal per reconduir tot el
tema de subvencions a municipis, en concret de la Serra de
Tramuntana. Esperam que aquesta realitat d'un fons de
cooperació municipal es faci realitat en el proper pressupost del
2001, però ja agraïm per endavant aquest apunt.
Quant a l'adquisició de patrimoni, també estam satisfets per
la nova política que traspuen aquests pressuposts d'adquisició de
patrimoni en lloc de lloguer. Ens agradaria saber si en un futur
immediat o mediat hi ha res pensat pel que fa, per exemple, a
edificis com el de Capità Salom, que són lloguers sagnants per
a l'Administració i si hi ha alternatives pensades. També ens
agradaria que ens ampliàs, si és possible, informació sobre
l'actualització de l'inventari general de béns i drets, un inventari
del qual tenim notícies que no està gens actualitzat i que és
important quant a patrimoni, parlam de tenir un inventari
actualitzat, i quins mecanismes i quin mètode també té pensats
per a aquesta actualització.
També ens ha agradat sentir que espera, i no ho dubtam, que
es perseguirà l'objectivitat a l'hora de transmetre la imatge
emanada de les accions de govern. Creim que és una passa
important perquè des de les forces que ara governam aquesta
comunitat autònoma, fa un temps, des de l'oposició, ho hem
reclamat, i esperam que aquest govern doni una mostra de la
diferència en aquest aspecte i sàpiga aconseguir aquesta
objectivitat. També ens agradaria que ens ampliàs aquest punt.
I també acollim amb satisfacció la potenciació a través de la
nova direcció general de Relacions amb el Parlament, d'una
major coordinació Executiu i Legislatiu, i també aplaudim la
creació de l'Institut d'Estudis Autonòmics que crec que omplirà
un buit d'actualització normativa i d'altres tasques normatives
que hi ha en aquest moment. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vull donar les gràcies als tres representants, tant
d'Unió Mallorquina, en aquest cas del Grup Mixt,
d'Esquerra Unida i del Partit Socialista Obrer Espanyol per
les seves paraules.
I dir en primer lloc al Sr. Nadal que l'Institut d'Estudis
Autonòmics, a l'inici, amb aquests 100 dies de feina ja ha
estat una de les coses que s'han posat en marxa i ja es va
dotar econòmicament des de l'inici perquè crèiem que era un
instrument que havia estat sense dotació i que a més estava
el decret creat, però no havíem entès per què no s'havia duit
el seu funcionament, quan creim que és necessari el seu
funcionament. Per tant, en aquest moment no tan sol ja el
tenim dotat sinó que ja està fent feina i, a més, creim que
amb una dotació de 45 milions de pessetes podem dur a
terme tot un conjunt de funcions que vénen emmarcades
dins el propi decret de creació. Aquest institut és necessari
per impulsar fins i tot tot aquest conjunt de lleis que
treballam en aquest moment, que van lligades a tot el que és
el pacte de govern i que s'han de dur a terme, ja siguin lleis
com és la de reforma..., la Llei de consells insulars, o ja
siguin tot un conjunt de lleis, de patrimoni i tal, que s'estan
treballant conjuntament amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
i, a més, l'Institut permetrà i permet que altres institucions
o altres representants de diferents institucions puguin
col•laborar amb l'Institut i hi pugui haver dins aquest institut
debats que puguin enriquir totes aquestes lleis que pretenen
dur-se a terme per part del Govern de les Illes Balears.
Gràcies pel seu suport i li puc assegurar que el tema de
patrimoni és una de les nostres grans preocupacions. En
hagués agradat i ens agradaria que hi hagués pogut haver
més doblers, fins i tot; el que passa és que és necessari fer
projectes, és necessari dur a terme i cercar les millors
solucions, solucions a llarg termini, i amb els doblers de què
disposam en aquest moment creim que podrem passar
d'aquesta política, una política de lloguer, a una política de
patrimoni, encara que, com vaig dir a la meva
compareixença, és difícil que això es pugui fer a curt
termini, ja que, com deia també i plantejava el representant
del PSIB-PSOE, el Sr. Cànoves, és difícil que puguem
deixar d'utilitzar uns locals com el de Capità Salom, que
sabem que ens costa més d'11 milions de pessetes mensuals,
sinó que hem de donar una solució i no vendrà a curt termini
sinó que haurà de ser a llarg termini, però estam iniciant
totes les passes per donar una solució a aquest tema.
Al Sr. Ramon, representant d'Esquerra Unida, li puc
assegurar que en temes de comunicació la nostra tasca i la
nostra missió és una total transparència. Per això ja en
principi es va crear una direcció general de comunicació.
Abans tothom coneix que a l'antic govern existia una
política de comunicació, no hi havia cap direcció general i
tampoc no hi havia un pressupost concretat per a aquestes
tasques. En aquests moments una de les coses que fan
transparent aquesta direcció general o aquesta política que
es vol dur, és que existeix una direcció general amb un
pressupost, i aquest pressupost determinat per dur a terme
tot un conjunt d'activitat relacionada amb la comunicació,
i que a més determinada amb un conjunt de política, com
pot ser l'impuls de la llengua catalana a través de convenis
amb mitjans de comunicació perquè es pugui complir aquest
objectiu.
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I al Sr. Cànoves també agrair-li el seu suport, dir-li que el
fons de cooperació municipal, s'està treballant amb ell, ja hi ha
hagut preguntes en aquest moment per part de l'oposició per
saber quan es crearà, pensam que l'hem de crear dins aquesta
legislatura, però el que sí és cert és que ens hem trobat amb
diferents fórmules que s'estaven utilitzant, determinades normes,
decrets, com era aquest que ens trobam en front d'una política
determinada que hi havia per part del Govern d'aquesta
comunitat autònoma de subvencionar determinats projectes a
determinats municipis de manco de 2.000 habitants i de
pressuposts de manco de 200 milions de pessetes, amb una
quantitat de 12 milions de pessetes, quan els seus pressuposts,
l'única mesura objectiva és aquesta, quan n'hi ha que són 200 i
n'hi ha que són de 35 milions de pessetes, no creim que sigui
molt objectiu. El que passa és que en aquest moment fer el canvi
era molt difícil, ja que tots aquests ajuntaments a dins els seus
pressuposts ja estan totalment com un dret adquirit aquests 12
milions de pessetes. Ha estat positiu per als ajuntaments, però no
crec que hagi estat suficientment transparent per a tots els altres
ajuntaments, perquè també hi ha ajuntaments per ventura al Pla,
en determinades que requeririen necessitarien també un impuls
i una política d'ajuda per part del Govern, i no tan sols aquests de
Tramuntana. Però hem hagut de mantenir aquests, mantendrem
aquests, i volem reestudiar que dins els fons de cooperació
municipal que es creï hi entren aquestes possibilitats i d'altres
que tenguin un plus per a la seva obtenció de recursos
econòmics. Per tant, el que deia, és una de les possibilitat que
hem d'estudiar, i quan veim això, ara es manté perquè creim que
si no es mantenia aquests ajuntaments es crearia un perjudici
perquè serà necessari explicar-los quina ha de ser la nova política
i com es plantejarà, i necessitam un temps prudencial, cosa que
no podem fer en un parell de mesos.
I res més, donar-los les gràcies una altra vegada, i dir-los,
també dir-li al Sr. Cànoves que estam treballant un dels capítols
de personal important de tot aquest treball que estam fent amb
l'inventari de béns i drets que estava iniciat, no acabat, i quasi
quasi com aquell que diu, amb una tasca molt inicial, i hi estam
fent molta feina. Res més i moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Ningú dels portaveus volen fer ús del
torn de rèplica.
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Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr.
Joan Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gràcies, Sr. President. Hble, Conseller, senyors
directors generals, senyores i senyors diputats. En primer
lloc començarem per la cortesia parlamentària, i agrair la
presència del conseller de Presidència a explicar el seu
projecte de pressupost per a l'any 2000, que ha estat explicat
aquí avui dematí. M'agradaria començar dient que en
aquesta compareixença el nostre grup plantejarà una sèrie
de qüestions, una sèrie d'interrogants, de preguntes de
dubtes, per clarificar i aprofundir més en la presentació
escarida, que ha fet el conseller, per economia de temps, i
per la qual cosa no hi ha res a dir ni a criticar, sinó tal
vegada agrair en aquest cas; perquè és interessant saber
també les preguntes quines contestacions poden tenir. Però
no ens podem sostreure que el projecte de pressuposts és o
ha de ser la plasmació de les polítiques actives que tot
executiu pretén dur a terme en funció d'un projecte, en
funció d'un programa. En aquest sentit, i tot sigui dit de la
manera més desdramatitzada possible, jo diria, Sr. Garcias,
que aquest pressupost, el de la seva conselleria, està fet amb
tisores i fotocopiadora, i m'explicaré: Efectivament tisores
perquè s'han llevat les pàgines que feien referència abans a
tot el tema de serveis socials, d'acció social, per crear una
conselleria, de moment non nata, que s'encarregui de totes
aquestes tasques. Res a dir, perquè açò és una competència
de Govern. I amb fotocopiadora perquè és sorprenent que no
fa massa temps aquí mateix, en la seva compareixença
criticava les polítiques de relació exterior per part del
Govern de la nostra comunitat autònoma passat, fins i tot les
polítiques de relació amb les cases regionals a l'exterior, i
també en relació a la pròpia llei. Sorprenent és veure com ha
funcionat la fotocopiadora, i que la memòria fil per randa,
lletra per lletra, paràgraf per paràgraf, s'està dient, per tant
s'assumint per l'actual executiu tot el que es va plasmar a
l'anterior pressupost. Jo li evitaré la lectura, simplement li
diré: pàgina 114, pàgina 115, i vostè veurà que són
fotocòpies mimètiques, la qual cosa li agraesc molt, perquè
aquí vostè reconeix que s'havia fet una gran labor, que havia
suposat açò rompre fronteres i distàncies. Tot açò ve
reflectit a la seva memòria que, com que vostè la presenta,
l'assumeix. Per tant, res a dir, sinó agrair-li, sempre és bo
rectificar.
Un altre aspecte de caràcter típicament d'interpretació
política i, per tant, de criteri polític, l'objecte a qualsevol
crítica per la seva part i a qualsevol altre visió, com no pot
ser d'altra manera, sí que li he de dir que no sabem molt bé,
en aquest moment, qui és qui, entre vicepresident i conseller
a Presidència. Qui dóna suport al president, qui té aquesta
tasca, qui té aquesta funció?, si el vicepresident o el
conseller de Presidència. O, perquè no hi hagi dubtes entre
el vicepresident i el conseller de Presidència, es crea una
coordinació d'un director general de Coordinació de
Presidència, per tant, jo crec que aquí, el que al final s'haurà
de fer, serà una direcció general de coordinació dels
directors generals de coordinació, perquè en tenim tres,
quan abans n'hi havia un.
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En aquest sentit diríem que aquesta és un poc una de les
novetats que es pot veure en el seu pressupost. També crec que
val la pena avui esmentar el caire polític d'una altra figura que ja
hi estava, però que no s'havia posat en funcionament i que vostè
ho ha reconegut, que és l'Institut d'estudis autonòmics. Bé, aquí
ens falta saber realment quins són, primer de tot, els objectius
que vostès pretenen complir amb la posada en marxa d'aquest
institut, quin calendari, amb tot el procés de transferències que
vostès pretenen dur a terme, quines són aquestes transferències
que ja són en estudi i com es troben els treballs preparatoris
d'aquestes competències que vostès volen posar en marxa i si
creu que d'aquí a dia primer d'abril hi haurà ja cap transferència
feta a favor dels consells insulars.
Per altra banda, demanar-li a veure si l'institut aquest ja té en
estudi el que és la modificació de la Llei de consells insulars, si
té en estudi preparat el que és la Llei de règim jurídic que havia
d'entrar de manera immediata en aquest parlament, segons el
discurs d'investidura que vostè podrà veure, la llei de règim
jurídic dels consells insulars, com a òrgans d'administració
autonòmica, si té ja previst o estudiat tot el sistema de
finançament definitiu de cara als consells insulars que amb la
modificació que es va fer i que es va posar un article a la llei
d'acompanyament dels pressuposts al seu dia, era per a l'any
2001 i que, per tant, no acaba aquest termini, però sí que sembla
que hi ha una voluntat d'avançar-lo, saber com tenen aquesta
feina, i sobretot, sobretot si la responsabilitat dels estudis previs
a tot el referent a consells insulars és de l'Institut d'estudis
autonòmics, és a dir, de la Conselleria de Presidència o serà
responsabilitat de cadascuna de les conselleries de les quals es
vulguin transferir competències als consells insulars, perquè aquí
sí que ja hem entrat en una sèrie de disfuncions entre unes
conselleries i unes altres que diuen que preparen els treballs
previs a la transferència, diguin-se Medi Ambient, Acció Social,
Carreteres. Volem saber qui ho fa o si l'estudi aquest, l'institut
aquest, l'únic que farà serà coordinar.
Per altra banda, tot també sigui dit amb els majors dels
respectes, la coordinació amb el Parlament, fins a la data d'avui,
té molt a desitjar. Té molt a desitjar amb les normes que han
entrat, que només han estat dues en aquest parlament i que tots
sabem què és el que ha passat, té molt a desitjar amb les
respostes puntuals i concretes a sol•licituds d'informació, de
documentació i de preguntes per escrit que es fan al grup de
l'oposició, sembla que ha entrat l'era dels monosíl•labs, a moltes
d'aquestes contestacions; i també saber si la Direcció General de
Relacions amb el Parlament també és la responsable política,
sota la seva direcció, d'aquest institut d'estudis autonòmics
perquè totes quantes iniciatives s'han de prendre, s'hauran de
prendre a través d'aquest parlament.

Açò seria més o manco de caràcter general. Una altra qüestió
també, per acabar amb els aspectes generals, és la Direcció
General de Comunicació. Volem saber si serà la responsable
de tota la política de comunicació del Govern balear en
relació als mitjans de comunicació. Açò vol dir si serà
responsable de tota la política de comunicació en relació
amb la signatura de convenis amb mitjans de comunicació,
per fomentar la llengua, per altres activitats, perquè, de la
mateixa manera que vostè avui ens ho diu, ahir també vaig
poder assistir a una altra compareixença d'un altre conseller
que deia que una de les polítiques seria impulsar el
coneixement de la nostra llengua, cosa que ens sembla
perfectament viable i convenient, i convenient, però volem
saber si en aquesta partida estan englobats tots els convenis
amb independència de quina sigui la conselleria que els faci,
perquè, si no, tendrem aquí una bossa d'una sèrie de milions
de pessetes, no ben desglossats i que, per tant, difícilment
seran controlables per part d'aquest parlament i per part de
l'oposició.
I entrant, si em permet, Sr. President, d'una manera molt
breu, ja a programes en concret, jo li faria, com aquell
alumne que va a una escola i demana explicacions al mestre
perquè hi ha coses que no li queden molt clares, i anirem per
programa, fent un esquema, jo crec que li podré fer un
seguiment molt, si m'ho permet, pedagògic.
Programa 1121, Gabinet de Presidència. M'agradaria que
m'expliqués, del capítol 2, els 20 milions pressupostats per
a estudis i treballs tècnics, a què fan referència.
M'agradaria que en donàs, si pot, el desglossament
també dels 427 milions de pessetes del capítol 6.
M'agradaria, encara que ja s'hagi fet un avanç, saber si
aquestes ajudes dels municipis de Tramuntana es
mantendran per a l'any que ve és que sí, però si es pretén
mantenir per a futurs exercicis i si es pretén incrementar-los
com a fet diferenciat del que és el fons de cooperació
intermunicipal, com un cas específic d'una circumstància
molt concreta dels municipis de Tramuntana. Són
explicacions, simplement, no és cap crítica.
M'agradaria, també, amb aquest desglossament de les
corporacions locals, si açò també serà a part, hi ha 327
milions de pessetes que no van tots a corporacions locals,
com vostè sap, són 100 i busques, m'agradaria saber si
aquests seran a part del fons de cooperació intermunicipal
que també vol posar en marxa el Govern de la comunitat.
Quant al programa 1122, Coordinació normativa,
relacions amb el Parlament, aquests 45 milions de pessetes
del capítol 2, concretament a què fan referència?
Programa 1262, Direcció General de Patrimoni, crec que
vostè ho ha explicat, abans de fer una adquisició en concret
volen fer uns estudis previs, per saber quines són realment
les necessitats, supòs que aquests estudis els faran vostès i
els cotejaran tenint en compte també el que pensen transferir
en aquests quatre anys als consells insulars, perquè si no ens
podem trobar que podem fer adquisició de patrimoni, cosa
que em sembla, i no em cauen els anells per reconèixer-ho,
de dir que és una política que pot ser encertada, l'adquisició
de patrimoni, sempre i quan tengui vocació de permanència
aquest patrimoni, seria desencertat ara encetar una política
d'adquisició de patrimoni encara que sigui perquè hi hagi
locals en lloguer, si després es preveu transferir aquesta
competència als consells insulars i que, per tant, per tant, ja
no seran del Govern de la comunitat, és possible que si es fa
aquesta avaluació, i el que s'ha de transferir són els doblers
necessaris als consells insulars perquè siguin ells, quan
tenguin la competència, que adquireixin el patrimoni que
ells creguin més convenient. Per tant, també explicar
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aquests 121 milions de pessetes per a edificis i altres
construccions que hi ha al capítol 6.
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, té vostè la paraula per contestar.

Després podríem anar al programa 1311, Direcció General de
Relacions Institucionals, aquests 18.775.000 pessetes, volem
saber si van tots a les cases balears a l'exterior, si hi van tots, i
quins projectes d'inversió tenen.
Per altra banda, també, saber si hi ha o no ajuts per a les cases
regionals a Balears, si n'hi ha, nosaltres o jo no ho he sabut
trobat, segurament serà un error meu, de falta de temps o de
percepció exacta d'on podrien ser aquestes ajudes concretes a les
cases regionals a Balears.
En principi, açò seria tot quant a aquestes qüestions, en tot
cas, Sr. President, després, per aprofundir més en qualque
programa, ens dividiríem la intervenció amb la diputada Sra.
Rosa Estaràs. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Jo li record que el segon torn és de cinc
minuts, si es volen dividir el temps, és fàcil dir que són dos
minuts i mig per a cadascú.
EL SR. HUGUET I ROTGER:

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, Sr. Diputat.
Gràcies, Sr. Huguet, primer, pel to, crec que amb aquest to
es fa política i, per tant, amb aquest to em trobarà sempre a
disposició de debatre, reflexionar sobre el que vol fer
aquesta conselleria i el que pretendria o voldria fer
l'oposició.
En primer lloc ha dit que hem usat estisores i fotocòpies,
bé, jo li diria que hi ha quatre programes nous, és cert que
qualque programa que vostès duien a terme, la literatura era
l'adequada, i nosaltres no estàvem contra la literatura, el que
passa és que els fets no acompanyaven aquesta literatura, els
fets eren uns altres, a nosaltres el que no ens semblava bé ni
hi estàvem d'acord era amb els fets i les maneres com duien
a terme aquesta literatura, la literatura ens semblava
adequada i, per això, és inclosa dins aquests pressuposts, i
això no vol dir, de cap de les maneres, que aquest govern
assumeixi els fets de les polítiques que vostès duien a terme,
només vol dir que la literatura que vostès usaven ens sembla
adequada i, per tant, no és criticable.

Però serà generós, o no?
(Rialles)
No serà generós?
EL SR. PRESIDENT:
Una miqueta.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Gràcies.

Diu que varen fer una gran labor en relació a l'exterior,
jo ja vaig deixar dit a la meva compareixença que tot el que
havien fet no ho havien fet malament i que hi havia coses
positives, i d'altres de negatives. Nosaltres el que volen
adreçar són les negatives i, per tant, continuam mantenint i
mantendrem tota una política en relació amb l'exterior,
encara que redimensionada i també li puc dir que crec que
les quantitats que tenim pressupostades són suficients i no
són les mateixes que hi havia a passats pressuposts, s'han
reduït, perquè creim que amb aquesta reducció podem
donar, fins i tot, satisfacció a les demandes que es plantegen
i a les polítiques que puguem plantejar de cara al tema de
les cases a l'exterior o a tot el tema de relació amb l'exterior.
Després ja li especificaré les preguntes que m'ha fet en
relació a aquest tema.
Fa tota una disquisició en el tema de vicepresident,
conseller de Presidència, miri no tenim cap problema de
coordinació, és clar i la llei de règim jurídic, quan estigui
aprovada per aquest parlament, el vicepresident tendrà una
tasca concreta amb una conselleria, com és la Conselleria,
una part, d'Economia i tot el que és Indústria i Comerç, per
tant, és claríssim i tothom, és conegut per tots els ciutadans
quina és la voluntat d'aquest govern, per tant, no hi ha cap
problema de direccions generals ni de coordinació.
Llavors diu que l'Institut d'estudis autonòmics, quina
funció té, miri, el veig molt preocupat amb l'Institut
d'estudis autonòmics, el decret de creació és del 97, és seu,
des del 97 al 99 no se'n va preocupar gens, perquè no
funcionava, no existia, no el tenien ni dotat ni hi tenien cap
funcionari, quan, a més, el decret deia que en tres mesos, em
pens que era, s'havia de crear el consell que el regiria, i ara
el veig molt preocupat. Miri, les funcions són les mateixes
en aquest cas, nosaltres no hem modificat el decret i són les
mateixes del decret, i vostè coneix aquest decret del 97, per
tant sap quina és la tasca que ha de dur aquest institut i
quines són les funcions que ha de dur, i a més, això que
deia, la literatura, aquesta literatura d'aquest decret ens
semblava molt adequada i la volem dur a terme. Una altra
cosa era, com altres moltes coses que deien, que
expressaven que farien i que tenien literatura, però que no
es feien, aquest és un exemple clar que la literatura no
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acompanyava després els fets. Nosaltres, en aquest moment, el
durem a terme.
Després diu que hi ha un compromís de la Llei de règim
jurídic que el sendemà entràs. Miri, el compromís d'aquest
govern és que la modificació de la Llei de règim jurídic, l'urgent
i necessari, i com vostè sap i vostè diu, la Llei de règim jurídic
de la comunitat autònoma, idò si no, no ho he entès bé, però ...
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Perdoni, Sr. Garcia, només una puntualització. No és a
aquesta a què em referia, em referia a la Llei de règim jurídic que
regula les competències als consells insulars, que és una altra
llei.
EL SR. PRESIDENT:
Jo no vull que s'estableixi un diàleg. Té vostè llavors un torn
...
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):
Perdoni si hi hagut confusió, però acabaré de dir-li l'argument
perquè l'ha usat moltes vegades. Nosaltres pensam, en principi,
modificar l'article 3 apartat 4 de la Llei de règim jurídic, i
posteriorment entrar en tot l'estudi necessari per a la modificació
de la Llei de règim jurídic que aquí hi farà feina l'Institut
d'estudis autonòmics i necessita un treball en profunditat.
La Llei de consells insulars ala qual fa referència, s'hi
treballada, hi treballa l'institut i la comunitat, igual que es
treballa en aquests moments amb la Llei de consell consultiu que
també, amb tota la reforma de la Llei de consell consultiu, que
també aviat podrà ser a disposició d'aquesta cambra. Moltes
d'aquestes tasques són les que fa l'institut, coordina l'institut,
però, a més, determinats tècnics i lletrats d'altres conselleries
treballen en coordinació amb la Conselleria de Presidència, per
anar elaborant tots els textos que puguin ser i que són de
transferències als consells insulars i d'altres textos de lleis que
hem de dur a aquest parlament. Ho feim amb coordinació i amb
treball entre l'institut, la Conselleria i els tècnics i lletrats de
determinades conselleries i directors generals de les altres
conselleries. Jo crec que aquesta és la labor d'un govern i és el
que hem de fer i hem de dur endavant. I aquesta és la tasca, a
més, també, de coordinació amb el Parlament que ara du la
Direcció General del Parlament.

Per altra part, em parla que la Direcció General de
Comunicació, si això és tot el que hi pugui haver en
funcions, en treball, en tot el que sigui comunicació i no hi
haurà d'altres conselleries que podran fer tasques de
comunicació. Hi ha altres conselleries que podran fer
tasques de comunicació, divulgació de la seva tasca de
govern, sempre coordinades per aquesta direcció general de
Comunicació, i també podem disposar de pressuposts sense
que això existeixi una bossa, és totalment controlable,
nosaltres hem trobat que les manies de la bossa deuen ser
dels seus records de govern anteriors, perquè el que sí és
cert és que abans hi devia haver una bossa i amb aquesta
bossa hi anaven tots, perquè el que sí era cert és que era
difícil demostrar i trobar unes partides concretes i
determinades pel que era comunicació, cosa que en aquest
moment no existeix i no es podrà donar amb aquest nou
projecte de pressupost.
El capítol 6, els 427 milions de pessetes, són per al tema
d'adquisició de patrimoni, jo crec que a la meva intervenció
li he detallat quines eren les quantitats, ara em passen una
nota, li puc llegir quines són: 142, adquisició de l'edifici de
la Once; 5 milions per a obres a Presidència; 248 milions a
altres edificis, adquisicions d'altres edificis que pensam, en
aquests moments; i després 20 milions per a enguany i una
inversió de 70 milions per a tot el que és la millora de la
capella del Consolat, 20 milions per a enguany i 50 per a
l'any que ve. Diu que estava projectat, idò pot agrair que una
cosa que estava projectada la duim a terme, i a nosaltres no
ens cauen els anells de dur una tasca i que la capella estigui
en aquests moments en una situació que necessiti una
reforma, millora i neteja, que la duguem a terme, jo crec que
vostè hauria d'estar satisfet que ho facem i ho duguem a
terme.
Els 327 milions de pessetes, també són els convenis, li
he indicat que eren els 200, pràcticament 200 milions de
pessetes, per a la construcció de la nova seu del Consell
d'Eivissa, i també, perdó, perdó, de Menorca, el president
m'ha assenyalat que m'havia equivocat, té tota la raó, de
Menorca, a Eivissa ja està feta, i els 125 milions de pessetes
per a la construcció de la reforma de l'edifici del Consell
Insular de Mallorca, de la Misericòrdia.
Em parla, i em preocupa, perquè si vostè ha estudiat tant
els pressuposts, em parla de què són els 45 milions de
pessetes, aquests 45 milions són al capítol 2, es
pràcticament tot el pressupost de l'Institut d'estudis
autonòmics, és per dur a terme tots els treballs que vostè sap
i li emmarca el propi institut dins la tasca que li he dit
abans, perquè una part important és del capítol de personal,
i una part important és per fer treballs, fins i tot plantejar-se
determinades trobades per dur a debat tot el que són
aquestes noves propostes de lleis que pensam dur a terme.
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Després em planteja si els 18 milions de pessetes
d'institucionals tots són per a exterior, i si per a les cases
regionals hi ha determinades inversions. Les cases regionals són
dins els 25 milions de pessetes de tot el muntant que tenim per
a associacions, les cases regionals a Mallorca no tenen cap
estatus que sigui diferent, ni existia abans ni existeix ara i, per
tant, dins aquests 25 milions de pessetes hi ha les quantitats per
subvencionar i per ajudar les cases regionals a Balears. I els 18
milions de pessetes, hi ha una quantitat determinada que sí que
són per dur temes a l'exterior, i unes altres que són per a d'altres
activitats.
I crec que he contestat totes les preguntes que m'ha fet, si n'hi
ha alguna que queda per contestar, o per ventura no he donat
satisfacció, que també pot ser, a les seves demandes, qualcuna
d'elles que sigui concreta, li podem contestar per escrit sense cap
problema.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Joan Huguet té la paraula.
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Del que estic content és que vostè estigui content de dur
endavant les previsions amb adquisició de patrimoni, fetes
per l'anterior govern, sí, sí, com pugui ser la millora de
l'edifici de la Misericòrdia del Consell Insular de Mallorca,
com pugui ser el Consell Insular de Menorca, quant al nou
edifici, com va ser al seu moment el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, un compromís que vostè trobarà al
Diari de Sessions a una pregunta feta per un diputat del
PSM.
Quan li he fet referència al tema de la coordinació, avui
més o menys ens queda clar, aquest govern té un conseller
o tendrà en un futur un conseller d'economia, de l'àrea
econòmica, que, a més a més, serà vicepresident, i un
conseller de Presidència que farà de suport i de coordinació
amb el president. Perfecte. Aquest és un tema que hauran
d'arreglar entre vostès, perquè si el Sr. Sampol diu que ell és
el vicepresident el Govern i que la seva tasca i la seva
funció és la coordinació entre conselleries a més a més de
dur l'àrea d'economia, que el sent, a vostè, diu que no, que
ell és el conseller de l'àrea econòmica que, a més a més, és
vicepresident i que les funcions ja li vendran donades en el
moment que es modifiqui la Llei de règim jurídic. Perfecte.
Aquest és un problema seu, no és un problema nostre, jo el
que he volgut treure aquí damunt és aquesta contradicció.

EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Tractaré de no abusar de la benevolència del president, em
controlaré el temps que pugui ser de tres minuts i mig, i deixaré
un minut i mig per a la meva companya, la Sra. Estaràs, o dos.
Anant a l'actuació molt concreta, i començaré pel darrer, miri,
a mi no em digui que amb aquests 45 milions de pessetes de
l'Institut d'estudis autonòmics hi ha també tot el tema de
personal, el personal és a capítol 2, a capítol 1, perdó, si no hi és,
açò és que es volen contractar serveis fora del mateix institut. Si
vostè defineix aquest institut que és qui farà totes les
informacions és el personal amb què actualment compta
Presidència i amb la col•laboració i l'assessorament d'altres
conselleries, no entenem pràcticament aquests 45 milions, a no
ser que siguin per encarregar estudis fora del mateix institut i
que, per tant, s'hauran de pagar. Si aquest institut és un institut
que està configurat i format pels mateixos serveis jurídics de la
nostra comunitat, on té el suport dels serveis jurídics de
cadascuna de les conselleries, aquests 45 milions de pessetes
només serviran per encarregar estudis fora. Que jo no ho critic,
perquè tal vegada poden ser necessaris, però s'ha d'aclarir.
Vostè diu que açò formava part d'un decret que tenia
l'anterior govern, del 97, no és que vostè ho digui, ja li he dit
abans, també, que l'institut es va crear a través d'un decret, però
que en aquell moment, aquestes funcions es feien a través dels
serveis jurídics propis de Presidència, coneguts per assessoria
jurídica, a través dels serveis econòmics de la Conselleria
d'Economia i Hisenda per tot el tema de valoracions, i a través
dels informes del Consell Consultiu, quan eren necessaris. Per
tant, era una altra manera de fer-ho, sense que açò vulgui dir ni
millor ni pitjor, era una altra manera de fer-ho.

Quant a la fotocòpia, miri, no es tracta que es fotocopiï
la literatura, es fotocopia la literatura i també es fotocopien
les partides pressupostàries quasi de manera mimètica, en
molts de casos, i a més a més les accions que diu la
memòria en si mateix, que és fotocòpia, cosa que, per a
nosaltres, està molt bé, perquè creim que ho vam fer bé, per
tant, està molt bé que vostès continuïn fent, en aquest cas
concret, el que feia l'anterior Govern, crec que està molt bé.
L'únic que li he volgut dir és que entre el que duu
pressupostat i el que diuen les memòries hi ha una
contradicció a la seva compareixença de l'altre dia de
modificació i trasbals profund de tota la política de relació
del Govern balear amb les cases regionals a l'exterior o la
política del Govern balear amb Europa.
Com que són tres minuts i mig, ara, en aquest moment,
els he acabat, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Estaràs, té la paraula.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per comparèixer
en aquesta comissió.
Al llarg de la seva exposició, i estudiant el pressupost, m'han
sorgit un parell de dubtes que m'agradaria que m'aclaris.
Parla de quatre programes nous, en realitat els tres programes
nous no són més que una divisió d'un programa que hi havia, que
era el programa 1122, que era el director general d'Exteriors, que
vostès l'han dividit en tres, a la Direcció General d'Exteriors, li
han passat a dir Direcció General de Relacions Institucionals, a
més una altra, la Direcció General de Relacions amb el
Parlament i, a més, el Sr. Cànoves, que és director general de
Presidència. Tots aquests tres programes els feia abans una
persona, i ara els fan tres persones, perquè supòs que havien de
donar lloc a tota aquesta pizza cinco estaciones que tenen en
aquest pacte d'esquerres.
He de dir també que no és literatura adequada, com vostès
diuen a la pàgina 114, en aquests darrers anys, des de l'aprovació
per unanimitat de tots els grups polítics presents en aquell
moment en el Parlament de les Illes Balears de la Llei 3/92, de
comunitats balears assentades fora del territori balear, s'ha
produït una gran fluïdesa de relacions entre les comunitats
balears a l'exterior i les Balears interiors o territorials.
L'efecte de tot el desenvolupament és que s'ha constituït un
teixit social que, salvant cada dia més i millor la distància
geogràfica, genera sentiments de vinculació cada cop més forts.
Ha estat la major implicació de les Balears a l'exterior en el
procés de desenvolupament social, és a dir, vostès aquí
reconeixen que la llei és bona i que la feina està ben feta, estan
dient que la feina està ben feta a la pàgina 114.
El que li ha passat, Sr. Garcies, és que vostè ha fotocopiat la
memòria que nosaltres havíem fet i no ha perdut ni tan sols un
minut a revisar aquesta memòria i fer la seva, i ara no li queda
altre remei que assumir-la. Això no és literatura. Aquí diu que la
feina estava ben feta. No el cansaré llegint la memòria perquè
crec que l'hauria d'haver llegit vostè.
En qualsevol cas, en la seva compareixença el mes de
setembre, vostè hi va anunciar un canvi de la Llei de comunitats
balears a l'exterior, no obstant això aquí vostè diu que aquesta
llei és fantàstica, per tant, vostè entra en una contradicció, ho pot
vestir com vulgui, però vostè aquí ha fotocopiat la memòria i li
han ficat un gol.
A partir d'aquí, també m'agradaria demanar-li, va
comparèixer en aquesta comissió la Sra. Caro, va dir que la seva
conselleria feia informes jurídics per al tema de transferències,
avui ve vostè aquí i ens anuncia aquesta posada en marxa de
l'Institut d'Estudis Autonòmics amb un capítol 2 de 45 milions,
cosa que jo tampoc no comprenc molt, perquè els 45 milions són
de despesa corrent, en qualsevol cas, vostè me l'explicarà, i
resulta que la Sra. Caro fa un estudi, vostè en fa un altre, el
conseller de carreteres no sap ni què s'ha de transferir, en fi.

Dia 1 d'abril, la Sra. Munar els ha suggerit que traspassin
les competències i vostè, si és un bon conseller de
Presidència, sap que ha de convocar la Comissió Tècnica
Interinsular, no s'ha convocat fins aquest moment, vostè, si
és un bon conseller de Presidència, sap que tenen un mes
d'audiència els consells insulars, també sabrà que el mes de
gener no és període ordinari d'aquest Parlament, també
sabrà que s'hi ha d'entrar com a proposició de llei, amb fase
d'esmenes, de comissió, i finalment s'aprova, i jo, amb tota
sinceritat, si no ho fan per lectura única, a què ja ens tenen
bastant acostumats, no veig que dia 1 d'abril puguin entrar
en vigor aquestes competències en els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, perquè estic
fent reiterades preguntes a tots els consellers d'aquest
Govern i la resposta sempre ha estat la mateixa: Sra.
Diputada Estaràs ho sabrà quan ho hagi de saber. I això em
dóna a entendre que vostès ni tan sols ho saben, i és una
demostració clara i evident del que entenen per aquest
consens moderador i pre aquest amor al pacte i al diàleg, les
respostes que ens donen.
En qualsevol cas, sí que m'interessaria saber si aquest
ansiado informe jurídico, amb aquestes comissions
permanents que creen, aquest informe jurídic de
transferències als consells, el fa el Sr. Lluís Segura, que crec
que m'han dit que duu aquest Institut d'Estudis Autonòmics,
si ho fa aquest institut o si cada conseller es dedica a fer els
seus estudis i fa els seus, perquè, llavors, entraria en
contradicció amb consellers que han vengut aquí i ens diuen
que ells han encarregat estudis.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada...
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Vaig acabant, Sr. President.
També m'agradaria que em digués on està el pressupost
de l'Oficina de les Persones Maltractades per la Justícia, i
aprofit per fer-li un suggeriment, canviï-li el nom, no
l'anomeni Oficina de Personas Maltratadas por la Justícia, en
puritat, s'ha de dir oficinas de prevención de la segunda
"victimización", li ho dic perquè conec un poquet aquest
tema i això és prevenció de la segona "victimació", i no li
posi aquest nom tan groller de persones maltractades per la
justícia.
M'agradaria saber si, finalment, faran (...) d'Inca i de
Manacor, que, com vostès saben, la varen tomar a baix
d'una proposta que va presentar aquesta diputada, però estic
segura que la faran, i només varen dir que no perquè la
presentava jo. M'agradaria saber on està el pressupost.
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M'agradaria saber, i ja per acabar, Sr. President, que tenen en
capítol 2 molts estudis i treballs tècnics, en el Gabinet de
Presidència, 20 milions; en el Gabinet de Comunicacions, 32
milions, i llavors ja no entenc res, si han creat un Institut
d'Estudis Autonòmics, per què han de pressupostar tants estudis
i treballs tècnics altres partides, no ho comprenc. Per tant, no sé
si els serà de molta utilitat aquest Institut d'Estudis Autonòmics.
Finalment, li faig un preg, connecti amb el Ministeri de
Defensa per continuar amb la compra i adquisició de patrimoni,
com va fer l'anterior Govern amb tots aquells edificis que
desafecta el Ministeri de Defensa, i en principi, un suggeriment,
comprin l'hospital militar, perquè tenim coneixement que se'n
procedirà a la desafectació.
Res més. Agraïm al conseller i al seu equip la presència aquí
i els desitjam que la seva relació amb el Parlament sigui una
mica més puntosa, ja que ens han tengut acostumats aquests dos
darrers mesos que sigui un poquet una caja de truenos.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Sr. conseller, té vostè la paraula en
contrarèplica.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Sr. Huguet, ara sí que me l'ha embullada. Quan diu em que
d'aquisició de patrimoni, vostès ja en feien, el que feien era
signar convenis amb el Consell Insular de Menorca i amb el
Consell Insular de Mallorca. Vull dir que ho feien vostès, això,
i nosaltres ho hem de complir, perquè és un conveni que varen
signar, però això no és adquisició de patrimoni, serà una altra
cosa. En aquest cas no han adquirit patrimoni.
En varen adquirir quan varen adquirir can Fàbregues, que
cau, i això és cert, i és una preocupació per part nostra, supòs que
ho devia ser per part seva també. Can Fàbregues cau i hi hem de
fer qualque cosa, i prou feina tendrem si ho podem arreglar a curt
termini. Però bé, això sí que ho varen adquirir. I varen adquirir
a Son Ferriol un patrimoni que també cau, i què s'ha fet amb
aquest patrimoni? Tot cau; d'aquest sí que en varen adquirir,
d'aquest patrimoni, en canvi, allò altre són convenis que varen fer
amb els consells insulars i que nosaltres respectam, no que els
respectam, és que els hem de complir, els hem de respectar i els
hem de complir, perquè les l'obligació nostra, com a Govern, (...)
convenis.
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Lligat amb això, se m'ha plantejat per la Sra. Estaràs o
per part de vostè el tema de la política referent a l'ajuda que
es dóna als pobles de muntanya, a veure si la
incrementaríem, si se'n mantendria part, encara que hi
hagués el fons, i jo crec que ho he expressat abans.
Nosaltres creim que s'ha d'incloure dins el fons, no sabem
en aquest moment si s'incrementarà o si es disminuirà, però
no ens pareixen equilibrats els criteris pels quals vostès
determinaven i donaven aquests doblers, que mantenguin un
equilibri sobre la ciutadania i que tractin per igual tots els
ajuntaments, perquè també hi ha ajuntaments petits que
tenen aqueixes mateixes condicions i no estan (...) muntanya
i també tenen dificultat pressupostària per dur endavant
projectes; per tant, aquests també hi haurien d'entrar. Els
doblers són limitats i, per tant, hauríem de reestudiar si
aquests també hi han d'entrar i amb quines quantitats ho
podrem dur a terme.
El que és cert és que en aquest moment, en 100 dies,
com vostè pot entendre, no hem pogut dur a terme això. A
més, sí que hem dut a terme, i vostès ho saben, sobre això
no pareix que hàgim fet cap estudi ni cap feina, ha estat tot
aquest treball que s'ha dut a terme de la dotació del fons
interinsular, perquè va, bàsicament, als consells insulars, per
dotar-los de més possibilitats econòmiques, des d'un punt de
vista de millora de les transferències ja fetes i també per
dotar aquest fons. Aquest és un capítol important que fa
passar els nostres consells d'unes quantitats que abans eren
raquítiques a unes quantitats que, en aquest moment, crec
que són molt positives per als consells insulars, i això ho
hem fet en aquests 100 dies i això ve determinat en el
pressupost general de l'Estat, i això significa treball amb els
consells insulars i treball de tot l'institut i de tots els òrgans
d'aquest Govern.
Per tant, per aquesta part, també podrien donar
l'enhorabona, si creuen que és una política adequada, encara
que sé que és difícil que l'oposició la doni, però crec que en
aquest tema s'ha fet un treball, una feina.
Després, generalment, tots dos em diuen que els estudis
i els treballs tècnics, si tenim l'institut; en primer lloc, és ver
que és al capítol 2, però és la creació d'un nou servei, és
idènticament la fórmula pressupostària, així com es
determini, així com es fa, es crea un nou servei i es
determina d'aquesta manera. Això ho han fet vostès durant
setze anys, ho han fet durant setze anys.
A l'Institut de la Dona que crearem, com a nou servei,
també hi tenim una quantitat determinada dins la
Conselleria de Treball. Això és així, es fa així i vostès saben
que és així; ara, una altra cosa és el que vulguin. No sé per
què els ha entrat aqueixa mania amb l'institut, o és que
l'institut fa molta feina i veuen que el treball de la persona
que vostè ha anomenat, que jo no (...), que és l'encarregat,
Lluís Segura, és una feina molt positiva i creuen que avui en
dia, des del 97, vostès no en varen fer, li tenen qualque
mania, no ho entenc, és que el varen tenir vostès enterrat,
després de crear el decret, durant dos anys, i ara els ve no sé
què, una persecució sobre l'institut? Vostès saben, perquè el
varen crear, les funcions que pot fer i la feina que farà, per
tant, no es preocupin.
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I no es preocupin de les transferències. Nosaltres tenim els
nostres compromisos. Tenim uns compromisos que són de pacte
de govern que durem endavant, i farem les transferències, i farem
les transferència d'acord... Ja els ho vaig detallar el dia de la
compareixença, a més, està en les actes d'aquesta cambra de la
comissió d'institucionals, ja els ho vaig detallar, no crec que
valgui la pena dir-les una altra vegada, crec que té memòria i se'n
pot recordar, per tant, no tenim per què tornar-l'hi a recordar.
Les transferències, les farem, i hi treballarem tots els que
sigui necessari que hi treballem, perquè es duguin a terme
aqueixes transferències, perquè aqueixes transferències arribin
als consells insulars en el temps que hem compromès i que
puguin ser efectives per als consells insulars. No es preocupin
d'això, que això és la nostra responsabilitat.
Igualment, la nostra responsabilitat, i també varen dir que no
sé quin regal, que no sé què fèiem als consells, que els havíem de
donar no sé quins doblers, etc. Vostès han vist en el pressupost
que hem determinat la fórmula i la manera per millorar les
competències transferides i també per crear aquest fons, vostè ho
ha vist i els consells hi estan ben d'acord i supòs que vostès
també hi estan, perquè una mesura d'aquest tipus no s'havia vist
ni s'havia fet mai en setze anys, per molta voluntat d'aqueixa
literatura que dèiem abans, que volien defensar els consell, mai
no s'havia vist, sinó que sempre es donava un poc manco del que
necessitaven.
I després em diu: això d'adscripció de patrimoni, si significa
que després ho han de donar als consells, com és que adquireixen
patrimoni? Sí, això és ser independent. Nosaltres, o haurem
d'adquirir patrimoni i haurem de transferir patrimoni o els
haurem de transferir lloguers, les quantitats dels lloguers, és ben
igual, no hi ha diferència en aquest tema, és a dir, o els
transferim una cosa o els transferim l'altra.

Per tant, crec que la nostra política és l'adequada i no la
seva.
I no el transferirem per lectura única, perquè vostès
saben que no es pot transferir per lectura única, vostès saben
com s'ha de fer tot el tema de transferències, per tant, diguin
el que vulguin, facin les (...) que vulguin, però vostès saben
que això no és possible. Per tant, crec que és un poc de
filibusterisme, que està bé i és correcte, però només que
això.
I per acabar, jo crec que hi ha, com deia, quatre
programes nous. Ho poden vestir com vulguin, que si són
tres antics... No, hi ha quatre programes nous, hi ha
diferents polítiques que volem dur a terme dins aquesta
conselleria, no totes les que voldríem, i ja ho hem dit, això,
no totes les que voldríem, la necessitat, com deia, del temps
no ens ha deixat, són 100 dies, poder-ho fer tot, perquè en
100 dies no ho podíem fer tot, perquè si haguéssim fet en
100 dies més que el que vostès han fet en setze anys ja
hauria estat una cosa grossa, però bé, el que sí que hem fet
ha estat el que hem pogut fer, i no hem pogut, per ventura,
profunditzar-hi el necessari per fer tota la revolució que
volem de tots aquests programes, però crec que el que hem
fet ja marca una diferència amb el que feien vostès i amb el
que havien fet fins ara.
I res més. Si ha quedat qualque pregunta que no he
contestat, crec que no n'hi ha hagut cap en concret, sinó que
ha estat més aviat un debat que un aclariment de temes, els
he pogut aclarir tot el que m'han plantejat en concret, i ara,
en aqueixa segona, han estat rèpliques.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Per ventura, si són capaços a curt termini, en aquest moment
serà molt difícil, però hauria estat molt bé poder-los transferir
cert patrimoni enlloc de certs lloguers. Hi ha uns lloguers, com
pot ser l'Ibas, que costen 3'5 milions cada mes, i crec que és un
poc absurd, qualsevol edifici que haguessin adquirir no ens
costaria 3'5 milions, i vostès el varen llogar per 3'5 milions, i
l'haurem de transferir amb 3'5 milions de lloguer, perquè no
tendrem possibilitat... En deu anys, són 40 milions cada any,
quin edifici podem tenir per a l'Ibas!

Gràcies, Sr. Conseller.
Sr. Huguet, per què em demana la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Per un aclariment, sense entrar en debat.
EL SR. PRESIDENT:

Escolti, no sé si quan em fa aqueixes elucubracions sap bé
què diu, què pensa o com han actuat vostès, perquè aquest ha
estat el resultat; un exemple: l'ibas, 3'5 milions de lloguer, més
de 40 milions de pessetes anuals que pagam de lloguer, només de
l'Ibas, per tant, miri quin edifici haguéssim pogut fer i quin
edifici podríem transferir als consells insulars.

Els aclariments, que els li facin per escrit.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
(...) l'edifici de l'Ibas.
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EL SR. PRESIDENT:
No, Sr. Huguet, hem de mantenir...
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Crec que ha de quedar en el Diari de Sessions reflectit que,
l'Ibas, no el va llogar el Govern balear, el va llogar el Govern
central i es va transferir amb el lloguer...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet, per favor.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
El president és vostè, no?, qui seim aquí som diputats, i el
president és vostè. Jo acat la decisió del president, no el que em
diguin els diputats.
EL SR. PRESIDENT:
No tenia la paraula. Gràcies.
Acabat el debat, agraïm la presència del conseller i dels alts
càrrecs que l'acompanyen.
S'aixeca la sessió.
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