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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bon dia; Sr. Conseller de
Presidència, bon dia; alts càrrecs que l'acompanyen, bon dia.
Començam la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001. En
primer lloc deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margarita Capó en substitució de Mabel Cabrer.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sofia Hernanz sustituyendo a Francina Armengol.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2001 (RGE núm. 4494/00).

EL SR. PRESIDENT:

Passam, doncs, a la compareixença de l'Hble. Conseller de
Presidència, Sr. Antoni Garcías i Coll, per tal d'explicar els
pressupostos de la seva conselleria. El Sr. Conseller ve
acompanyat pels següents alts càrrecs: el secretari general
tècnic, Sr. Fernando Pozuelo; i pel director general de relacions
amb el Parlament, Sr. Valentí Valenciano. Per informar sobre el
tema, té la paraula l'Hble. Conseller de Presidència, Antoni
Garcías i Coll.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Abans de començar, demanar-vos disculpes per la
meva veu, el meu constipat, però intentaré que em puguin
entendre perfectament. Comparesc avui aquí per presentar el
pressupost de la Conselleria de Presidència. Es tracta, com
vostès  saben, d'una conselleria que té entre les seves
competències les relacions amb les institucions de les Illes,
Parlament, consells insulars i ajuntaments; els tribunals de
justícia, la Unió Europea, l'administració de l'Estat, els mitjans
de comunicació, les comunitats balears a l'exterior, les
associacions i els col·legis professionals, i la Casa Reial a través
de les actuacions a Marivent i a Son Vent. És també la
conselleria que dóna suport al president i que assumeix les
funcions representatives de la Presidència, tant en els actes que
es realitzen a la comunitat autònoma com a la resta de l'Estat
espanyol i l'estranger, i és també la conselleria que té cura del
patrimoni de la comunitat autònoma. 

És per aquesta competència per la que m'agradaria
començar, fent una mica de memòria. L'any passat vaig

comentar que un dels objectius d'aquesta legislatura era
l'impuls  d'una política tendent a l'adquisició de patrimoni, per
poder així aconseguir reduir de les despeses de lloguer; i això
mateix hem fet l'any passat amb la compra de l'edifici de l'ONCE
com a seu de la Conselleria de Benestar Social, amb la compra
de l'edifici que es destinarà a ser la seu de la Conselleria
d'Educació i Cultura, amb l'adquisició de dos locals per instal·lar
les dependències de l'Institut de la Dona i l'oficina de defensa
dels  drets del menor, i les distintes aportacions fetes a
ajuntaments per a la compra d'instal·lacions militars, com és el
cas d'es Mercadal a Menorca. Aquesta política, que ha suposat
una inversió de prop de 1.200 milions per part del Govern,
tindrà a llarg termini un efecte molt important en la reducció
dels  doblers que la comunitat autònoma està pagant en
lloguers. Per exemple, en el cas de l'educació l'adquisició de
l'edifici esmentat suposarà poder deixar de pagar com a mínim
136 milions de pessetes que anualment costen les
dependències que en règim de lloguer ocupa la Conselleria
d'educació. Enguany continuam en aquesta línia, amb la
realització d'un inventari acurat i actualment inexistent que ens
permeti, i permeti els  ciutadans i ciutadanes de les Illes saber
quins béns mobles i immobles tenim, i en quines condicions es
troben. I és un objectiu prioritari d'aquest govern perquè el
patrimoni de la comunitat és el patrimoni de tots els habitants
de les Illes. És absurd i il·lògic, i encara més, es quasi una falta
de respecte cap als ciutadans que precisament una
administració no sigui capaç o no vulgui administrar el seu
patrimoni, que és el de tots. Per això hem impulsat amb una
inversió de 102 milions de pessetes la confecció d'un inventari
de tot el nostre patrimoni. Només coneixent el que tenim podem
redistribuir millor les nostres necessitats i aconseguir disminuir
el lloguer de locals, solars o edificis.

Però juntament amb  aquest punt, també vull ressaltar que
aquest any l'adquisició de nou patrimoni té reservada una
partida de 131 milions de pessetes, tant per a l'adquisició de
locals i edificis com per la compra de patrimoni militar, amb
l'adquisició de la caserna de Son Banya, que es destinarà a
allotjar el parc automobilístic de la comunitat, així com arxius
morts, entre d'altres usos.

També vull destacar en aquesta petita introducció altres
inversions, com són el manteniment de Marivent i les obres de
Son Vent, amb una inversió de 248 milions de pessetes.

Ara passaré a detallar el pressupost de la Conselleria. El
pressupost total de la Conselleria de Presidència és de 3.320
milions de pessetes, el que suposa un increment de 318 milions
de pessetes respecte de l'any 2000. És a dir, el nostre
pressupost augmenta un 10% aproximadament, principalment
en la Direcció General de Patrimoni, la de Relacions
Institucionals i la de Presidència.

Per capítols, la divisió és la següent.: Capítol 1, 1.128.703.383
pessetes; capítol 2, 696.618.883 pessetes; capítol 4, 78.036.000
pessetes; capítol 6, 941.066.964 pessetes; capítol 7, 476.500.062
pessetes. Total, 3.320.925.292 pessetes.
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La Secretaria General Tècnica de la Conselleria de
Presidència, que té un pressupost de 1.843 milions, engloba les
transferències als consells insulars, ajudes per als ajuntaments,
i diversos convenis que se signen anualment amb distintes
entitats, així com una sèrie de pagaments i subvencions
plurianuals  compromeses amb associacions i entitats. També
s'inclou en aquesta dotació pressupostària el manteniment i
adequació del palau de Marivent i Son Vent, la publicació del
Butlletí Oficial de les Illes Balears i la resta de publicacions de
Presidència i la Conselleria de Presidència. 

Juntament amb aquestes despeses s'inclouen dins el
pressupost de la Secretaria General Tècnica el manteniment dels
dos edificis, Consolat de Mar i Minyones, i les despeses de
personal que facin possible el desenvolupament de les
competències que té atribuïdes la Presidència del Govern. Les
subvencions als consells insulars i ajuntaments suposen un
total de 364 milions, d'aquests, 120 corresponen a inversions a
ajuntaments per projectes i infraestructures, altres 8 es destinen
a l'Ajuntament d'Andratx per a millora de la seva seu, i altres 15
es reserven per la signatura de convenis de cooperació amb
altres ajuntaments. La resta, fins arribar als 364 milions, es
destinarà als  consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera per a la millora de distintes estructures. Altres
inversions que es poden destacar són els 10 milions de
pessetes  que es destinen anualment a Marineland per a la
realització de diverses activitats de conservació de la fauna
marina, o 2,5 per a l'escola de pràctica jurídica. També forma part
del pressupost global de 39,2 milions destinats a l'organització
de la Diada de les Illes Balears, i 14 milions per al pagament de
l'última anualitat del pis que l'anterior executiu va comprar a
Madrid.

Les publicacions que emanen de la Presidència o de la
Conselleria, així com l'edició del Butlletí Oficial de la comunitat
autònoma compta amb un pressupost de 152 milions de
pessetes. Cal destacar dins aquest apartat l'adquisició de nova
maquinària, destinada a millorar i a agilitar la publicació del
Butlletí Oficial de les Illes Balears amb 20 milions de pessetes,
així com la pròxima edició, amb una inversió de prop de 12
milions de pessetes, d'una compilació informatitzada de tota la
normativa emanada del Govern.

El manteniment i conservació del palau Marivent, així com
l'adequació de les instal·lacions suposen una inversió de 240
milions de pessetes.

Direcció General de Patrimoni: 695 milions de pessetes.
Aquesta direcció general engloba distintes àrees d'actuació.
Per una part tenim l'organització i gestió del patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a través del servei de
patrimoni, arquitectura, i la junta consultiva de contractació
administrativa, amb un pressupost de 682 milions de pessetes.
Dins aquest marc ens hem fixat una sèrie d'objectius, com són:
el coneixement de la situació del patrimoni de les Illes a través
de l'esmentat inventari, que suposarà una inversió de 102
milions de pessetes; l'adequació dels edificis que formen part
del patrimoni de les Illes, per poder disposar d'una adequada
utilització d'aquests i reduir les despeses de lloguer. En aquest
sentit cal destacar la inversió de 238 en les obres de reforma de

l'edifici del sector naval. També podem ressaltar la inversió de
25 milions de pessetes per l'inici dels treballs de rehabilitació de
Can Fàbregues, o la inversió de 25 milions al manteniment
d'edificis i finques propietat del Govern. 

Tercer, l'adquisició de nou patrimoni. En aquest sentit  puc
esmentar la reserva de 76 milions de pessetes per a la compra de
patrimoni militar amb la caserna de Son Banya, o la inversió de
55 milions de pessetes per a l'adquisició d'edificis i altres
construccions. I quatre, concessió d'ajudes a l'Ajuntament per
la compra de patrimoni. En aquest apartat inclou 10 milions de
pessetes destinats a l'ajuntament per a la compra de patrimoni
militar, i 25 milions de pessetes més també en ajudes a
l'ajuntament per a l'adquisició de locals destinats al pla Jove.

Cinc, potenciació del servei d'arquitectura. Fons ara aquest
servei agrupava la supervisió de les obres i la redacció
d'informes. A partir de l 'any 2001 es crea un servei propi per la
supervisió i informes, que funcionarà de forma independent del
d'arquitectura i projectes.

Sis, la Junta Consultiva de contractació administrativa va
entrar en vigor la nova llei estatal de contractes, així com el nou
reglament. Per part de la comunitat autònoma es preveu
finalitzar l'adaptació de la nostra normativa durant el primer
trimestre de l'any 2001. També volem donar una major
transparència informativa a la publicació de tots els contractes
que es realitzin per part de l'administració autonòmica,
mitjançant l'ampliació de l'àmbit de la memòria que anualment
publica la Junta Consultiva, amb un pressupost de 1,5 milions
de pessetes.

Altra àrea d'actuació, també dins les competències de la
Direcció General de Patrimoni és el servei d'entitats jurídiques,
que inclou el registre de fundacions, associacions, col·legis
professionals i entitats  de dret públic. Aquest departament té
un pressupost de 12,6 milions de pessetes, la major part
òbviament destinat a personal. Durant l'any 2001 està previst
canviar la ubicació d'aquest departament, amb l'objectiu de
millorar l'accés dels  ciutadans i fer del registre d'associacions,
fundacions, col·legis professionals i entitats públiques un
vertader registre públic. També es farà un esforç amb la millora
del servei informàtic, per aconseguir més transparència i
accessibilitat.

Direcció General de Relacions amb el Parlament, 95 milions
de pessetes. Tres són les àrees d'activitat d'aquesta direcció
general: la coordinació normativa i els estudis autonòmics, la
modernització de l'administració, i finalment les relacions amb
el Parlament. La coordinació normativa pretén establir una
cohesió en totes les normes que emanen de l 'executiu. Per la
seva part, l'Institut d'estudis autonòmics s'encarrega de
promoure publicacions d'interès autonòmic, impulsar normes
jurídiques de la nostra comunitat, i organitzar jornades sobre
temes d'interès per a la nostra comunitat autònoma. Dins aquest
marc puc anunciar per l'any 2001 la publicació, entre d'altres,
d'una col·lecció legislativa que inclou la normativa sobre els
col·legis professionals, la funció pública, benestar social, i tot
un conjunt de normes institucionals. També s'editarà una
col·lecció de comentari de dret autonòmic sobre l'Estatut, i una
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altra sobre la Llei de patrimoni històric. L'Institut organitzarà
seminaris  i jornades com les fetes fins ara sobre les
perspectives del règim local i la de poder judicial i l'Estat de les
autonomies. En aquest sentit puc anunciar per l'any 2001 la
realització d'unes jornades sobre planificació territorial i medi
ambient. Així mateix l'Institut participa en l'edició de l'informe de
comunitats autònomes que elabora el Senat. Per últim, vull
destacar que en col·laboració amb la universitat de les Illes
Balears està prevista la creació d'un títol especialista de dret
públic i privat autonòmic.

Aquestes  accions, coordinació normativa i institut
autonòmic tenen previstes una inversió de 33,8 milions de
pessetes, dels quals 15 es destinaran a l'esmentat institut.

Finalment, les relacions amb el Parlament disposen d'un
pressupost de 55 milions de pessetes, dels quals 15 es destinen
a les distintes col·laboracions necessàries per a l'elaboració de
lleis i informes de juristes.

Per concloure, vull també ressaltar el protagonisme
d'aquesta direcció general en la redacció de tot un conjunt de
lleis previstes per l'any 2001, com són la llei de règim jurídic de
la comunitat autònoma, que completarà la llei del Govern, la llei
de règim local, i la llei de creació d'una entitat autònoma de
publicacions.

Direcció General de relacions europees i per la Mediterrània,
32.596.048 pessetes. Les Illes Balears són un territori insular
europeu dins la Mediterrània,  que no pot deixar fer-se present
i defensar els seus interessos específics en un marc, la Unió
Europea, en la qual dia a dia es prenen decisions que incideixen
en l'àmbit competencial que li atribueix la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia, i que afecten directament o indirectament les
actuacions que duu a terme la seva administració. La defensa
de l'autonomia entesa com un conjunt de competències i
defensa d'interessos conforma l'element justificatiu de la
planificació i execució d'actuacions i iniciatives d'abast
europeu. Aquestes actuacions, juntament amb els limitats
mitjans de participació indirecta arbitrats per l'administració
general de l'Estat, es desenvolupen en forma de contactes
directes amb les institucions comunitàries, i mitjançant la
presència institucional de la comunitat autònoma en els
organismes comunitaris de composició regional, i la participació
en diverses estructures singulars de cooperació.

Els reptes que planteja el procés d'integració europea
exigeix, a més, un esforç permanent que es desenvoluparà a
través de tot un seguit d'accions, com són: primer, organització
i participació en reunions, jornades i seminaris relacionats amb
la participació regional directa i indirecta en el procés de
construcció europea. Segon, realització d'estudis tècnics i altres
actuacions de prospectiva adreçats a millorar des d'una
perspectiva evolutiva la participació de les Illes en el procés
comunitari de presa de decisions. Tercer, formalització de
convenis  o acords de col·laboració amb entitats públiques o
privades que duguin a terme actuacions vinculades al fet
comunitari europeu. Quart, actuacions adreçades a la implicació
dels  agents econòmics i socials de les Illes en la definició i la
implementació del dret i les polítiques comunitàries. Cinquè,

organització d'activitats de formació per a alts funcionaris i
resta del personal al servei de la comunitat autònoma, sobre
qüestions comunitàries específiques que afectin les
competències i els interessos de les Illes; edició d'estudis i
publicacions que siguin convenients per tal de promoure una
major aproximació i comprensió del fet comunitari entre els
actors públics i privats de les Illes Balears. Set,
desenvolupament d'activitats de difusió del fet comunitari
europeu dins la societat  civil de les Illes Balears. Vuit, creació
d'un fons bibliogràfic i documental bàsic. I nou, coordinació de
l'acció exterior del Govern en el seu conjunt mitjançant la
Comissió Interdepartamental d'acció exterior.

Per últim s'ha d'assenyalar que amb aquest departament es
pretén consolidar la consciència de pertinença a una comunitat
de pobles de la Unió Europea, massa vegades percebuda pels
ciutadans com un cosa llunyana i aliena. Les activitats
projectades serveixen per potenciar les actuacions de defensa
efectiva dels interessos específics de les Illes Balears en el marc
comunitari europeu, atendre els problemes derivats de les
implicacions del fet comunitari en les actuacions que du a terme
l'administració de la comunitat autònoma, i promoure la
implicació conscient i activa del conjunt d'actors socials dels
pobles que conformen les Illes Balears en el procés de
construcció europea.

Direcció General de Presidència, 138 milions de pessetes,
aquesta direcció general assumeix, per una banda la planificació
i coordinació de la política del Govern a través de la comissió
de projectes estratègics que compta amb un pressupost de 10
milions de pessetes. També forma part del global esmentat el
pressupost destinat a les enquestes periòdiques que es fan per
conèixer l'opinió dels ciutadans sobre els temes de més relleu de
les Balears, amb 17,3 milions de pessetes o la realització
d'estudis i plans de desenvolupament de l'acció de govern. El
suport  de les distintes associacions ciutadanes, tant a través de
les subvencions com d'inversions per la compra de locals
socials, compta amb un pressupost de 18 milions de pessetes.

Direcció General de Comunicació, 300 milions de pessetes.
S'hi poden destacar les línies següents. La comunicació
institucional per donar a conèixer als ciutadans tots els temes
derivats de l'acció de govern que resultin d'interès general per
a la població; aquesta tasca es du a terme mitjançant dos canals
essencials, la transmissió d'informació als mitjans de
comunicació amb la utilització d'Internet i d'altres mecanismes
de transmissió electrònica, les campanyes de publicitat
informativa de tots els temes que tenguin interès per als distints
sectors  de població, dos, el manteniment de les estructures
necessàries per emetre i canalitzar l'esmentada informació,
concentració de serveis de resum de premsa, arxius,
audiovisuals, webs d'Internet, agències informatives, etc. En
aquest sentit, en el 2001 es posarà a disposició de tots els
ciutadans de les Illes Balears el primer banc de dades
d'informacions periodístiques de les Illes Balears a Internet.
Tres, els convenis amb les empreses periodístiques i
audiovisuals  per tal d'impulsar iniciatives informatives o
culturals  d'interès general. Quatre, l'impuls als col·lectius
d'informació local mitjançant convenis amb l'associació de
Premsa Forana i la federació de Televisions Locals. Cinc, l'inici
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dels  estudis de factibilitat per a la creació d'un marc audiovisual
propi per tal que les Illes Balears no quedin marginades de
l'eclosió audiovisual en tot el món. Sis, el pressupost inclou
igualment les despeses derivades del funcionament del Consell
Assessor de Radiotelevisió a les Illes Balears, organisme
regulat per llei.

Direcció General de Relacions Institucionals, 216 milions.
Aquesta direcció general divideix la seva actuació en tres àrees,
primer, relacions i cooperació amb altres administracions amb
un pressupost de 56,6 milions; dos, foment i relacions amb les
comunitats balears radicades a l'exterior, amb 99,3 milions; i tres,
servei d'atenció al ciutadà i assistència a les víctimes del delicte,
amb 60 milions de pessetes. Quant al Servei d'assistència a les
víctimes del delicte, es pot destacar que l'any que ve es posarà
en marxa una nova oficina a Inca i que es mantendrà la de
Manacor, que és a punt de ser inaugurada. Aquestes oficines,
juntament amb les ja existents i amb el nou servei que dóna el
punt de trobada, disposaran d'un pressupost de 22 milions.
Respecte del punt de trobada que es va iniciar aquest any, vull
ressaltar que es tracta d'una iniciativa pionera a les Balears i a
tota Espanya i que suposarà una inversió anual de 5 milions de
pessetes, i servirà per solucionar els problemes de compliment
de règim de visites, en casos de separació divorci, derivats pels
jutjats. 

Respecte del Servei d'atenció al ciutadà, es preveu una
inversió de 8 milions de pessetes que es destinarà a potenciar
l'estructura administrativa del Siac per incrementar la
receptivitat de l'administració i incentivar les relacions de mútua
confiança entre els ciutadans i els poders públics. Entre d'altres
projectes, es pretén enllestir la reorganització de la base de
dades institucional del Siac i incrementar les actuacions de
divulgació de la informació administrativa, a través de l'edició
de directoris o de reedició de la Guia de l'administració, entre
d'altres. 

El foment i les relacions amb les comunitats balears
radicades a l'exterior, té un pressupost, com he dit, de 99
milions de pessetes. D'aquest total es poden destacar 41
milions que es destinaran a les ajudes per al manteniment del
patrimoni de les cases, així com les reformes que sol·liciten
aquestes  i que es consideren més urgents. Encara que el
Govern es reafirma en la seva política de no fer noves
adquisicions, sí es pagarà el lloguer de les seus per a les cases
balears que ho necessitin, així com les obres d'adequació i
manteniment. També es pot destacar una partida de 13 milions
per a les subvencions a activitats, cursos i formació, ajudes per
a persones en situació de greu necessitat i investigacions sobre
el fet emigratori, d'1 milió de pessetes. L'any 2001 s'organitzarà,
com es fa anualment, en Consell de comunitats balears que en
aquesta ocasió, probablement tendrà lloc a l'Argentina,
òbviament i com s'ha fet fins ara, el Govern pagarà les despeses
de trasllat de tots els participants. Altres 15 milions es
destinaran a l'edició de l'operació Retorn de l'any 2001, amb el
viatge d'altres 50 emigrants que compleixen les condicions
establertes, és a dir ser majors i tenir escassos recursos
econòmics, entre d'altres. 

Per últim, les relacions i la cooperació amb altres
administracions i ens públics, disposaran d'un pressupost de
56 milions de pessetes. Dins aquest total s'engloben les
despeses de personal amb 24 milions, les subvencions amb les
entitats ciutadanes, amb 5 milions, la subvenció a la FELIB amb
15 milions i alguns dels actes de la celebració de la Diada, amb
8 milions de pessetes. Així mateix, part del pressupost que es
destinarà a la millora dels mitjans materials al servei de
l'administració de Justícia de les Balears, els acords de
col·laboració amb el Ministeri de Justícia i el Consell General del
Poder Judicial per a la formació reciclatge en llengua catalana o
la negociació del traspàs de competències de l'administració de
Justícia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions. I
finalitzada l'exposició del Sr. Conseller, deman als portaveus si
podem continuar o volen fer un descans? No? Continuarem.

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr.
Miquel Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no podia ser
d'altra manera, agrair la presència del conseller i dels membres
del seu equip, felicitar al conseller pel pressupost que ha
presentat enguany el Govern, i demanar-li a veure si ens pot
ampliar una sèrie de temes que ha anat tractant durant la seva
exposició.

Començarem pel final. Ens agradaria saber, a Unió
Mallorquina, com estan, si s'han iniciat i en quina fase estan,
les transferències per aconseguir la transferència de
l'administració de Justícia, vostè l'acaba d'anomenar, però no
sabem quines iniciatives, quines passes es pensen seguin
endavant.

S'ha parlat també de la creació d'una especialitat en estudis
autonòmics de dret públic i dret privat, ens agradaria que ens
ampliàs aquesta informació.

Voldríem saber si té qualque, si el Govern té previst alguna
iniciativa sobre el tema d'una televisió autonòmica, si es faran
passes  i quines iniciatives tenen previstes en aquest sentit o si
s'ha descartat la idea.

També s'ha parlat d'ajudes, de transferències als consells,
i  m'agradaria que pogués ampliar aquesta informació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal.
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President. Únicament per recordar que substituesc el
diputat Bosco Gomila, com que no he assistit, no intervendré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. D'acord. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputat Sra. Sofía Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista queremos también agradecer la presencia del
conseller de Presidencia, así como de los altos cargos que le
acompañan.

Vemos que desde la Conselleria de Presidencia piensa
seguirse la misma línea de política de adquisición de patrimonio
propio para la comunidad autónoma, en detrimento del pago de
alquileres, creemos que esa política es acertada. Ha mencionado
la realización de un inventario exhaustivo que permitirá
redistribuir la ocupación de algunos locales que todavía siguen
en régimen de alquiler, también nos gustaría saber para cuándo
tienen prevista la realización de este inventario.

Consideramos también muy positiva la mención a la puesta
en marcha de las dos oficinas de ayuda a víctimas del delito,
que ya se habían anunciado, el mantenimiento de la de
Manacor, ya existente, y la puesta en marcha de la de Inca, así
como la oficina de punto de encuentro, también nos gustaría
saber para cuándo está prevista. 

Y por último solicitar a la Conselleria, lo ha hecho ya
también el portavoz que me ha antecedido, pero tener
conocimiento de la situación o de las noticias que se tienen
sobre una transferencia tan importante como es la de justicia,
y los pasos que piensa dar la Conselleria en ese sentido.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari del Partit
Popular té la paraula el diputat Sr. José María González Ortea.

EL SR. GONZALEZ ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente

(Deficiències en l'enregistrament del so)

Se nos insiste en temas, algunos de ellos propuestos por el
Grupo Parlamentario Popular, como el punt de trobada, ya
mencionado en otros casos, que era para nosotros un punt
d'encontre, para ustedes un punt de trobada, pero que en
definitiva responde todo esto a la filosofía de lo que debía de
ser o formar parte de una residual Conselleria de Bienestar
Social, pero que en cualquier caso se atribuye a Presidencia.
Poco tenemos que decir en relación con eso, más que el apoyo
a esos programas que, como digo, empezaron gobiernos del

Partido Popular, impulsaron gobiernos del Partido Popular, y
nos parece muy bien que, a pesar de que en su día fueron
duramente criticados, hoy el Gobierno del pacto los mantenga.
Quiero decir que el resto de la Conselleria es una conselleria,
insisto, eminentemente burocrática, en lo que en algunos
medios venía llamando la fontanería del Gobierno, y
evidentemente a usted, Sr. Conseller, le toca llevar adelante esa
labor de fontanería.

Es por consiguiente importante el presupuesto suyo. Tiene
una importancia que rebasa lo que aparentemente se describe
en este tomo de presupuestos, que a nuestro juicio, como
hemos dicho también en otras comparecencias de otros colegas
suyos, es bastante poco clara. Nos habla usted en principio de
la filosofía de compra de inmuebles, una filosofía con la que
podemos estar de acuerdo, pero que sin embargo, y entrando
ya en esa filosofía, desemboca, por ejemplo, en la elaboración
de un inventario en el que, si no he entendido mal, se van a
gastar ustedes 102 millones de pesetas. Claro que una
conselleria eminentemente burocrática que ve subir su
presupuesto efectivamente en un 10%, subida que en su mayor
parte es en gasto corriente, tanto en capítulo 1 como en
capítulo, porque es evidente que es una conselleria burocrática,
sorprende que una conselleria con tal alto grado de gasto
burocrático, de gasto corriente en capítulo 1 y 2, tenga que
acudir a gastar 102 millones de pesetas fuera para hacer un
inventario de lo que son sus inmuebles y su patrimonio. Parece,
insisto, un poco sorprendente que se gaste esa cantidad de
dinero. Sería bastante más lógico que aprovechando la amplia
gama y la gran cantidad de funcionarios y de posibilidades que
dan a través del gasto corriente, se hiciera por ejemplo ese
inventario y se ahorraran, por los propios funcionarios y
personal de la Conselleria, y se ahorraran esos 102 millones de
pesetas.

Lo mismo sucede con lo que son estudios y trabajos
técnicos. Hemos un despiece de esos estudios y trabajos
técnicos, en la Secretaría General Técnica, en la Dirección
General de Presidencia, las otras direcciones generales,
Relaciones Institucionales, Relaciones con el Parlamento, y
suman 235 millones de pesetas, 235 millones de pesetas de
estudios y trabajos técnicos, nos preguntamos para qué tiene
que subir tanto el presupuesto en capítulos 1 y 2, si resulta que
luego hay que acudir a hacer toda esa cantidad de estudios y
trabajos técnicos. Cosa similar pasa con la célebre inversión
immaterial, si estamos acostumbrados, ayer por la tarde por
ejemplo asistíamos a la presentación de sus presupuestos por
parte de la Conselleria de Medio Ambiente y veíamos allí más
de 1.100 millones de pesetas en inversión inmaterial, sorprende
que una conselleria, vuelvo a repetir, tremendamente
burocrática como la suya, necesite, por ejemplo, en inversión
inmaterial prevea 102 millones de pesetas en patrimonio, no
sabemos si eso es el célebre inventario, prevea 30 millones de
pesetas en el capítulo de atención al ciudadano y asistencia a
víctimas de delincuencia, que no sabemos exactamente a qué
corresponden, en las comunidades baleares del exterior nos
encontramos con 15 millones de pesetas, en estas inversiones
inmateriales, nos encontramos en comunicaciones con 106
millones de pesetas en inversión inmaterial, por cierto, que
aquí, de esos 106, parece que 51 están destinados a un
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convenio con Televisión, y hablado de Televisión nos
interesaría extraordinariamente saber dos cosas, primero si ese
convenio con Televisión Española que venía funcionando, se
va a mantener, y segundo si las informaciones que salen hoy
mismo en algunos medios de comunicación, y que ya venían
saliendo los días anteriores sobre la instalación por parte del
Gobierno de una emisora de televisión tienen algún
fundamento y qué es lo que piensa hacer la Conselleria de
Presidencia sobre la cual parece que va a recaer este asunto.

Volviendo a la inversión inmaterial tenemos también en
comunidades con el exterior, por ejemplo, 9 millones y medio,
etc., no voy a leer todas las partidas pero hay una enorme
cantidad, cientos de millones de pesetas en esta conselleria,
destinados a inversión inmaterial. Nos gustaría también saber
en qué consiste toda esa necesidad de inversiones inmateriales
en una conselleria que está, parece ser, destinada a sostener la
fontanería del Gobierno.

Por consiguiente y por resumir un poco las preguntas, nos
gustaría que usted nos explicara exactamente lo siguiente.
Primero, publicidad, qué cantidad global hay prevista para
publicidad y cuáles son las campañas. 

Segundo, sondeos, encuestas, cantidad global y temática
de los sondeos, porque es otro de los temas que recaen sobre
esta conselleria y en los que tenemos una particular
sensibilidad por saber cómo y de qué manera se van a
desarrollar y cuánto dinero se va a dedicar a eso.

Modernización de la administración pública, parece
evidente que ésta tendría que ser uno de los impulsos
importantes de su conselleria, qué se va a hacer en esa materia,
cuál es la cantidad que se va a dedicar realmente,
efectivamente, cuáles son las cantidades en este presupuesto,
que tengo que calificar de confuso, supongo que
deliberadamente confuso, como antes ponía de manifiesto al
explicar alguna partida, cuáles van a ser de verdad las partidas
concretas para modernizar la administración, y en qué
proyectos van a basarse esas partidas.

Producción legislativa. Yo creo que la Conselleria de
Presidencia tiene el dudoso honor de haber hecho en materia de
producción legislativa una ley, la de consejos insulares, que yo
no sé siquiera si va a llegar a entrar en vigor, y está en su mano
también la cuestión de las transferencias a los consejos
insulares; es importante señalar que al día de hoy, al día de
hoy, los consejos insulares, todos ellos, todos y cada uno de
los tres consejos insulares, tienen las mismas competencias que
el 12 de junio de 1999, las mismas competencias que el 12 de
junio de 1999. Porque las campañas, el papel, la prensa, los
medios de comunicación, las vallas públicas lo aguantan todo,
se puede anunciar cualquier cosa, pero la realidad es una y es
bien tozuda, hoy por hoy, el Consell Insular de Mallorca, el de
Menorca y el de Ibiza y Formentera tienen exactamente las
mismas competencias que el 12 de junio de 1999, es decir que
antes de las anteriores elecciones autonómicas. No hay ni una
sola competencia que se haya traspasado hasta la fecha a
ningún consell insular. Me gustaría saber cuál es el proceso de
futuro, este que algunos, como digo, algunos anuncios de

medios de comunicación dan por hecho, porque, al parecer, ya
se han traspasado muchas competencias y nosotros no
conocemos ninguno. Querríamos, nos interesaría saber cuál es
lo que en este sentido va a hacer su conselleria.

Convenios, qué convenios y qué cantidad global, ya me he
referido a uno en concreto, al de Televisión, que parece
extraordinariamente interesante y que va acompañado, como
digo, de otras informaciones, que nos gustaría que el conseller
nos explicara o nos dijera cuáles son los proyectos concretos
para el año próximo, Nosotros leímos en los medios que en la
presentación del presupuesto que hizo el conseller de Hacienda
en su momento, el día que el Consejo de Gobierno lo aprobó
para remitirlo aquí, creo que a preguntas de algún medio de
comunicación, el conseller de Hacienda contestó que no había
prevista ninguna partida este año para la creación de una
televisión autonómica, sin embargo, insisto, parece que las
cosas  van por otro camino, según los propios medios de
comunicación y nos gustaría que nos aclarara eso.

Muy bien, relaciones con el exterior, cuál es la cantidad
global, qué programas hay de relaciones con el exterior, cuáles
son los programas, y finalmente hay alguna partida importante
para ayuntamientos y consells insulares en la Secretaría General
Técnica, concretamente, bien, creo que son del orden de 200 y
pico de millones que hay destinados, una parte importante a
ayuntamientos y otra a consells insulares, quisiéramos saber,
creo que son ciento y pico de millones a ayuntamientos, y
ciento y pico a consells insulares, me gustaría saber
exactamente qué finalidad tienen. Sí, aquí están, en el capítulo
7 del programa Secretaría General Técnica, programa 121A, en
el capítulo 7 hay ayuntamientos, la partida 76000, 143 millones
y pico, y a consells insulares, la 76100, 221 millones redondos.
Nos gustaría saber también a qué van exactamente destinadas
estas partidas.

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar, té vostè la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, agrair el to de la
intervenció de tots els participants i començaré a contestar al
Sr. Nadal.

Crec que encara que en aquest moment no hi sigui, vull
contestar les seves inquietuds. Primera, em parlava de
transferència a l’administració de Justícia, quan i com. En
aquests  moments l’únic que hem tengut ha estat, i jo
particularment, en tot el tema de transferències amb
l’Administració de l’Estat, diferents converses amb el ministre
d’Administracions Públiques, i el que podem dir és que
l’administració de Justícia ha estat exposada per part de
l’Administració de l’Estat amb voluntat de voler-se transferir,
ara que, quan se li ha demanat o s’han plantejat terminis i
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temps, fins i tot en totes les contestacions parlamentàries, no
n’hi ha hagut, sí que n’hi ha més avançats, com pot ser el tema
de l’Inem, de la política selectiva de l’Inem, i d’altres restes de
transferències que estan més..., els mestres que fan escola als
centres penitenciaris, o els de religió, que estam en aquests
moments en negociació i sí que, per ventura, podrem arribar a
un acord. Ara, amb l’administració de Justícia no s’han iniciat
les negociacions ni els contactes, perquè el ministeri no ha
cregut encara necessari fixar un calendari, nosaltres li hem
demanat que estam disposats a parlar-ne en el moment que ho
cregui oportú i que iniciï les conversacions amb totes les
comunitats autònomes del 143 que encara no ha iniciat.

Per altra part, l’especialitat del dret públic i del dret privat,
la finalitat que té és fer un curs per a llicenciats, amb un mínim
de 200 hores perquè es pugui obtenir un títol i aquest títol
serveixi per tenir més gent especialitzada en aquestes matèries.

En referència a la televisió autonòmica, jo crec que aquí puc
enllaçar amb altres preocupacions o preguntes del portaveu del
Partit Popular, dir que el que hi ha en el pressupost, és que es
farà un estudi amb un cost de 20 milions de pessetes perquè
creim, i crec que és una preocupació i ha de ser una
preocupació fins i tot dels ciutadans de les nostres Illes
Balears, que continuam essent la darrera comunitat autònoma
sense un projecte audiovisual propi i, a més, hem de recordar
que la nostra comunitat autònoma és una de les que tenen
llengua pròpia, i en aquests moments hi ha comunitats
autònomes com pot ser Extremadura, Múrcia, Castella-La
Manxa, i aquí anomen comunitats autònomes de diferent color
polític, que en aquest moment ja tenen molt avançat el projecte
audiovisual propi i, per tant, nosaltres volem avançar en aquest
projecte, i tenim 20 milions de pessetes per plantejar aquest
estudi, per poder-lo dur endavant i en properes dates poder dur
a conèixer a l’opinió pública aquest projecte per fer, com deia
abans, un projecte audiovisual propi que això, si voleu, té
diferents fórmules i diferents maneres de dur-se endavant, el
que sí pensam és que, en aquests moments, el nostre projecte
no passa per fer una televisió estil TV3, Televisió Valenciana,
sinó d’altres fórmules que s’estan plantejant en aquests
moments, de televisions públiques que creim amb
participacions de determinats ens privats. Però en tenir aquest
estudi i en haver-lo pogut elaborar, no es preocupin els
parlamentaris  que el Parlament el coneixerà i anirem fent envant
aquest treball que crec que, com deia abans, en molts de temes
hem vist que som la darrera comunitat autònoma, encara que en
renda per càpita siguem la primera, i en aquest crec que no
hauríem de ser els darrers en tenir un projecte audiovisual
propi, ja que tenim una llengua pròpia i és necessari i
imprescindible que aquest projecte doni el pes important a la
nostra llengua.

Per altra part, també em plantejava el Sr. Nadal que també va
relacionat amb la darrera del Sr. González Ortea, i ja la donaré
per contestada, quines són les transferències als consells. Són
dos convenis, el conveni de l’edifici de la Misericòrdia al
Consell Insular de Mallorca i després un conveni que existeix
amb Menorca per a l’edifici de Menorca, aquestes són les dues
partides dels consells.

I, per altra part, els ajuntaments és també una normativa que
ja vaig explicar a la passada compareixença de pressuposts, de
120 milions de pessetes que ve determinada per uns decrets de
l’anterior govern, on es dóna una ajuda als municipis de
muntanya de menys de 2.000 habitants, amb menys de 200
milions de pressupost, i això suposa 120 milions de pessetes, ja
vaig dir jo que això, a un moment determinat en què es plantejàs
i es vessin els estudis avançats per aquesta cambra i pel mateix
govern en tot el que pugui ser el fons de (...) dels ingressos, i
els ingressos de la comunitat autònoma o el fons de
compensació, el nom que li donem o que vulguem donar, això
s’hauria d’englobar dins l’altre, mentre no es faci aquest fons,
el mantenim, mantenim aquesta ajuda a aquests municipis de
muntanya i, per tant, són aquests 120 milions de pessetes, i jo
crec que he donat resposta ja al Sr. Nadal, i en aquest cas també
a la pregunta que em plantejava el Sr. González Ortea.

Per altra part, també agrair les paraules de la Sra. Hernanz,
dir que, com deia abans i com he dit a la meva exposició,
l’objectiu nostre, d’anar a canviar pagament de despesa, en
aquest cas, de lloguer per patrimoni, va ser un objectiu
d’aquesta conselleria des del seu inici, jo puc dir amb
satisfacció que, en aquests moments, ja tenim adquirit patrimoni
per reduir, en el moment que es puguin haver fet les
adaptacions, per reduir els lloguers a la meitat, jo record que
havia dit que a final de legislatura, ens donaríem per satisfets de
poder reduir els lloguers a la meitat, que recordaran que eren
360 milions de pessetes. Pens que en aquests moments estam
en disposició, ja, d’assegurar que aquesta fita que ens havíem
posat, la podem complir pràcticament amb les adquisicions que
hem fet l’any 2000 i algunes que s’acabaran de pagar l’any
2001. Per tant, aquest objectiu tenc la satisfacció d’haver-lo
complit.

Per altra part, i també enllaçant amb el tema de l’inventari i
també ja contestant el Sr. González i Ortea, clar, a nosaltres no
ens agrada gastar 102 milions de pessetes en inventari, ens
hagués agradat trobar l’inventari. Una administració que fa
setze anys que funciona i una administració com la nostra,
mínimament havia de tenir un inventari, clar, si havia de tenir un
inventari, no ens haguéssim hagut de gastar aquests 102
milions de pessetes, i la importància d’aquest inventari de 102
milions de pessetes, és que hi ha 50 milions de pessetes
d’aquests  102 que es gastaran a saber tot el que posseeix la
comunitat autònoma en ports, que ens trobam que hi ha molts
de béns als ports i molts de metres que són de propietat pública
a les instal·lacions esportives dels ports de la comunitat
autònoma, que en aquests moments no tenen taxa, ni cap tipus
de cost, ni cap tipus de repercussió positiva per part de
l’administració de la comunitat. Aquests 50 milions, en un
estudi que s’ha fet per damunt, es duplicaran fàcilment en tenir
aquest inventari i poder fer aquesta feina que, en aquests
moments, no la tenim perquè no existia, i ja ens hagués agradat
molt. I no s’havia fet amb el més o manco personal que existia
abans, no hi ha hagut cap increment important de personal en
aquesta conselleria, i no s’havia fet, i ara es farà. 

A més dir, també en contestació, no sé qui ho demanava,
que crec que aquesta setmana al Consell de Govern, ja
aprovarem la seva adjudicació, perquè ja tenia una partida
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petita per a enguany, i ja aprovarem l’adjudicació perquè el
nostre interès és que aquest inventari, en mig any o l’any que
ve pugui estar, a l’estiu, pugui estar fet, perquè, fins i tot, ja
sobre aquest inventari puguem fer el pressupost per a l’any
2002. Per tant, creim que aquests 102 milions de pessetes, a més
de ser una necessitat per conèixer no tan sols els béns
immobles que teníem, sinó els béns mobles que tenim, avui en
dia no existeix res de tot això, a la nostra comunitat autònoma
ens donarà clarament uns beneficis importantíssims per a les
arques i per a la nostra hisenda.

I bé, jo crec que, Sra. Hernanz, li he contestat, també pegant
d’una part a l’altra, però crec que és una manera de poder
contestar un poc a tots, però sí que volia contestar
concretament la suposició, l’argumentació del Sr. González
Ortea, que planteja que la nostra conselleria és purament
burocràtica. Bé, la nostra conselleria crec que té en inversions
quasi 1.000 milions de pessetes i en capítol 7 més de 400. És cert
que té una tasca burocràtica, com moltes d’altres, i és cert que
hi ha capítols o direccions generals que bàsicament, com poden
ser direccions generals en exteriors que tenen una feina
burocràtica perquè és la feina de donar suport amb tots els
temes de la nostra acció a l’exterior, a través de personal
preparat i a través de reunions, assistència i és lògic, però no es
pot dir que la nostra conselleria siguin una conselleria
burocràtica, quan tenim unes inversions d’aquestes
dimensions.

També m’ha fet una altra argumentació, que sí vull
respondre. Crec que ens hi podríem posar d’acord, o per
ventura no, en el concepte. L’operació retorn és de Benestar
Social i els punts de trobada són de Benestar Social; miri, són
aquí perquè cap dels dos temes són de Benestar Social,
l’operació retorn no és de Benestar Social, està lligada amb tot
el que és exteriors, l’acció exterior. A qualsevol comunitat
autònoma està enllaçada dins aquesta conselleria, poden anar
a la de Catalunya i està enllaçada dins la Conselleria de
Presidència perquè això no va lligat a donar subvencions a gent
en situació de mancances a l’exterior, sinó a mantenir una vida
social a l’exterior que té un interès per mantenir aquest lligam
entre la nostra cultura i la cultura d’aquests ciutadans que
varen haver d’emigrar, allà, i poder mantenir una vida social. I
per tant crec que està adequada on està.

I els punts de trobada són un tema de justícia, i justícia és
a la Conselleria de Presidència, no és un tema, tampoc, de
Benestar Social, jo crec que abans el que existia era que, com
que ho englobava tot, no es tenia clar si això era una cosa o
l’altra, però el punt de trobada és un tema de justícia, a més,
amb un conveni amb el Poder Judicial, i jo he dit que era el
primer conveni que es firmava amb el Poder Judicial de tota
Espanya i, a més, amb això, i crec que també el Ministeri de
Madrid, m’han contat que l’ha citat com a exemple d’una bona
feina feta i ha estat a iniciativa d’aquesta comunitat autònoma
amb el Poder Judicial, perquè tampoc el ministeri no hi ha
intervengut ni hi aporta cap dobler, i qui l’ha citat com a
exemple ha estat el Ministeri de Justícia, per posar-li l’exemple,
no el varen posar, per exemple, Benestar Social, i l’oficina de
víctimes del delicte també estan lligades a Justícia, totalment,
no tan sols això, sinó que a més desenvolupen la seva tasca

dins les oficines dels jutjats, a tots els llocs i, a més, a Manacor,
per exemple, l’oficina que es va inaugurar, la que inaugurarem
aquests pròxims dies, és una oficina que estarà ubicada a les
instal·lacions que té el Col·legi d’Advocats, amb la idea
d’estalviar esforços i feina, tot conjuntament, a Manacor.

Per tant, crec que en aquesta línia feim i duim una línia
adequada, aquesta conselleria, perquè aquests temes són temes
de la conselleria.

I després, inventaris ja li he contestat, ja li he contestat un
parell de temes, com Radiotelevisió, i després m’ha anar
esbosant un conjunt de temes que jo crec que, a la meva
explicació li he anat detallant, n’hi ha hagut algun en què fins
i tot li he dit les quantitats. Per posar-li un exemple, per
sondejos globals, que ha dit vostè, jo li he dit 17,3 milions de
pessetes, jo li havia dit ja, per tant alguna ja les he contestades,
no sé si jo no m’he expressat bé o en aquest moment no tenia
l’atenció adequada, però les hi contestat. Per posar-li un
exemple, amb estudis tècnics, de la manera que vostè m’ho ha
plantejat, estudis, li puc dir que dins aquestes quantitats
determinades que hi ha, que vostè no sap què són, li puc
explicar: el primer de març, 35 milions de pessetes, recopilació
de normes, que també li he dit, 12 milions de pessetes; BOIB, 10
milions de pessetes, també li he dit; enquestes, 17 milions de
pessetes; televisió pròpia, 20 milions, tot això li he explicat quan
he fet el desenvolupament de l’explicació, el que passa és que,
si un ho du preparat, després té dificultats per adaptar-se.

També m’ha demanat què hi ha per a modernització
d’administracions públiques, aquí hi treballam Interior,
Innovació Tecnològica i la nostra conselleria, i entre tots feim,
fins i tot hi ha una comissió organitzada, entre les diferents
conselleries, perquè fa un pla que el du Interior, nosaltres, dins
aquesta partida hi tenim 6 milions de pessetes, però
conjuntament amb Interior, això  farà una suma que pot arribar,
que és la que du, en aquest cas, tota la iniciativa i hi participa
la nostra conselleria.

I, per acabar, bé, no, per acabar no, perdoni, tenc altres
coses. El tema dels convenis, bé, hi ha quantitat de convenis a
la nostra conselleria, des de convenis, com he dit abans, amb
els consells, amb els ajuntaments, des de convenis que
existeixen de l’anterior legislatura, com amb el Club Elsa, que
són allà, que els hem de mantenir perquè estan firmats i no sé
per quants d’anys; com convenis amb el patronat, també hi
tenim un conveni, que li anam donant 10 milions cada any,
perquè està firmat per l’anterior govern, i que són 100 milions
de pessetes, i cada any n’hi donam 10, un conveni firmat dos
mesos abans de les  eleccions passades; tenim un conjunt de
convenis d’aquests que a més anam arrossegant. Nosaltres,
pocs convenis hem fet amb institucions privades, sí que en
feim, convenis amb públiques, com pugui ser, com li deia, per
la compra de quarters a Menorca, i després nosaltres també, la
compra en patrimoni del quarter d’aviació que a més ja estan les
negociacions properes, però, això, que s’inicia amb un conveni
i després s’acaba amb una adquisició.
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El tema de les lleis, quina és la tasca?, miri, jo li puc dir que
és cert, la nostra conselleria ha fet la Llei de consells, com ha fet
la Llei del Govern, com la de patrimoni i com ha iniciat tota la
tasca amb les lleis  de transferència als consells, vostè sap com
estan les transferències als consells, amb quina situació es
troben, perquè són al Parlament, són al Parlament i tenen els
terminis  que tenen al Parlament, i no es preocupi que també
tenim el compromís de seguir amb les noves transferències i hi
estam treballant, amb les pendents que eren dins l’acord de
govern.

I crec que, si m’he deixat alguna cosa de les que m’ha
plantejat, a la rèplica, tendré el gust de contestar-li, però crec
que he intentat donar resposta a totes les seves preocupacions
i demandes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica? Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat José Mª González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente.  Bien, entrando un poco en lo que
nos ha explicado, parece entonces claro que con relación al
nuevo espacio audiovisual que ustedes quieren poner en
marcha, en principio no hay previsto nada más que hacer un
estudio, me imagino que un estudio de viabilidad de 20 millones
de pesetas, y que tienen una idea previa de que el estudio vaya
dirigido a buscar una televisión que tenga una participación
privada, más que una televisión de carácter eminentemente
público y que se corresponda más con lo que son algunas de
las televisiones ya en funcionamiento en otras comunidades
autónomas, como Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía o
Galicia.

Bien, quedamos enterados y, sobre todo, le tomamos la
palabra que, cuando efectivamente se estudie este hecho, no
sabemos en este momento si el estudio ya está contratado o se
prevé en el presupuesto para contratar a lo largo del año que
viene, con las conclusiones de ese estudio y lo que el Gobierno
piense, su compromiso de venir a explicar al Parlamento lo que
un asunto de tal naturaleza y de tanta trascendencia, creo yo,
en la comunidad, van a traer aquí y a discutir aquí. Déjemoslo
pues en que, efectivamente, no hay más previsiones que ese
estudio de 20 millones de pesetas que está previsto hacer, y
damos por buena su explicación y confiamos en que así sea.

Bien, le agradezco que nos explique los convenios en
cuanto a la Misericordia, al edificio del Consell de Menorca,
queda completamente aclarado, igual que las ayudas a la Serra
de Tramuntana o a los municipios con condiciones un poco
especiales de población y de necesidades.

En cuanto al inventario, yo sabía cuál iba a ser su respuesta,
Sr. Garcías, ya lo sabía, “ustedes no lo han hecho en 16 años”,
es decir, las poquísimas cosas que hasta ahora ha puesto en
marcha este gobierno, siempre están justificadas en lo mismo.
Ustedes se asombran de que tengan algo que hacer, yo veo
que ustedes llegaron al Gobierno pensando que lo de estas en

el gobierno era gozar de una serie de despachos, de un coche
azul y un chófer a la puerta e irse de viaje, esto es lo que
ustedes  conciben de un gobierno, porque cualquier cosa que
tienen ustedes  que hacer, inmediatamente dicen que es que no
se hizo en 16 años. Mire usted, en 16 años, y en muchos años
más, y otros gobiernos anteriores, lógicamente cada uno hizo
frente a una serie de responsabilidades y de problemas que
tenía, y su gobierno y los que vengan detrás de su gobierno,
siempre tendrán muchas cosas que hacer que los anteriores o
no les dio tiempo, o no tuvieron los medios o la oportunidad de
hacer. Por consiguiente, me parece irrelevante ese discurso que
ustedes  insisten en hacer una vez y otra, de que están haciendo
una cosa que no se hizo en 16 años, claro, muy bien, Sr.
Garcías. Es que, efectivamente, el gobierno es para hacer cosas,
no para pasearse por el mundo ni para disfrutar, como digo, de
grandes despachos y hacerse fotografías, el gobierno es para
otras cosas.

Y ustedes, de una de las cosas de las que presumen
insistentemente, de las que prometen que va a hacer, es mejorar
la gestión. Una de las cosas, de las características
fundamentales de su gobierno, es que ustedes van a
gestionarlo todo muy bien, tan bien que quieren gestionar
cosas  privadas, como fincas, etc., porque ustedes gestionan
mejor incluso que los propietarios de las cosas. De manera que,
si tanta gestión quieren hacer, comprenderá usted que a mí me
sorprenda que gasten, nada menos que 102 millones de
pesetas, una conselleria como la suya, fundamentalmente
burocrática, y hago aquí un inciso para decirle, no se lo digo
con carácter peyorativo, la burocracia es algo absolutamente
necesario, en su gobierno y en todos los gobiernos, en su
conselleria y en las otras, yo le he dicho que su conselleria
tiene un carácter eminentemente burocrático, pero insisto, no
tiene nada de peyorativo, lo digo como una cuestión que hay
que poner sobre la mesa, antes de examinar su presupuesto. Es
evidente que usted no está al frente de la Conselleria de Obras
Públicas, por ejemplo, o de la de Medio Ambiente, que tiene un
carácter notablemente más inversor. Por consiguiente, la suya
es una conselleria burocrática, una conselleria burocrática
parece muy adecuado que haga un inventario y actualice un
inventario de bienes de la comunidad, pero lo que ya parece
más sorprendente, insisto, es que se gaste 102 millones de
pesetas, después de ver subir su presupuesto, este año,
incrementarlo fundamentalmente a costa de gastos corrientes,
y resulte que luego tenga que ir fuera a gastar 102 millones de
pesetas, y eso no me lo ha explicado usted. Que de resultas del
inventario vamos a ganar muchísimo, porque van a descubrir
ustedes  espacios portuarios que antes no se cobraba, y que
ahora pueden cobrar, pues enhorabuena, si lo hacen así. Ya me
lo dirá después, eso ya me lo dirá después, ponga usted el
arado antes de los bueyes, ya me lo dirá después. Primero haga
usted ese inventario, ya que se va a gastar 102 millones de
pesetas  en él, y luego ya veremos lo que descubren ustedes,
porque a lo mejor lo que se llevan son algunas sorpresas, las
cosas  no suelen ser tan fáciles como se ven en una primera
ojeada, pero ojalá, ojalá sea como usted dice y, efectivamente,
eso pueda ser así.
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Bien, en el tema de modernización de la administración, que
yo creo que es un tema que puede entrar muy de lleno en su
conselleria y que usted debería de incidir en él enormemente,
me dice usted que, bueno, que está en manos de la Conselleria
de Interior. Yo mucho me temo, porque el presupuesto de
Interior también se discutió ayer, mucho me temo que la
Conselleria de Interior no tenga tal cosa pensada, de modernizar
extraordinariamente la Administración, o por lo menos, de sus
presupuestos para el año 2001 no se deduce que haya una gran
intención modernizadora. Yo de modernización lo único que he
visto es gastos en multitud de consellerias, muchos gastos en
informática porque eso queda muy bien y está de moda y viste
mucho, pero realmente lo que es modernización de la
Administración, real acercamiento de la Administración al
administrado, real facilidad en las necesarias gestiones del
administrado, dar facilidades para que puedan desarrollar todo
lo que tenga relación con la Administración, por ejemplo en el
mundo del comerció, en el mundo de la industria, etc., realmente
no veo que se haya hecho nada y usted lo remite a Interior, y
lo que me preocupa muchísimo más que el hecho de que lo
remita a Interior, es que lo remite usted a una comisión que se
ha creado de varias consellerias. Ya sabe usted aquello tan
viejo de que cuando queramos que una cosa encalle basta que
creemos una comisión, y ustedes crean una comisión de varias
consellerias para modernizar la Administración. Mal asunto.
Alguien tiene que tomar las riendas, un elemento o un servicio
ejecutivo tiene que tomar las riendas y hacer de verdad las
propuestas  adecuadas, sea en Interior, sea en Presidencia o sea
dónde sea. Me temo que ese no es el caso y que perderemos
otro año en vaguedades sobre modernización de la
Administración.

Bien, respecto a los temas que usted me ha dicho del Punt
de trobada y de la Oficina de Víctimas del Delito, que eso
corresponde al área de justicia y que de alguna manera al área
de justicia le corresponde a usted y no a Bienestar Social, bien,
a mi me parece bien. Si yo no es que tenga nada en contra de
que sea usted el que gestione esto, ni por supuesto la gestión
de estas cosas que, como he dicho, las iniciaron y las
impulsaron los gobiernos del Partido Popular; aquí encontraron
algo hecho, ¿no?, después de dieciséis años, encontraron
ustedes  no algo, prácticamente todo, pero en fin, mi
planteamiento es que ustedes disponen de un gobierno con
trece consellerias, ustedes disponen de un gobierno
superabundante que inicialmente se justificó, porque no tenía
otra justificación, en que necesitaban repartir consellerias entre
los diversos partidos que conforman el pacto, y eso es un
hecho. Pero, claro, a medida que se acercan las competencias
que ustedes dicen que van a transferir y que, como he dicho y
usted no me ha podido corregir porque eso es así, todavía no
ha sido ninguna, porque en realidad todavía no han transferido
ninguna, pero espero que a lo largo del 2001 finalmente
transfieran algo después de que son ustedes tan insularistas y
de que hemos visto los anuncios de prensa y de televisión la
cantidad de competencias que tienen ahora algunos consells
insulares, en concreto el de Mallorca, yo espero que ahora en
el 2001 ustedes lo transformen en..., por lo menos den algún
viso de realidad al asunto y transfieran algo de una vez por
todas, ¿no?

Muy bien. Cuando ustedes transfieran eso,
fundamentalmente una de las transferencias más importantes
que se anuncian a bombo y platillo es la de bienestar social.
Nosotros alguna vez hemos dicho que si se transfiere bienestar
social que desaparezca la Conselleria de Bienestar Social por lo
menos, por lo menos. ¿Qué menos se puede hacer, no, si se
transfiere todo? Y si alguna competencia residual queda, pues
que pase a otra conselleria o a una dirección general. 

Si usted se hace cargo de las competencias en materia de
justicia o las competencias paralelas a la materia de justicia,
pues también quizá se podría hacer cargo de las competencias
residuales de bienestar social, o por el contrario, si se empeña
en mantener una conselleria de Bienestar Social pues tal vez
este tipo de competencias es mejor que vayan a esa conselleria
para darle al menos algún sentido. En definitiva, Sr. Garcías, lo
que estoy diciendo es que creo que era un buen momento el
año 2001 para dar un recorte al gasto corriente presupuestario
del Gobierno, y si de verdad se tiene intención de hacer serios
traspasos a los consells insulares, que eso se note en una
disminución del Gobierno, en una disminución sensible, a costa
de su conselleria, o de la de Bienestar Social, o de la que
quieran. Ese es un asunto lógicamente de ustedes y no de la
oposición, pero lo que sí es obligación de la oposición es poner
de manifiesto el sobregasto que supone el estar manteniendo
unas competencias, unas pequeñas competencias aquí, y otras
allá y otras más allá. Claro que eso se traduce efectivamente en
un gasto corriente que no tiene ninguna justificación.

Bien, de las preguntas concretas que le he hecho a usted me
ha acusado de ponerle poca atención. Es posible, es posible
que no haya cogido todos los números porque lógicamente
usted los dice muy deprisa y los va diciendo en el orden que a
usted le parece. Yo me he quejado a usted, y me quejaré, y
otros portavoces que han intervenido en otras comisiones se
han quejado, de que este presupuestos que ustedes nos
mandan es un presupuestos enormemente oscuro, en el que
efectivamente es muy difícil seguirles porque aquí vienen una
serie de números, pero no vienen especificadas todas esas
cosas que usted me dice: “Es  que convenios, yo he citado no
sé qué, convenios, los estudios, he citado, usted no ha
apuntado pero yo he citado...” Bien, ¿por qué no los ponen
ustedes  en este tomo?, ¿por qué no nos los han hecho ustedes
bien claros y bien patentes? ¿Se da usted cuenta que cuando
nosotros tengamos ahora que plantear alternativas nos
encontramos con una dificultat enorme, que es que aquí no
aparecen todas esas partidas  que usted nos dice claramente?
Yo tengo que concluir que eso lo hacen ustedes
interesadamente, porque no les apetece que tengamos
claramente especificado lo que corresponde a cada partida, y
por eso pretendo que usted por lo menos deje en el Diario de
Sesiones de la comisión, deje dicho efectivamente cuáles son
les partidas correspondientes.

Me da usted alguna, alguna más. Muy bien; no me las ha
dado usted todas pero me da alguna más, pero me la da también
de forma oscura. Por ejemplo en sondeos me dice usted 17,3
millones, me parece que apunté aquí, por citarle una de las que
tomé nota. Muy bien, 17,3 millones, pero yo le preguntaba cuál
era la cantidad global y cuál era la temática, qué sondeos
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piensan hacer, qué es lo que piensan hacer con las 17.300.000
pesetas. Esto es lo que realmente nos interesa.

De publicidad no me ha dicho usted nada. ¿Qué campañas
de publicidad hay previstas? Dígame usted qué campañas hay
y el coste aproximado de las campañas.

De modernización de la Administración pública, pues eso,
me remite a una comisión entre consellerias. Estamos bien
perdidos, mejor dicho, están bien perdidos los ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li he de demanar que vaig acabant.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente, acabo. En definitiva, Sr. Garcías, le
agradecería que empleara usted su tiempo en aclararnos lo más
posible todos estos puntos porque con eso nos facilitará el
trabajo, trabajo que naturalmente haremos en beneficio de los
ciudadanos, no en benefició propio.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica
té vostè la paraula. 

Jo els  record que en torn de rèplica i contrarèplica són cinc
minuts. Com que anam dins un horari molt apropiat, he intentat
ser magnànim. La mateixa consideració (...). Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Primer, Sr. González Ortea, una prèvia:
a mi m’agradaria que quan tengui el text al Diari de Sessions, al
Butlletí, veurà moltes d’aquests temes que planteja que estan
contestats, perquè vostè veurà les dades sense cap tipus de
problema. Ho vagi mirant i veurà com li he desglossat direcció
general per direcció general moltes de les preguntes que vostè,
com després li he contestat, estan contestades. Però aquesta és
una prèvia i això  no vol dir que no el vulgui contestar. Jo el vull
ajudar en tot, però crec que moltes d’elles estan expressades i
contestades.

Però abans d’això volia fer també una altra prèvia. Miri, jo
crec que l’oposició, el Govern, hem de saber en quins termes
podem fer el debat parlamentari, i aquests termes són que
l’oposició no és lògic, de cap de les maneres, que critiqui fer un
inventari quan ha estat governant setze anys i no ha fet aquest
inventari, i després digui que li pareix lògic que es faci però ho
critica. Això no és coherent, no té ni una mica de coherència.
Per tant, crec que la gent parlant s’entén, però és per
entendre’ns, no per discrepar. Si és per discrepar i per voler
complir un temps de cinc, deu minuts utilitzant la paraula, jo
crec que aquesta no és la finalitat del parlamentarisme. La
finalitat del parlamentarisme serà trobar punts d’encontre, i si

un punt d’encontre és que vostès durant setze anys no ho han
fet i ara es fa diguin: “Ben fet està”. Ens alabin, no passa res.
“Nosaltres en setze anys no ho hem fet, no hem estat capaços
de fer-ho, en setze anys, i no ho hem sabut fer. Ara ho fan.
Molt bé”, i aquí pau i glòria i anem a fer la feina conjunta. Està
bé que em digui que dubta que, per exemple, tot el que he dit
dels  espais portuaris pugui treure els doblers; també ho trob
lògic, que vostè ho pugui dir perquè per això és a l’oposició.
Ara, que jo no pugui dir que vostès durant setze anys no ho
han fet i per això ho hem de fer nosaltres, crec que, em permetrà,
Sr. Portaveu, que aquest debat és necessari perquè, clar, si
compareixem nosaltres és per aclarir i per debatre coses que
puguin servir després o que puguin, o jo pensava que puguin
servir perquè no es plantegin esmenes, sinó perquè es pugui
resoldre i puguem tenir punts d’apropament i puguem veure en
quines coses estam d’acord.

Després, clar, em diu: “Jo li he dit i vostè m’ho ha marcat
que burocràcia no té un sentit pejoratiu i tal”. Jo li he dit que
nosaltres fèiem una part que era burocràcia, però li he dit: “No
em digui que és burocràcia perquè tenim 900 milions de
pessetes en inversions, i tenim 400 milions del capítol 7", i jo li
ho admet des d’aquest punt de vista positiu que té la
burocràcia, perquè té un punt de vista positiu, i jo li he dit que
una direcció general com és Exteriors, és una direcció general
purament burocràtica. Jo li he posat l’exemple; per tant, ens
estan donant la raó; quina és la discussió aquí? Ens estan
donant la raó, a no ser que utilitzi pejorativament allò de
burocràcia. Si vostè no ens vol donar la raó que 900 milions de
pessetes  d’inversions no és també inversió jo li dic que sí, que
tenim una part de burocràcia però tenim una part d’inversió.
Estam d’acord? Jo pens que podríem estar d’acord, que no
estam tan allunyats en aquest tema.

Després em demana què feim nosaltres amb el tema de
modernització. Miri, la nostra part en el tema de modernització
l’hi explicaré: és intentar resumir tot el que són els processos
administratius, i nosaltres feim feina des d’aquesta òptica, una
altra conselleria en fa des d’una altra i Innovació Tecnològica
en fa des d’una altra, i per això hi ha una taula on cada un té un
repartiment, una part amb gent exterior i treball exterior, i una
altra part amb gent pròpia i funcionaris de la casa, i la nostra
part és reduir processos administratius, intentar que allò que
avui i que durant aquests setze anys s’ha fet en aquesta
comunitat autònoma, d’aquí a quatre anys, d’aquí a tres anys
pugui significar una millora perquè aquesta burocràcia no sigui
tan pesada i perquè puguem reduir processos, i la nostra part
és aqueixa: reduir processos administratius.

Després em fa la disquisició del tema de benestar social. És
un discurs molt conegut per part  del Partit Popular, fa catorze
mesos que el fa, és el mateix... No crec que ens dugui enlloc
més. Tanmateix les posicions són les que hi ha. Jo li he intentat
definir per què estaven aquestes competències que eren de
justícia amb nosaltres i per què no estaven a Benestar Social, i
jo el que li vull dir és el que es repeteix constantment: la
Conselleria de Benestar Social per a nosaltres té una
importància i en haver passat les transferència també tendrà un
pressupost important i també serà una peça fonamental dins tot
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el que és el Govern de les Illes Balears. Per tant nosaltres no
renunciarem al fet que hi hagi aquesta conselleria.

I després d’haver dit tot això em diu que els pressuposts
són obscurs. Miri, la tècnica pressupostària és la que era i la
que manen les normes i les lleis. Si aquests són obscurs, jo he
treballat molts d’anys amb els pressuposts de l’Estat i no
parlam de 160.000 milions de pessetes, sinó que en els
pressupostos de l’Estat parlam de 30, 40 bilions de pessetes.
Les partides..., vaja, les partides d’estudis..., vaja, no tenen
comparació, no tenen comparació, però estan igual de
determinades que les d’aquí i, a més, jo les contest cada una.
Clar, clar, clar, estan igual de determinades que les d’aquí, igual
de determinades. Hi ha partides de 1.000 milions de pessetes, de
2.000 milions de pessetes amb els mateixos conceptes que
puguin venir aquí, per tant... No, no, i ho dic, ho dic perquè és
la tècnica pressupostària, i el que no pot ser és que quan
vostès  els utilitzen perquè estan en el govern diguin que són
totalment transparents, i quan estan a l’oposició són obscurs.
No, això no és vàlid, estam emprant la mateixa tècnica
pressupostària. És cert que nosaltres hem fet un treball de
començar i partir d’un pressupost base zero i ser un pressupost
nou dins aquest any, però la tècnica és la que manen les lleis,
i això no significa cap tipus d’obscuritat, ni una.

I després... Crec que li he contestat pràcticament tot. Ah!,
sí, perdoni, ara ho veig. Em parlava també de si els 17,3 milions
de pessetes és tot el tema de les..., i quins són els objectius.
Les enquestes  estan fetes amb concurs públic, s’han atorgat
amb adjudicació pública i tenen unes bases que estan a la seva
disposició, perquè s’han fet per concurs i s’ha tret un concurs,
i aquest concurs ha estat adjudicat. Per tant, el que fan
aquestes  enquestes és fer estudis sociològics sobre la temàtica,
com vostès han vist, i sobre l’estudi sociològic de quines són
les preocupacions de la nostra ciutadania per conèixer més,
vostès i nosaltres, perquè a més crec que ja la tenen a la seva
disposició, o ja la poden haver rebuda, l’enquesta que es va fer,
per tant conèixer millor tots i per intentar donar millors
solucions als nostres ciutadans de les Illes Balears, i per això es
fan aquests estudis sociològics, i crec que més transparent que
això no hi ha una altra forma, un altre sistema, i ho tenim i
vostès  saben que ho han demanat per escrit i se’ls ha remès
tota la documentació. 

Per tant, crec que he donat resposta a totes les seves
preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat d’aquesta
compareixença només em queda agrair al conseller i als
diferents portaveus la seva col·laboració i s’aixeca la sessió.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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