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EL SR. PRESIDENT:

Comença 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 2002. En
primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, President, Margalida Capó en substitució d’Antoni
Llamas.

Compareixença de l'Hble. Conseller de Presidència, Sr.
Antoni Garcías i Coll, per tal d'informar sobre el Projecte de
llei RGE núm. 4086/01, de Pressuposts Generals de  la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam, idò, a tractar la compareixença de l’Hble.
Conseller de Presidència, Sr. Antoni Garcías i Coll, per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. Ve
acompanyat del Secretari General Tècnic de la seva conselleria,
el Sr. Fernando Pozuelo. Per informar sobre el tema, té la paraula
l’Hble. Conseller de Presidència, el Sr. Antoni Garcías i Coll; té
vostè la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Comparesc avui per presentar els pressuposts de
l’any 2002 de la Conselleria de Presidència, uns pressuposts
que enguany han augmentat un 11% respecte a l’any anterior.
Aquest increment, situant-lo per capítols, se centra
especialment en els capítols 6 i 7, és a dir, els inversors, que
compten amb un total de 9,4 milions d’euros, el que suposa un
increment de més de 900.000 euros respecte de l’any 2001.

Si consideram l’augment per direccions generals, és la
relacions institucionals la que aglutina el major esforç inversor,
amb un 1,3 milions d’euros més l’any 2002. Aquests
pressuposts es caracteritzen pel manteniment, en algunes
ocasions, de les grans línies polítiques marcades a l’inici de la
legislatura i en altres per l’assoliment ja d’alguns d’aquests
objectius. Així, el 22,25 milions d’euros, 3.693.000.000 de
pessetes del pressupost total es distribueixen entre l’adquisició
i la rehabilitació de patrimoni; les ajudes a diversos municipis
per a la compra de patrimoni militar o la dotació del mobiliari
necessari per a l’ocupació dels edificis rehabilitats. En total, i
pel que fa a les accions ara exposades, es destinen 3.120.100
euros.

M’estic referint, per exemple, a la dotació del mobiliari
necessari a l’edifici del sector naval, l’adquisició de patrimoni
militar per part de l’Ajuntament d’Es Castell i d’Es Mercadal; al
segon pagament de la finca Alqueria Vella o l’habilitació de
l’antic Quarter de Son Banya per unificar en aquest recinte tots
els serveis de seguretat i emergència de les Illes. També
s’inclouen en els pressuposts de la conselleria les partides que

es dediquen a les subvencions dels municipis de la Serra de
Tramuntana, per les infraestructures 721.000 euros; el
manteniment de Marivent i Son Vent, 816.000 euros; l’extensió
de les Oficines d’Ajudes a les Víctimes del Delicte als tres
partits judicials de Mallorca o el manteniment de l’exitós Punt
de Trobada i del Servei d’Atenció i Informació al Ciutadà, de
180.000 euros. Això, sense oblidar la política de promoció de les
Cases Balears a l’Exterior o l’organització anual del Consell de
Comunitats, la coordinació de l’acció normativa del Govern, i
les edicions pròpies de la conselleria, com el Butlletí Oficial de
les Illes Balears o la projecció exterior de les comunitats als
principals fòrums europeus i mediterranis.

Com és lògic i donades les característiques d’una
conselleria que, no ho hem d’oblidar, dóna suport administratiu
al President, part del seu pressupost es destina tant als salaris
del personal de la pròpia conselleria com de Presidència. També
assumim el cost del manteniment de les dues seus, Minyones
i Consolat de Mar, i totes les despeses de representació del
President. No obstant, les dues novetats més importants
d’enguany són l’aportació de 702.533 euros per al Consorci
d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat i la previsió inicial de
100.409 euros per a les indemnitzacions que el Govern
concedirà als presos polítics de la dictadura que no han estat
mai compensats per les ajudes estatals. Aquesta quantitat es
podrà veure incrementada una vegada que s’hagin resolt totes
les solAlicituds que es presentin.

Per direccions generals, els aspectes més destacats són els
següents: Secretaria General Tècnica; amb un pressupost total
d’11,8 milions d’euros la Secretaria General Tècnica inclou
aquest any, com a novetat més important i com ja he comentat,
una partida de 702.000 euros per al Consorci Eivissa Patrimoni
de la Humanitat. Aquest consorci és un organisme creat amb
l’objectiu de gestionar i promocionar els béns d’Eivissa que la
UNESCO declara patrimoni de la Humanitat per a l’any 99.
Juntament amb aquesta dotació, cal destacar la transferència
d’1,8 milions d’euros als consells insulars per a la millora de les
seves infraestructures. Igualment, es destinen un total de
300.000 euros per a l’adquisició del mobiliari necessari per a
l’edifici del sector naval que a finals de l’estiu haurà vist
finalitzats els seus treballs de rehabilitació. El manteniment de
Marivent i l’adequació de Son Vent suposen enguany una
inversió de 816 milions d’euros. L’edició del BOIB suposarà
una inversió de 511.000 euros, partida a la qual se’n poden
sumar 180.000, que es destinaran a l’adquisició i millora de la
maquinària necessària per a la seva edició i impressió. L’Institut
d’Estudis Autonòmics continuarà la seva tasca per oferir
estudis i documentació en el camp del dret públic. La promoció
i la difusió de treballs, informacions i documentacions
relacionades amb les institucions d’autogovern de les Illes
Balears, l’administració de la comunitat autònoma, els consells
insulars i altres corporacions locals, així com la constitució
d’uns fons documentals i biogràfics sobre aquestes matèries.

Igualment, cal destacar, entre les seves iniciatives, el
programa TOGA, amb el qual es pretén de fomentar l’accés de
llicenciats en dret, coneixedors de les nostres peculiaritats
jurídiques i idiomàtiques, els cossos de jutges, notaris i fiscals;
o l’organització de cursos, com el de dret civil foral, ja iniciat
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enguany, en el qual participen prop de 60 jutges i fiscals que
podran acreditar així els seus coneixements en aquesta matèria.
Així 40.000 euros es dedicaran al programa de beques, mentre
90.000 es destinaran a la realització d’estudis, publicacions i
organització de jornades.

Per la seva pròpia raó de ser, la Secretaria General Tècnica
destina bona part de la seva dotació a les despeses tant de
personal, 4,2 milions d’euros, com al manteniment de la seu de
la Presidència del Govern i de la pròpia conselleria, 1,8 milions
d’euros.

Direcció General de Patrimoni. Els 4 milions d’euros del seu
pressupost donen cobertura a les dues àrees d’actuació
d’aquesta direcció general. Primer, la racionalització i
l’aprofitament dels diferents immobles propietat de
l’administració, així com el seu ús i ubicació, amb l’objectiu que
les diferents conselleries i seus públiques siguin realment llocs
de trobada entre l’administració i els ciutadans. Això passa per
una política d’adquisició de béns immobles que, per la seva
ubicació i característiques, resultin idonis per a la unificació
dels serveis i permetin, al mateix temps, reduir les despeses de
lloguer. Aquest programa suposa una inversió de més de 3
milions d’euros, que ara passaré a desglossar.

I segona àrea. La gestió del registre, supervisió i relacions
amb associacions i entitats jurídiques que té com a objectiu el
Registre d’Associacions, Fundacions i ColAlegis Professionals,
així com la supervisió i control documental d’aquests colAlectius
i la seva potenciació, sense oblidar el treball que realitza la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Durant l’any 2002, la Direcció General de Patrimoni
continuarà la important tasca que ha desenvolupat en el
conjunt de la Conselleria de Presidència pel que fa a
l’adquisició de patrimoni natural i mobiliari i la racionalització de
les despeses de lloguer. Així, s’efectuarà durant aquest any el
segon pagament de la finca Alqueria Vella, amb un import de
901.000 euros; 1,1 milions d’euros es destinaran a concloure el
pagament de l’antic Quarter de Son Banya, on s’unificaran tots
els centres d’emergència de les Illes i l’adquisició d’altres
immobles que puguin resultar d’interès per a la comunitat.
L’acondicionament d’edificis ja propietat de la comunitat
autònoma, com el propi quarter o Ca’n Fàbregas, suposarà una
inversió de 601.000 euros, mentre que les subvencions a
diversos municipis per a l’adquisició de patrimoni militar o les
ajudes al Pla jove i habitatge suposaran una inversió de prop
de 160.000 euros. El registre, supervisió i relacions amb
associacions i entitats jurídiques disposa d’un pressupost de
83.000 euros, la major part, òbviament, destinats a personal.

Direcció General de Relacions amb el Parlament i
Coordinació Normativa. Com ja he explicat en altres ocasions,
aquesta és una direcció general amb una projecció més interna,
ja que du a terme la coordinació de les normatives emanades de
totes les conselleries, les relacions amb el Parlament i
l’elaboració de lleis; així com la redacció d’estudis sobre
l’activitat legislativa, tant de les illes com d’altres comunitats.
Es tracta, en definitiva, d’establir, a través d’aquesta direcció
general, una relació més estreta i una colAlaboració entre el

legislatiu i l’executiu per millorar el funcionament general de
l’administració. Un dels seus objectius és, per tant, mantenir
una relació constant i fluïda entre els dos poders, així com
impulsar la millora de la normativa emesa pel Govern.

L’elaboració de l’inventari de procediments administratius,
existent a l’administració de la comunitat, el sup ort tècnic i
administratiu que dóna a la representació de les Illes Balears en
el si de la Comissió Mixta de Transferències de l’Estat a la
Comunitat Autònoma i de la Comissió Tècnica Interinsular o les
relacions tècniques i de coordinació amb el Consell Consultiu
són altres de les seves tasques. El pressupost global de 415.000
euros es destinarà principalment a la realització d’estudis i
treballs tècnics, com l’elaboració de lleis, amb un total de 90.151
euros; altres 72.000 es dedicaran al seguiment de l’activitat
legislativa de diverses comunitats; mentre que les despeses de
personal ascendeixen a 234.000 euros.

Es tracta, crec jo, d’una direcció general que, amb un
pressupost molt ajustat, ha aconseguit realment dotar d’una
nova estructura el sistema administratiu de les illes amb lleis tan
importants com la del Govern o la de Consells Insulars, etc. Per
cert, l’any passat el Grup Parlamentari Popular feia constar la
seva incertesa en si qualque dia aquesta llei, la de Consells
Insulars, es podria aplicar; ha estat el Tribunal Constitucional
qui finalment ha donat la resposta a aquesta preocupació,
mitjançant l’aixecament de la suspensió que va demanar el
Govern central. Aquest grup també va fer palesa la seva
preocupació sobre l’estat de les transferències als consells
insulars, qüestió que depèn també d’aquesta direcció general.
L’any passat, a la compareixença dels pressuposts del 2001,
manifestaren la seva inquietud pel fet que no s’hagués avançat
en el traspàs de competències als consells insulars; ara, un any
després, matèries com ordenació del territori, carreteres i
benestar social han estat transferides o estan pendents en els
darrers tràmits parlamentaris.

Direcció General de Relacions Europees i per a la
Mediterrània. L’acció exterior de les comunitats autònomes és
constitucionalment viable en la mesura que els poders centrals
ni exhaureixen ni poden exhaurir aquesta matèria, de fet, és la
mateixa autonomia, entesa com a conjunt de competències i
defensa d’interessos propis la que justifica constitucionalment
l’activitat exterior de les comunitats autònomes. El Govern de
les Illes Balears compta amb la Direcció General de Relacions
Europees i per a la Mediterrània per potenciar i desenvolupar
les seves activitats amb projecció externa, fonamentalment en
els àmbits de la Unió Europea i de la cooperació amb els països
de la conca mediterrània.

Aquest és el departament que coordina les diferents
actuacions sectorials de rellevància ext erior i institucional en els
àmbits de la Unió Europea, de forma que s’aconsegueixi una
acció exterior del Govern integrada i coherent, per tal d’assolir
la major eficàcia. La definició d’una política de relacions amb els
països de la Mediterrània i la participació del Govern en els
organismes europeus de cooperació interregional són també
objecte d’aquest programa pressupostari, que compta amb un
total de 337.000 euros.
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Entre les seves partides es poden destacar la dotació de
124.000 euros per a l’obertura d’una delegació del Govern de les
Illes Balears a BrusselAles, a partir de l’oficina que manté el
Centre Balears Europa. També es destinen 60.000 euros per a la
realització d’estudis com els realitzats sobre el fet insular, que
permetin apropar la realitat de les illes a les altres regions i
organismes europeus.

La Direcció General de Presidència, amb un pressupost total
de 745.000 euros, du a terme tres tasques principals. Per una
banda, planifica i coordina l’actuació del Govern en base a
diversos aspectes estratègics a través de la Comissió
Interdepartamental de Projectes Estratègics, dirigida i
coordinada per aquesta direcció general i a la qual dóna suport
tècnic i administratiu. També du a terme tota la tasca de suport
al President, al mateix temps que assumeix la relació i foment de
les organitzacions ciutadanes més representatives. Del total
pressupostat, 72.000 euros es dedicaran a la realització del
seguiment de projectes estratègics i 24.000 serviran per
potenciar el moviment associatiu.

Direcció General de Comunicació. Amb un pressupost de
2,1 milions d’euros la Direcció General de Comunicació
continuarà exercint les competències derivades de les relacions
amb els mitjans informatius i de la difusió institucional de
l’acció del Govern. La seva dotació també inclou la realització
d’activitats orientades a la promoció dels mitjans de
comunicació d’àmbit comunitari i local. Gran part del
pressupost es destina a l’adquisició de material tècnic que dóna
suport a la difusió de les accions periòdiques del Govern, la
contractació d’empreses de resums de premsa i de seguiment
informatiu i publicitari i les subcripcions a mitjans. També
s’inclou en aquest apartat la contractació d’empreses externes
especialitzades en la producció d’espais audiovisuals i en
l’edició de materials escrits de disseny gràfic o publicitari, o la
contractació d’espais publicitaris a tot tipus de mitjans, etc.
Així, 180.000 euros es destinen a l’escanejat de les notícies, a la
contractació dels serveis de notícies externes, com l’Agència
EFE. Altres 360.000 euros es dediquen a la publicitat; 240.000 al
conveni amb ràdio i televisió espanyola; 120.000 als acords
signats amb diverses televisions locals, i 240.000 a creació de
programes audiovisuals. També cal destacar la partida de
120.000 euros per al suport a la premsa forana, mentre que
63.000 més es dediquen al Consell Assessor de Ràdio i
Televisió Espanyola, entitat que realitza les funcions
d’assessorament, un delegat de l’ens a les Illes sobre aquelles
qüestions que afecten la nostra comunitat en relació amb la
programació que realitza el centre regional.

Direcció General de Relacions Institucionals. El foment de
les relacions i de la participació social del colAlectiu de persones
que encara procedeixen d’altres comunitats d’Espanya que
s’han assentat a la nostra terra, les actuacions conduents a la
commemoració del Dia de les Illes Balears, 335.000 euros; el
programa d’ajuda al ajuntaments de la Serra de Tramuntana,
721.000 euros; o les indemnitzacions a aquelles persones que
varen ser empresonades durant la dictadura per raons
polítiques i que no han tengut cap tipus de reconeixement o
d’indemnització, més de 300.000 euros, són alguns dels
programes que la Direcció General de Relacions Institucionals

afrontarà, mitjançant 2,6 milions d’euros que integren el seu
pressupost.

Tampoc no es pot oblidar la tasca d’assessorament a les
corporacions locals, per tal de fomentar la colAlaboració i
l’assistència activa a aquestes entitats, en el marc de les
relacions interadministratives per contribuir a una gestió més
eficaç de les seves competències, amb un total de 165.000
euros.

Pel que fa al foment i relacions amb les comunitats balears
radicades a l’exterior, la Direcció General de Relacions
Institucionals desenvoluparà tot un seguit d’accions
assistencials i socials per als balears que es trobin en una
situació d’urgent necessitat, així com les activitats formatives
i associació cultural als centres. També es cobrirà el
manteniment de la funcionalitat operativa dels locals i
instalAlacions de les comunitats balears; la informatització de les
seves seus i el condicionament i rehabilitació dels centres que
ho precisin, sense oblidar l’organització del Consell de
Comunitats Balears a l’Exterior que, amb el Govern actual, s’ha
celebrat a petició de les pròpies cases a l’exterior. D’aquest
programa, que compta amb 606.000 euros, es poden destacar els
180.000 dedicats a l’operació retorn; els 240.000 que s’invertiran
en reparacions i restauració de les seus i els 80.000 per a les
distintes activitats ja esmentades.

Però sens dubte, el caire més humà d’aquesta direcció
general és el programa d’Assistència a les Víctimes del Delicte
i l’exitós Punt de Trobada. Quant a les oficines, puc anunciar,
amb tota la satisfacció que això comporta, que hem estès la
xarxa existent a Palma, formada per tres oficines a Inca i a
Manacor, amb la qual cosa queden coberts els tres partits
judicials de Mallorca. Durant el seu primer any de
funcionament, l’oficina de Manacor ha donat atenció i
assessorament a més de 70 persones. Pot ser que, fora de
context, aquesta xifra no pareixi important però és essencial
comparar-la amb les peticions d’informació que es realitzaven
a Palma, abans de la inauguració de l’oficina a Manacor, que
eren 10; de 10 hem passat a 70. És a dir, hi havia un nombre
important de persones que, després d’haver estat víctimes d’un
delicte, no es desplaçaven per falta de mitjans o pel que fos fins
a Palma per rebre assessorament. Aquest colAlectiu ja té ara ben
a prop el servei. Aquestes dades ens fan preveure que l’oficina
d’Inca, també inaugurada recentment, atendrà devers 60
persones durant el primer any de funcionament.

Però tota aquesta explicació no vol ser, en cap cas, un cant
dels mèrits de la conselleria; si qualque cosa tenim clara és que,
sense la colAlaboració de l’estament judicial els advocats i les
forces de seguretat, no hauríem aconseguit mai l’èxit que ha
suposat l’extensió de les oficines a la part forana. A aquesta
tasca, juntament amb el Servei d’Informació i Atenció al
Ciutadà, SIAC, i al Punt de Trobada, es destinaran 180.000
euros. El Punt de Trobada, que ha suposat un precedent
totalment innovador a tota Espanya, en ser el primer servei
públic existent, ofereix a les parelles divorciades o separades en
situació de crisi un lloc neutre on poder fer els intercanvis dels
nins i les visites tutelades. Més de 150 persones, entre pares,



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 /  20 de novembre del 2001 917

 

mares i fills, s’han beneficiat ja d’aquest servei totalment
pioner.

En definitiva, a pesar de tractar-se d’una conselleria amb un
cert pes burocràtic, tal com la va definir qualcú del grup
parlamentari l’any passat, cal assenyalar l’esforç inversor
realitzat aquest any que, sumant inversions directes i indirectes,
supera els 9,4 milions d’euros. En aquest cas, l’adquisició,
millora i condicionament del patrimoni de la comunitat,
juntament amb les dotacions del Consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat i la dotació de les ajudes per als presos de la
dictadura, poden ser considerades els projectes estrella de
l’any 2002.

També destaca el caire humà de la nostra conselleria amb
iniciatives tan importants i necessàries per als ciutadans com
les oficines d’ajuda a víctimes del delicte o el Punt de Trobada.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions. I havent
acabat l’exposició del conseller, i si cap portaveu no demana
una suspensió, entraríem en el torn de preguntes i
observacions. Grups parlamentaris que vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Fèlix
Fernández i Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, voy a ser y es
habitual agradecer la presencia del Conseller de Presidencia y
del Sr. Fernando Pozuelo, Secretario General Técnico de la
conselleria, para inmediatamente expresar, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, la satisfacción, puesto que
entendemos que el programa presentado en junio de 1999 se va
cumpliendo en esta conselleria de un modo pausado, pero muy
coherente.

Especialmente, quiero destacar tres puntos que, a mi
entender o al entender del Grupo Parlamentario Socialista, son
especialmente importantes, no en el mismo orden de
importancia, pero sí importantes para lo que es la política del
Govern del pacte.

En primer lugar, las transferencias. Las transferencias en
ordenación del territorio, en bienestar social y próximamente en
carreteras entendemos y felicitamos al Sr. Conseller de
Presidencia y por extensión a todo el Gobierno, creo que
responden a un hito irreversible en una nueva concepción de
la estructura institucional de nuestras islas, que creemos que es
impresionante y además que hay que seguir profundizando en
ello.

En otro orden de cosas, y en cuanto hacía mención a las
oficinas de asistencia a las víctimas del delito y al Punt de
Trobada, creo que, desde otro orden de cuestiones, también es
un hecho a remarcar esa ampliación y esa inversión y esa
ayuda.

Y finalmente, aunque sea ya desde otro punto de vista, pero
también nos parece muy importante, las indemnizaciones que
se han establecido para los presos de la dictadura del General
Franco. También entendemos que era una cuestión que estaba
ahí, que había que hacerla y que esta Conselleria de
Presidencia, junto con el Govern, lo ha llevado a buen puerto.

Tres compromisos, entre otros muchos, que responden a la
voluntad, entendemos, del Gobierno del pacto, de llevar
adelante los compromisos que se marcaron en julio del 99. Eso
en cuanto al orden de remarcar lo que nos parece, no todo, pero
lo que entendíamos más interesante de remarcar en cuanto a la
actuación política de la Conselleria de Presidencia.

Ya, en cuanto a otras cuestiones, nos gustaría que el Sr.
Conseller de Presidencia, si es posible, nos ampliara o matizara
algunas cuestiones. Por ejemplo, en cuanto a la política de
adquisición del patrimonio, especialmente en la ejecución del
inventario de bienes. Yo recuerdo otras comparecencias de
otros años con lo que era el inventario de bienes y lo que
significaba y cuantos millones se gastaban y lo que significará,
aunque no sea una cuestión de mucho lucimiento, pero que es,
entendemos, importante para la comunidad autónoma, que nos
lo profundizara en ese aspecto.

También destacar o que profundice un poco en una
cuestión que nos parece muy interesante que es la cuestión de
las becas TOGA, en cuanto a licenciados en derecho o personal
profesionalizado en esta comunidad autónoma.

También sobre el consorcio, nos parece enormemente
interesante, de lo que es el patrimonio de la humanidad en
Eivissa; también creemos que merece una atención especial y
que haga un matiz especial el conseller de Presidencia.

Y también, si es posible, que nos abundara o nos explicara
más ampliamente los convenios con las televisiones locales que
también, desde otro punto de vista, nos parece interesante que
se siga en esa misma línea.

Y finalmente, ya casi tradicionalmente la pregunta de si es
posible que nos dé cinc cèntims sobre cómo están las
transferencias en cuanto a justicia en esta comunidad
autónoma.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat Fèlix Fernández. Per contestar, té la
paraula el Sr. Conseller. Té vostè la paraula, Sr. Conseller, per
contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar les gràcies al
representant del Partit Socialista Obrer Espanyol, al Sr.
Fernández. Dir-li que, com deia ell, crec que estam avançant en
un programa, com deia ell, pausat i sense aturar-nos, duent
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endavant tot un conjunt de compromisos que faran que,
després de quatre anys de govern del pacte de progrés, totes
les promeses o els compromisos electorals i fins i tot tots els
compromisos de programa crec que es podran acomplir. I com
bé deia una de les satisfaccions de la nostra conselleria és
haver dut endavant ja tres import ants transferències i encara
sabem i en som conscients que en queden dues de pendents,
com és cultura i esports. I estam fent feina perquè aquestes
dues, dins enguany també, puguin dur-se endavant i puguin
ser transferides als consells insulars.

I també dir, en relació al compromís que vàrem assumir i que
hem assumit dins l’any amb les indemnitzacions a presos de la
dictadura, en aquests moments es fa l’avaluació de totes les
peticions, ara es farà l’ordre perquè s’hi puguin acollir totes
aquestes peticions; hem posat una previsió d’una quantitat que
creim i consideram en aquest moment que haurà de ser
incrementada, però per demostrar que el compromís hi és i entre
enguany i l’any que ve es liquidaran totes aquestes
indemnitzacions per a totes aquelles persones que no varen
poder assolir, no varen poder rebre indemnització de l’Estat, i
que crèiem que, per motius moltes vegades purament
burocràtics, havien de rebre i la societat els ho devia, que també
tenien dret a aquesta indemnització.

Per altra part, dir-li que, en relació i em pareix bé, i a més,
com que l’any passat va ser un tema polèmic, tot el que pugui
ser l’inventari de béns, perquè hi havia una xifra important, que
eren 102 milions de pessetes d’inversió per conèixer i per fer un
inventari de béns de tota la comunitat autònoma; dir-li que a
finals d’any hi ha el compromís de l’entrega d’aquest inventari
de béns. Dir-los que en aquests moments el que hi havia a la
comunitat, valorat de béns de l’inventari antic, que no li podem
dir un inventari, perquè era una situació, com nosaltres vàrem
reconèixer tot d’una, molt dèbil, estava calculat que la
comunitat autònoma posseïa béns amb un valor de 18.000
milions de pessetes, quan hi havia molts de béns que fins i tot
havien estat transferits a la comunitat autònoma i no s’havien
inscrit a l’inventari de béns. I en aquests moments estam que
l’inventari de béns passarà de 18.000 milions de pessetes a uns
58.000, 60.000 milions de pessetes; és a dir, crec que aquesta
feina de poder tenir un bon inventari de béns, aquesta inversió
de 102 milions de pessetes haurà estat una bona inversió per a
la nostra comunitat autònoma. I a més, com deia abans, haurà
estat una inversió perquè també aquest inventari de béns ens
dóna a conèixer tot l’espai públic de ports esportius que tenim,
tot un conjunt de mesures que s’hauran de prendre de tenir
aquest inventari de béns que es desconeixien per part de la
comunitat i que no els aplicaven taxes ni cap tipus de pagament
moltes vegades per l’actualització per part de particulars.

Tendrem l’inventari de béns que haurà estat positiu perquè
haurem passat a tenir, considerant uns 18.000 milions de
pessetes de béns, a tenir-ne de 58.000 a 60.000 milions de
pessetes. I per altra part, també, tendrem tot el que són els béns
i tot aquest conjunt de béns que tenim, els ports esportius,
podrem també treure un benefici econòmic que ara no es treia
i que al final redundarà a les arques de la comunitat autònoma
i redundarà en benefici de tots els ciutadans.

El programa TOGA l’he anunciat; ha estat un programa
posat en marxa per aquesta conselleria que ens dóna molta
satisfacció perquè, la veritat és que la quantitat és una quantitat
petita en el conjunt, que havíem posat l’any passat al
pressupost, que són 5 milions de pessetes; però ha tengut una
acceptació enorme dins tot el que són els estudiants de
matèries, tant sigui notaries, com jutges i fiscals. Pensau que la
convocatòria pública que es va fer per la demanda del programa
TOGA, varen acudir més de 30 persones, i s’ha fet una selecció
i hi han quedat 5 persones, una per a notaries i quatre per a
jutges i fiscals.

Per altra part també, les transferències de justícia, dir que les
darreres que en vàrem parlar i n’havíem parlat a la
compareixença passada, a la compareixença de pressuposts de
l’any passat, dir que per part del ministeri a un moment
determinat estaven interessats a fer aquestes transferències,
nosaltres fins i tot havíem començat a fer tots els treballs per fer
la valoració del que podia ser la transferència de justícia; fins i
tot, no sé si vosaltres recordareu que es varen fer unes
jornades damunt els estudis de la transferència de la justícia, on
va haver una alta participació en aquestes jornades. Després
d’haver fet tot això, el Ministeri d’Administracions Públiques
va comunicar que justícia, a causa de tot un conjunt de lleis
que estaven a punt de sortir no es transferiria i ja pràcticament
no es transferiria dins aquesta legislatura. I que ells en aquell
moment donaven prioritat, cosa que en aquell moment no
donaven prioritat, al tema de sanitat.

I tot el treball bolcat en aquell moment es va paralitzar i quan
se’ls ha plantejat, ells diuen que ara hi podrà haver
conversacions en haver tancat sanitat, però el que he de dir en
el tema de transferències i que no he dit aquí, que dins aquest
any hem tancat les transferències de l’Inem, que són unes
transferències econòmicament importants, hem tancat la
transferència que ha dut molta negociació, d’una transferència
que era residual dels temes d’educació que eren els professors
de religió, no hi ha hagut acord entre els professors que estan
als centres penitenciaris, no ha pogut ser possible, perquè la
dotació que es plantejava des de l’Administració de l’Estat era
una dotació que no assumia els costs mínims pel servei que
s’havia de donar i per tant, sabent molt de greu i haver-ho
estudiat molt profundament, perquè nosaltres crèiem que
aquest servei s’havia de millorar, però no s‘ha pogut acceptar
i després també s’han rebut petites coses de transferències,
com és la transferència del personal que hi havia de polítiques
de la dona, que eren dues persones, s’han incorporat a
l’Institut de la Dona i pràcticament hem tancat tot aquest
capítol, ara el més important que ens queda en el tema de
transferències és sanitat, que com vostès saben, en aquest
moment estava bastant avançada, però fa dos mesos que hi ha
reunions pendents i s’han paralitzat a totes les comunitats
autònomes, s’havien fetes unes valoracions importants amb el
propi Ministeri de Sanitat, pareixia que quedaven pendents
unes reunions amb Hisenda i no es conclouen, clar
l’Administració de l’Estat ha manifestat que el mes de gener vol
fer aquestes transferències, però ens trobam dia 20 de
novembre i queda una reunió molt important que no s’ha
celebrat, però no només ha passat en aquesta comunitat
autònoma, passa a totes. 
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És a dir, s’han paralitzat a un moment determinat, crec que
l’Administració central té algun problema o no li quadren els
números i no sap com ho ha de resoldre i ens té paralitzat també
la sanitat, això en referència a les transferències i dir que la de
justícia, jo ho he de dir clarament crec que dins aquesta
legislatura no es plantejarà la transferència per part de l’Estat,
encara que nosaltres la seguirem reclamant. I després hi ha un
altre conjunt de transferències que nosaltres reclamam i a més
diu a l’Estatut d’Autonomia que no hi ha cap possibilitat per
part de l’Estat central de fer-les, perquè tenen una concepció
diferent, com pot ser el tema de metereologia, quan nosaltres la
tenim i no estan disposats a transferir-les.

Crec que ho he dit tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Fernández vol fer ús del torn de
rèplica? No. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Joan Huguet i Rotger. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Hble. Sr. Conseller, Sr. Secretari
General, senyores i senyors diputats, en aquesta hores del
capvespre, em permeti Sr. Conseller, començar la meva
intervenció amb dues petites maldats. La primera és demanar-li
si vostè té una conselleria de mitja jornada, perquè falten sis
alts càrrecs en aquesta, la compareixença més important que té
un conseller, que és la compareixença d’explicació del seu
pressupost, o si bé vostè ha pres avui bona nota que la seva
conselleria amb el conseller i el secretari general, que són
indiscutiblement dues persones molt vàlides poden dur el pes
de tota aquesta conselleria, jo crec que és el segon i no el
primer i els don l’enhorabona.

Dites aquestes petites maldats per encetar la nostra
intervenció, tengui clar enguany que la meva no serà una
intervenció ni crítica, ni desqualificadora, però ha d’entendre
que una compareixença d’aquestes característiques potser el
més important no és el discurs que hagi de fer el portaveu del
grup de l’oposició, com les explicacions dels programes i
projectes que ha de el membre del Govern perquè els grups
parlamentaris en prenguin bona nota i arrel de la informació
facin aquelles esmenes o consideracions que creguin
oportunes per a després dur el debat allà s’ha de dur el debat,
que és a la tramitació de pressuposts i en el Plenari. En aquest
sentit idò anirà la meva intervenció en el dia d’avui.

Ens preocupa inicialment i açò ja en vàrem fer referència
l’any passat, més que preocupació vull començar amb un to
positiu, el felicitam pel tema de dur una partida pressupost ària
pel que fa referència al Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, també en el tema d’adquisició de nou patrimoni,
encara que entenem que hi pot haver disfuncions amb altres
conselleries i temps hi haurà per determinar-ho, a veure qui ha
de fer l’adquisició de patrimoni i quin patrimoni, però seguim
notant un aspecte també important, per a Eivissa és tan
important la declaració de patrimoni de la humanitat, com per a
Menorca és tan important la declaració de Menorca, reserva

mundial de la Biosfera i aquí no hi veim ni un conveni, ni un
consorci, ni una partida que doni suport a aquesta declaració,
que per cert, tota la xarxa de reserves va merèixer, com vostè
sap, el Premi Príncep d’Astúries. L’any passat ja li vàrem fer
esment, vostè va dir que era més una qüestió que podria afectar
Medi Ambient i hauria polítiques actives de colAlaboració, però
jo crec que si vostè centralitza aquest tipus de programes i
projectes, estaria molt bé que el centralitzés perquè la mateixa
excusa em podria donar i dir, patrimoni de la humanitat és un
tema que afecta la Conselleria de Cultura i per tant, estaria a la
conselleria, no jo crec que està bé aquí on està, perquè està ben
definit i ben determinat, així de clar li dic, noto a faltar la resta,
no la primera cosa, a la qual vagi per endavant que nosaltres
ens hi sumam.

Quant el pressupost en si mateix, potser que no es pugui fer
d’una altra manera, però aquest és el pressupost exactament
igual, mutatis mutandi de l’any 2000, de l’any 2001 i ara de
l’any 2002, l’única variació és que abans ens venia en pessetes
i ara ens ve en euros, com no podia ser d’una altra manera, però
les memòries són pràcticament les mateixes, l’única cosa que hi
ha si vostè agafa la primera pàgina de les memòries, allà on hi
havia uns epígrafs que venien escalonats, ara és un epígraf tot
sol, on ve amb punts i seguits, però el contingut, la literatura és
exactament la mateixa. Per tant, innovació en aquest cas, poca.
Les preguntes concretes i les reflexions que jo li vull fer són les
següents: ahir vespre vaig tenir una altra oportunitat de tenir
entre les mans un clàssic que es diu Moral, la gran moral,
moral audemo d’Aristòtil, allà on ratlla de la prudència i la
temprança, jo seria molt prudent en segons quines coses, jo he
intentat ser prudent amb el tema de la Llei de consells insulars,
des del moment que el Parlament va dir la darrera paraula i hem
intentat ser tan prudents que el nostre grup parlamentari, una
volta el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió vàrem
dir que estàvem compromesos en la seva total i absoluta
aplicació i la nostra prudència i colAlaboració va arribar fins el
punt de consensuar, per unanimitat un reglament orgànic,
d’una institució com és el Consell Insular de Mallorca.

Però jo li deman prudència Sr. Conseller i miri que no faré en
aquest moment un discurs fàcil, sinó que aniré anys enrera
discurs en el qual vostès estan molt acostumats a que tots els
mals els atribueixen al passat del Govern Popular o el present
del Govern Popular a Madrid. Miri aniré al passat del Govern
Popular, el Govern Popular va fer una llei, va ser recorreguda
per un Govern en aquell cas socialista, supòs que també hi
devia haver una persecució, jo no m’atreveixo a dir-ho, va
complir amb la seva funció, el Tribunal Constitucional també va
aixecar la suspensió, que és allò que ha fet, aixecar la suspensió
i ara ha resultat que després quan ha fallat definitivament l’ha
declarada en certs aspectes inconstitucional i ha costat doblers
a la comunitat, jo no voldria que açò passés, li dic sincerament,
però no venguem la moto que el Tribunal Constitucional ha dit
que la Llei de consells és constitucional, no ha aixecat la
suspensió i és d’aplicació amb un criteri que sol aplicar el
Tribunal Constitucional i és la presumpció de legalitat de les
normes que surten de les assemblees legislatives autonòmiques
i així resa en el contingut d’auto que aixeca la suspensió. Per
tant, en aquest punt, ja li he dit, prudència.
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Quant a les transferències, és cert que hi ha hagut
transferències, però no deixa de ser menys cert que la darrera va
ser un vestit a mida, va ser una transferència que va venir
acompanyada de tota una tempesta, no meteorològica, com
aquests dies, però sí una tempesta política entre un soci del
pacte i vostès mateixos que varen trobar una solució
salomònica que és que l’entrada en efectiu d’aquesta
competència s’allargui en el temps després de les eleccions. Per
tant, va ser un vestit a mida, però bé cada qual amb la seva
responsabilitat i aquí nosaltres res més a dir, perquè ja ho vàrem
dir en el plenari. La pregunta, és pregunta ara, quines són
aquelles competències que pensa transferir el Govern de la
comunitat autònoma, durant l’any 2002? Quines seran les
propostes a fer en el consells insulars l’any 2002? Açò és una
pregunta molt concreta.

Una altra qüestió que li vull plantejar, passant ja a una altra
àrea, és que crec que uns pressuposts i nosaltres intentarem
que açò sigui així, s’han de caracteritzar per quatre principis
fonamentals, el principi de racionalitat, principi d’eficàcia, el
principi d’eficiència i un principi més, el d’economia, jo he vist
que avui vostès estan economitzant molt, ja li he dit, hi ha sis
absents, jo tenc aquí una clau que n’agrupava tres, no sis,
vostè n’agrupa sis que no vénen, jo n’agrupava tres. Jo
considerava que hi ha tres direccions generals, o pràcticament
es superposen entre unes i altres funcions o podrien estar a
una única direcció general i com no pot ser de manco, perquè
vostè que és hàbil en aquesta matèria, ens començam a conèixer
tots dos, em diria i vostè l’any passat va presentar l’esmena de
supressió de dues direccions generals i enguany no ho ha fet,
és que està convençut que això funciona, idò no, seguim amb
els mateixos problemes, vostè segueix amb el mateix programa,
cosa que crec que és coherent amb la seva línia i nosaltres
seguirem amb la mateixa esmena, ja li anuncio, per aquests
quatre principis que he fet abans, racionalitat, eficàcia,
eficiència i economia, però i aquí hi ha un però, crec que és
imprescindible que unifiqui baix un únic concepte i una única
partida allò d’estudis i treballs i baix un únic concepte i única
partida allò d’informació i publicitat, perquè és d’escàndol, ja
en parlarem, l’any 2001 que encara no hem acabat, només de la
relació que he estat capaç de treure, no la que m’han enviat
vostès que han estat capaços de treure en el butlletí oficial,
surten 1.800 milions de pessetes en publicitat, sí, sí, això en el
butlletí oficial, jo tenc tota la relació per donar-li, butlletí,
publicació, per què, el motiu i liquiditat, 1.800 milions de
pessetes, sense comptant-ne d’altres.

Clar, açò fa dubtar molt a veure si el que estam venent aquí
és la inacció del Govern, si estam venen projectes futur, o estam
venent realitats. Les realitats del Govern es materialitzen en
l’actuació i les accions i són visibles i fotografiables, com
m’agrada dir, per tant, li demano per favor Sr. Conseller que
tracti d’unificar en una sola partida, primer de tot estudis i
treballs i a una altra partida tot el tema de publicitat, informació,
en aquest cas del Govern de la comunitat autònoma i si tot açò
ha d’estar concentrat a la Direcció General de Comunicació, que
hi estigui, però no aquesta dispersió allà on a cada conselleria
podem trobar amagat altres tipus de partida també que són per
a publicitat i es superposen.

Quant a la producció, que és una responsabilitat que vostè
té, de normatives o normes, bé jo li faré dues preguntes perquè
sé que té la resposta i per tant, no les oblidi, com que li he
anunciat que les hi faria, els hi he de fer, encara que sàpiga les
respostes. Crec que és necessari després de dos anys i mig que
faci una recopilació de la normativa que ha produït aquesta
comunitat autònoma al llarg de tots els anys, no al llarg
d’aquests dos anys i mig i ho faci baix dos criteris, un criteri per
àrees i un altre criteri de matèries, és a dir, baix un criteri de
autèntica sistematització. I després perquè sàpiguen els
diputats i que vostè ja m’ha anunciat el suport informàtic
d’aquesta producció, crec que és vital, necessari perquè
aquesta comunitat autònoma, en contra del que es pot pensar
degut a intervencions que a vegades tenim els polítics, n’ha
feta molta de normativa, n’ha feta molta, en té molta i vostès
veurà que quan acabem la legislatura, de legislatura a
legislatura s’ha anat incrementant, en un percentatge, que estic
segur que quan vostès acabin serà similar al que nosaltres
teníem de legislatura a legislatura, perquè l’increment de la
producció ve molt en funció de l’increment de les competències
que ens transfereixen i de matèries que encara quedaven
pendents de la seva regulació.

Quant en aquest tema una altra pregunta i aquí acabaria la
meva primera intervenció en to totalment constructiu i de
solAlicitud d’informació, li deman a veure si tenen pensat o no,
dur una llei de capitalitat, si la tenen pensada dur quant? Com?
Si tenen pensat crear una ponència? Si ja la tenen elaborada? Si
pensen aprovar-la prest? És a dir, donar compliment a aquella
resolució que va prendre el Parlament de les Illes Balears. I per
la meva part, reiterar-li una vegada més que aquest pressupost
és una continuació del pressupost del 2000, que va ser
lleugerament modificat l’any 2001, després d’una primera
experiència, però que és molt semblant, per no dir mutatis
mutandis, exceptuant, canvis de partides, més que canvis de
partides de quantitat de doblers en relació a programes que es
volen executar, exactament el mateix que l’any 2001, exceptuant
que ve reflectit com no pot ser d’altra manera en euros.

Per tant, m’agradaria i acab Sr. President, que prengui bona
nota de quatre qüestions. Pensa o no pensa incorporar, ja sigui
via esmena i ja li deim que sigui conjunta, un programa
d’actuació, mitjançant el qual també es tengui en compte amb
una partida que concreta accions i activitats per dur a terme a
l’illa de Menorca en referència a declaració de reserva de la
biosfera? Primera pregunta. Segona pregunta, pensa o no pensa
unificar baix un mateix epígraf o partida tota la despesa de
publicitat i informació que té el Govern de la comunitat
autònoma? Pensa o no pensa agrupar baix una mateixa partida
tot allò que són despeses en treballs i estudis que du endavant
el Govern de la comunitat autònoma? Pensa o no pensa dur
endavant la Llei de la capitalitat? Pensa o no pensa donar un
impuls a noves transferència de cara als consells insulars i
quines són?

I per la meva part res més i moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, també pel seu to al
representant del Partit Popular el Sr. Huguet, jo crec que amb
aquest to tan positiu, és un to per avançar i perquè crec que el
Parlament no només ha de ser un lloc de discrepància, també
pot ser un lloc de trobada, encara que sigui entre oposició i
Govern. 

Primer de tot ha dit que falten sis alts càrrecs, ha dit que era,
no sé si és per tradició, ja m’ho han dit altres vegades, jo
sempre que comparesc, pràcticament comparesc el conseller, no
sé si ho he après per ventura estant en el Senat, allà on els
ministres no compareixien mai acompanyats d’alts càrrecs,
compareixien els ministres i eren els que donaven resposta, jo
crec que el polític per essència, en aquest cas el que dirigeix la
conselleria és el conseller i així comprès en el màxim a una
matèria determinada, un tema en concret, és acompanyat d’un
director, però mai de tots els directors generals, i crec que en
aquest cas quan parlam de pressupost, la zona que coordina
dins el meu departament i crec que tots els departaments el
tema de pressuposts de totes les direccions generals és el
secretari general tècnic i si necessit alguna cosa en concret
d’alguna pregunta que vostè em vulgui plantejar, que jo no
sàpiga bé, està aquí per colAlaborar i per passar un paper. Però
el qui ha de donar resposta, crec que ha de ser així, davant el
Parlament i per ventura és una mala formació, hi ha coses que
per ventura els parlaments autònoms funcionen millor que el
Parlament estatal i per ventura hauria de ser aquesta la fórmula,
però jo he cregut sempre que el responsable polític som jo i qui
al final plantegen totes les preguntes, interpelAlacions és al
conseller i per tant, els directors generals tots fan feina i tots
poden fer feina i per això són directors generals de la seva àrea
concreta dins la conselleria. No crec que en sobri cap, ni en faci
falta cap, tots estan fent feina i per a mi, una feina molt positiva.

Començaré amb les preguntes que ha plantejat. En primer
lloc, el Consorci Patrimoni de la Humanitat la partida que hem
incorporat, com també dir i no està dins aquesta conselleria,
està dins la Conselleria d’Hisenda que també s’ha incorporat
una partida per al Consorci de Formentera, no està dins aquesta
conselleria, per donar resposta a tot aquell conjunt, com diria,
d’un moment fins i tot un decret que es va fer per a la triple
insularitat i que mai va veure resultats i a través d’aquest
consorci crec que podem donar resposta a moltes demandes
que existien i existeixen a Formentera. En aquest cas també, clar
a dins la conselleria per a Menorca hi ha un conveni molt
important, a part hi ha un conveni molt important per a la Seu,
un conveni que venia d’enrera però s’ha remodelat, s‘ha
reestructurat i s’ha ampliat, on aquest conveni dóna lloc que
180 milions de pessetes, me’n record de memòria, per això no li
parlo amb euros, perquè encara ens és difícil moltes vegades
parlar amb euros, encara que tot vengui amb euros, vostè em
disculparà, però 180 milions de pessetes és la quantitat que hi
tenim destinada en aquest cas a la Seu de Menorca, a Menorca

també tenim convenis com és el d’Es Mercadal i Es Castell, és
a dir, dos convenis també per a temes de rehabilitació de
patrimoni, en aquest cas patrimoni militar per als temes
municipals. He dit Es Mercadal i Es Castell, perfecte.

El tema de la Reserva de la Biosfera, és un tema que es pot
estudiar, en aquest moment no crec, no estava ni teníem
disponibilitats econòmiques, però sempre pens que si es fes
dins aquesta àrea dins tot això, aquestes estan molt ubicades
dins la nostra conselleria perquè són matèries patrimonials,
unes i les altres, la del conveni que dia abans de la Seu és
matèria patrimonial, com també tenim una línia amb diferents
municipis d’ajudar que existeix per rehabilitació d’edificis
municipals, això són àrees que toquen tot el que és règim local
que està dins la nostra conselleria, tot el tema de Reserva de
Biosfera i tal, crec que hi ha d’haver tot un conjunt
d’actuacions i que són de la Conselleria de Medi Ambient i
aquesta conselleria i es pot plantejar, ara pens que no ha de ser
des de la nostra... i això no vol dir que jo passi la pilota a una
altra conselleria, sinó que en aquest moment no ho tenim
previst i tampoc no està previst dins la Conselleria de Medi
Ambient, però vull que recordi que estam fent tot un conjunt
d’actuacions importants a Menorca, com també ho estam fent
a Eivissa, no dins la mateixa matèria, però en aquest cas allà les
quantitats que s’aporten als consorci de Patrimoni de la
Humanitat, moltes vegades és per a restauració moltes vegades
de patrimoni, no tant de cultura, també ho és però més de
patrimoni i per tant, està dins aquesta conselleria.

Després ha parlat, no seguiré l’ordre que vostè ha seguit,
però prudència en el tema de consells, miri jo he estat el més
prudent d’aquest món, l’única cosa que he plantejat en un
moment determinat és que l’any passat el portaveu, que no era
vostè, que em va plantejar aquesta matèria, posava en dubte
que nosaltres haguéssim fet i hagués estat positiu el tema de la
Llei de consells, m’ho posava en dubte, l’única cosa que he
recordat és que allò que ell posava en dubte avui en dia és una
realitat, la Llei de consells, això és l’únic que he recordat, idò jo
no entenc ser prudent, perquè jo també hagués demanat, quan
nosaltres plantejàvem la Llei de consells, abans que s’hagués
plantejat la suspensió, abans de la suspensió, jo crec que el
Partit Popular no va ser molt prudent moltes vegades, abans
d’haver-se plantejat la suspensió i nosaltres haguéssim volgut,
fins i tot jo i això no ho faig per fer cap retret, perquè a més jo
ho vaig parlar amb el ministre i ho vàrem parlar amb el Sr. Marí,
que en aquests moments és Secretari General Tècnic a la
Conselleria de Medi Ambient, que volíem arribar que poguessin
entendre el que nosaltres fèiem, no hi va haver-hi manera,
perquè així va ser la realitat i nosaltres volíem, fins i tot, diàleg
per a aquest tema, vàrem tenir el recurs, no vàrem tenir diàleg i
crec que en aquesta part i no és cap retret, no hi va haver
aquesta prudència, que vostè demana, per part del Partit
Popular de les Illes Balears, si hagués estat així, n’haguéssim
obtingut un altre resultat, n’estic convençut i puc entendre que
era un debat polític d’aquell moment i vostès el varen agafar
amb aquesta importància, però no hi havia la prudència que ara
em demana i jo no faré cap polèmica en aquest tema, ni ho vull
fer, el tema és aquí i el tenim aquí on el tenim i tan de bo
l’haguéssim pogut tenir, sense haver de plantejar la suspensió
i sense que s’aixequés la suspensió, resolt amb un acord entre
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totes les parts i això era la meva posició i per tant, jo crec que
no vaig ser en cap cas mai destraler damunt aquesta matèria en
contra del Partit Popular.

Tema de transferències, quines l’any 2002, quines podem
entrar en el Parlament? Cultura i Esports, aquestes són les
úniques que ens queden del compromís del programa de pacte
que tenim, aquestes Cultura i Esports i puc dir que crec que
Cultura està molt avançada i també Esports, crec que totes dues
l’any 2002 podran venir al Parlament. Això per altra part
contestació concreta d’allò que ha plantejat. Després m’ha fet,
jo diria un consell, de com havien de ser els pressuposts,
eficaços, econòmics, racionals... Jo crec que aquests
pressuposts ho són, crec que amb uns mínims de doblers
intentam dur endavant tot un conjunt de programes, que en
petites quantitats com l’exemple que posava del Programa
Toga, o com el punt de trobada, que no són competència
nostra, és a dir, no tenen perquè sé competència nostra, però
són demandes socials que plantegen el punt de trobada, és tan
important i tan bo el que hem fet aquí, el poder judicial la
primera vegada que el signa, és a dir, no n’ha firmat cap, hi ha
punts de trobada que a altres comunitats autònomes ho fan
entitats privades i els qui acudeixen paguen uns doblers, aquí
la nostra experiència ha estat tan positiva que el Ministeri de
Justícia l’ha posat com exemple i l’ha posat, fins i tot, com a
seu, com si fos ell que l’ha impulsat, ja ens agradaria, ens
agradaria que en paguessin la meitat del que ens costa el punt
de trobada, ens conformaríem, perquè no hi ha aportat cap
recurs.

Però bé, aquests programes crec que són molt importants i
no són quantitats molts grans, però sí són una feinada de
gestió, com vostè pot entendre, de posar d’acord poder
judicial, els jutges, posar-nos d’acord, és una feinada de gestió,
però que dóna un resultat i crec que hi ha una satisfacció
important per part de tots els colAlectius i sobretot jutges, com
l’altre dia que inauguràvem el Curs de Dret Civil per a jutges i
fiscals, allà on hi estan adscrits més de 60 jutges i fiscals, a un
curs d’una gent que en aquests moments ocupa uns càrrecs
que no tenen cap obligació, però que tenen molt d’interès en
l’aplicació del dret civil i que nosaltres també tenim molt
d’interès que coneguin el dret civil propi i això fa que tengui
una assistència molt important, tampoc no té un cost molt
elevat, però du aquesta feinada per la gestió que dóna i crec
que està donant uns bons resultats.

Després em demanava unificar estudis, treballs i informació
i publicitat. Hi ha una sola partida a tota la comunitat autònoma,
miri això és molt difícil, com vostè pot veure, vostè si em vol
demanar estudis i treballs cada un el que signifiquen, jo ho tenc
detallat, el que signifiquen i on es destinaran a la meva
conselleria, jo no arrib a saber en què ho destinarà la
Conselleria de Medi Ambient i les altres conselleries, però
segur si ho demanen al conseller respectiu, es sabrà, jo no crec
que estudis i treballs a una sola partida sigui possible, és molt
difícil, el que passa que crec que té una fàcil resposta, com jo
tenc per a cada un d’aquests dubtes que em planteja.

Després el tema d’informació i publicitat. Miri, nosaltres
tenim unes partides per tot allò que és publicitat, fins i tot de

publicitat tenim i no ho tenim dins la nostra conselleria, ho
tenim a diferents, que tot allò que pugui ser petita publicitat
d’informació, no publicitat de campanyes, està tret per concurs,
té un concurs determinat, no surt de la partida de la Conselleria
de Presidència, però surt de les diferents partides que estan a
les diferents conselleries, que es dediquen a això i si després hi
ha altres campanyes que s’han de fer, com pot ser la campanya
per a un moment determinat promocionar la carn de vedella, que
es va fer, home el més lògic és que aquesta partida sigui de la
Conselleria d’Agricultura, com si es fa una campanya de
promoció dels productes de les Illes, també ho faria la
Conselleria d’Agricultura, tot això és molt difícil i si ho fessin
així ens dirien que això no està determinat, ni detallat, en canvi
està dins cada conselleria i per tant, no puc recollir la seva
recomanació, perquè crec que seria, i no ho he vist enlloc, ni als
pressuposts generals de l’Estat, ni existia quan vostès
governaven aquesta comunitat autònoma i això no ho dic
despectivament, era així, la realitat era aquesta i per tant, té una
dificultat tècnica fer-ho així, no perquè siguin conselleries de
diferents partits, estic parlant de conselleries que eren d’un sol
partit i governs que són d’un únic partit, això no passa i això no
existeix a cap pressupost del món. Per tant, crec que feim un
treball així com cal i adequat.

Després em demanava, només vostè ho sap perquè jo li ho
he dit avui de matí, que en parlàvem però d’una manera informal
i n’ha de quedar constància, que en pocs dies es treurà la
recopilació normativa en CD de l’any 91 fins al 2000, en CD, i
també a principi d’any tendrem totes les lleis fins a l’any 2001
amb un text, i això ho fa l’Institut d’Estudis Autonòmics i, com
deia, crec que abans de finals d’any haurem tret ja el CD i la
resta a principi de l’any 91. Per tant es tendrà..., el 91, no, el
2002, es tendrà l’edició de tot el que ha estat la legislació
pendent de les lleis que hi ha hagut.

I crec que he donat resposta... Ah!, perdoni, Llei de
capitalitat. Me’n quedava una, creia que havia donat resposta
a totes però falta la Llei de capitalitat. Miri, la nostra intenció, i
a més jo vaig comparèixer per motius..., per motius no
voluntaris meus, ni voluntaris tampoc d’aqueixa cambra, no es
va poder desenvolupar la meva compareixença d’explicació de
la Llei de municipis o, podríem dir, Llei de règim local
autonòmica. Nosaltres en principi el que teníem plantejar és fer
aquesta llei, dins la llei de municipis o la llei de règim local, el
nom que li vulguem donar en aquest moment, però ja sabem de
què parlam cada un, hi ha la possibilitat que la capitalitat pugui
tenir un tractament preferent, fins i tot amb una llei, però crec
que dins aquesta legislatura serà difícil perquè crec que allò
prioritari és tenir una llei marc i després anar cap a fer una llei de
capitalitat en haver tengut la llei marc per a la nostra comunitat
autònoma, la Llei de règim local per a aquesta comunitat
autònoma, que les competències ens en donen la possibilitat o,
fins i tot, tenim el deure de fer-la.

I això crec que és tot i crec que donat satisfacció a allò que
m’ha plantejat. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat Huguet Rotger, té vostè
la paraula en torn de rèplica.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, molt breument.
Començarem per allò darrer. Jo crec que no s’ha de confondre
el que és el desenvolupament de la Llei de règim local, o de la
Llei de bases de règim local que la comunitat autònoma podrà
desenvolupar com han fet altres comunitats autònomes, com ha
estat la de Navarra, com ha estat la d’Andalusia i com ha estat
la de Catalunya, un règim local però sobretot en el que fa
referència a entitats locals menors o altre tipus de corporació
local, -això de corporació entre cometes- perquè tota la resta ja
ve regulat per la pròpia llei, és un desenvolupament més de la
llei quant a criteris establir a l’hora de fer ja sigui una
segregació d’un municipi, o a l’hora de constituir una entitat
local menor, o a l’hora d’incorporar un nucli urbà a un municipi
ja establert, o a l’hora de confeccionar límits, etc., etc. 

Per tant, no podrà sortir del que és aquest marc que ja ens
ve prefixat, però açò no té res a veure amb la Llei de capitalitat,
jo entenc que són dues lleis totalment diferents; si no faríem un
flac favor a l’objectiu primer a la Llei de desenvolupament de
règim local si ho mescléssim. Jo li recoman que sigui valent en
el sentit de dir que si vostès tenen decidit que troben que dins
aquesta legislatura no poden fer llei de capitalitat, idò que no la
facin, que no tractin de mesclar-la dins el que és la Llei de
desenvolupament de règim local. Consider. Com que no tenc el
text  tampoc, només és una consideració, no és una afirmació ni
una asseveració del fet que açò sigui dolent en si mateix, però
crec que no seria correcte.

Per tant, deixam aquest punt al marge.

Miri, les circumstàncies fan que la legislatura passada i
durant quatre legislatures nosaltres estiguéssim en aquella
banda i vostès estiguessin en aquesta, i vostè, que ha estat
parlamentari a les Corts Generals, i ha estat parlamentari a les
Corts Generals essent govern, essent oposició, i ara està aquí
essent govern, vostè sap que cadascú ha de complir les seves
funcions. Jo no li deman res que vostès reiteradament
demanessin quan nosaltres governàvem; eren vostès que
insistien en el que jo li deman d’unificar aquestes partides del
que és sobretot el tema de la publicitat. Per tant, compleixi el
que vostès reiteradament ens venien demanant.

Bé, jo crec, i li ho dic amb tots els respectes i amb tota la
meva simpatia, crec que ha tingut pocs arguments per justificar
que no hi hagués un programa específic per al
desenvolupament de Menorca com a reserva de la biosfera,
p erquè si és així és no entendre prou bé què significa. Seria tant
com si vostè em digués que no té una partida pressupostària
per a Eivissa patrimoni de la humanitat, perquè com que es
tracta de restauració açò pot anar al que és pròpiament la
conselleria... No, açò és una qualificació molt concreta, amb uns
programes molt concrets que es poden complementar amb
accions d’altres conselleries, però que té un programa específic

i que vostès -i li ho reiter una vegada més- crec que
encertadament han fet un programa conjunt i únic, el du la seva
conselleria, quant a una partida pressupostària per a aquest
consorci. Enhorabona. Enhorabona. Punt. 

Jo l’únic que li deman és el mateix per a Menorca com a
reserva de la biosfera, perquè en programes de restauració, ja
sigui de patrimoni natural, ja sigui de patrimoni arqueològic,
cada conselleria podrà fer les seves actuacions, però hi ha un
programa marc, i estic convençut que vostè n’és plenament
conscient, i ja li avanç: nosaltres li presentarem una esmena
perquè es creï aquest programa, vull dir de les partides de
publicitat, no traurem cap inversió perquè no em digui vostè
després: “és que si feim açò no podrem fer tal altre”, no, no, de
les partides de publicitat, nosaltres li traurem 200 milions de
pessetes perquè creï aquest programa i el gestioni des de la
seva conselleria, perquè entenem que la Conselleria de
Presidència, que a més a més de ser la Conselleria de
Presidència té una direcció general que es diu de Relacions
Institucionals, gestioni aquest programa, amb la qual cosa
tendrà cobert tot el mapa, en aquest cas, de les Illes Balears.

Clar, Sr. Conseller, no se m’excusi amb què hi ha la partida
per a allò de la Seu de Menorca. Efectivament, però açò és fruit
d’un conveni, com hi va haver el conveni també amb Mallorca
i com hi va haver el conveni també amb Eivissa i Formentera, i
per tant es paguen els compromisos que són fruit d’un
conveni. Aquest conveni el que no pot ser és el motiu perquè
no hi hagi allò altre.

Quant a les transferències, bé, idò perfecte, m’ha aclarit
quines seran les dues transferències que vostès volen tramitar
durant l’any 2002, que és cultura i esports. Idò nosaltres hi
volem participar d’una manera activa.

I acab amb el darrer tema, que vostè no n’ha fer polèmica i
que jo tampoc no en vull fer, de polèmica, que jo tampoc no en
vull fer. La Llei de consells insulars van ser dos posicionaments
polítics que es van mantenir fins al final per uns grups i pels
altres grups. Una volta s’han mantengut hi ha hagut una
resolució i no crec que ningú pugui assenyalar el Partit Popular
aquí a les Illes Balears de deslleialtat amb el compliment de tots
els preceptes que estan vigents de la totalitat de la Llei de
consells insulars, i li he mencionat. Tant és així, i crec que aquí
hi ha membres que poden corroborar el que jo dic, no del Partit
Popular, d’altres grups parlamentaris, que van colAlaborar en la
confecció, redacció, aprovació per unanimitat i per consens
d’un reglament, d’un reglament, perquè el que està vigent està
vigent i ja veurem què diu el Tribunal Constitucional. Jo quan
li he demanat prudència era en el sentit de dir que no ens
donem un ensurt; ja a hores d'ara valdria més que no ens el
donessin, no és ver?, però que siguem prudents.

I per acabar amb aquesta primera intervenció o darrera
intervenció en el que ha estat la seva compareixença. Jo crec,
Sr. Conseller de Presidència, que hi ha un tema que ja s’han de
prendre seriosament i que valdria la pena posar en pràctica,
almenys de cara a fer una política seriosa i, si em permet que
faci els paralAlelismes, de cara a complir aquest eslògan que
vostès han encunyat de “Quatre illes, un país, cap frontera”,
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que realment constituíssim la comissió de presidents de
consells insulars amb el president de la comunitat autònoma, o
amb el conseller de Presidència. Jo crec que de cada vegada, i
tant com vagi més endavant el procés de transferència, és una
comissió necessària i imprescindible, però que no sigui una
comissió de caràcter voluntarista que ara els convoc, ara no els
convoc, sinó que sigui de caràcter permanent, que puguin tenir
una reunió o dues reunions a l’any de caràcter ordinari, que
tenguin el seu reglament de funcionament, per coordinar
polítiques de caràcter insular i coordinar polítiques de caràcter
regional. 

Jo crec que açò és bo. Vostè sap que jo tenc una
interpelAlació presentada des de fa bastant de temps, però
l’activitat parlamentària és la que és; ni és culpa seva ni és
culpa meva que açò no es pugui dur, i ho he volgut fer
d’aquesta manera, d’una manera prudent, no presentant la
proposta d’una proposició de llei de creació, sinó d’una manera
prudent. Crec que en aquestes altures seria bo, seria beneficiós
i seria donar sentit a aquesta coherència que s’ha de tenir a una
comunitat autònoma que té una singularitat molt característica,
que són territoris insulars, on de cada vegada més els consells
insulars gestionen competències de caràcter exclusiu que abans
eren de la comunitat autònoma, per coordinar polítiques de
caràcter conjunt. Jo l’animaria que dugués açò endavant.
Tindrem temps per parlar-ne.

I acab, Sr. President, i gràcies per la seva generositat. Ha
d’entendre, però, Sr. Conseller, que nosaltres intentarem
presentar esmenes..., tenc intenció enguany de presentar
poques, poques esmenes, però molt concretes per presentar un
programa alternatiu a la seva conselleria, que mai del món no
faré la demagògia que vostès a vegades ens aplicaven a
nosaltres de fer desaparèixer o..., amb una esmena a la totalitat
perquè desap aregui la conselleria, però sí que la conselleria
assumeixi totes aquelles competències que, per a assistència i
coordinació de govern, és necessari que les tengui aquesta
conselleria i no altres.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet Rotger. En torn de contrarèplica, Sr.
Conseller té vostè la paraula. 

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, molt breu
perquè... pràcticament per dir-li, començar pel que pugui
plantejar a les esmenes. Jo ho entenc i no ho compartesc,
perquè si ho compartís no estaria presentant i defensant això,
però entenc que vostè faci esmenes i m’alegra que no siguin
esmenes demagògiques. M’alegra i també vostè entendrà que
jo defensaré els pressuposts tal com estan perquè creim que
són uns bons pressuposts per a aquesta comunitat autònoma
i són uns bons pressuposts per a la meva conselleria.

Per tant cada un estarà en aquest cas en el paper que ha
d’estar i jo miraré amb molta d’atenció les seves esmenes per si
algunes d’elles..., crec que serà difícil enguany, però si qualque
proposta d’aquestes és tan innovadora, puguem incorporar-la
dins la dinàmica, dins els treballs de l’any que ve.

En relació amb això li he de dir que jo estic totalment d’acord
en allò de la comissió de presidents de consells insulars, que és
un compromís nostre i que per ventura pels motius que siguin
s’han fet diferents reunions però no s’ha establert de manera
formal, i ha arribat el moment de fer i establir-ho d’una manera
formal. Jo en això si que em compromet, igual que a la
interpelAlació em puc comprometre que això ho durem endavant,
i crec que això és una institucionalització, ha de ser una cosa
institucionalitzada dins aquesta legislatura i ha de continuar i
ha d’estar de per vida en aquesta comunitat autònoma, perquè
jo crec que del diàleg i de la necessitat de la (...) de tots els
presidents o les presidentes dels consells insulars amb el
president es treuen bons profits i crec que va lligat amb això
que hem dit moltes vegades, i n’ha parlat moltes vegades
aquest govern, que és el federalisme intern. Jo crec que això és
una representació del que pugui ser i del que nosaltres
anomenam federalisme intern.

Per altra part la veritat és que vostè em planteja com si fos
un tema que jo pugui plantejar, que no “el tema de la reserva de
la biosfera, vostè no ha sabut donar resposta i tal”, miri, jo li he
dit, i és cert, que allò del conveni..., el conveni s’ha modificat,
no és el mateix conveni que existia, és un conveni que s’ha
ampliat per unes necessitats que tenia, i això significa una
quantitat econòmica per a la nostra conselleria bastant
important, aqueixa ampliació. Que l’únic que fa és igualar amb
totes les illes, perquè no és que superem més; per ventura
abans el que no estava era per ventura tan igualat com està ara,
i han passat els anys i també hem de tenir en compte els
increments que ha significat tot això. Bé, però tot això fa que hi
ha un increment dins la nostra conselleria. Però això no em lleva
tampoc de dir que la reserva de la biosfera, que tenia unes
quantitats determinades que vostès faran una esmena, miri, jo...,
facin-la, què li he de dir? No li puc dir altra cosa que facin
aquesta esmena. La veritat és que amb les possibilitats que
tenim dins la nostra conselleria i vostè diu que ho llevarà de
publicitat, la veritat és que de la nostra publicitat no ho podrà
llevar perquè no és tanta, ni existeix, i per tant tendrà dificultats
per treure aquests 200 milions de la nostra conselleria en
publicitat. Però bé... Per tant, serà difícil però miri, provi-ho.

I per acabar dir-li..., per acabar amb el mateix tema i amb el
mateix to, que crec que tots dos, si ens guia la prudència en
totes les lleis que puguem fer i, a més de guiar-nos la prudència
ens guia el diàleg, farem avançar més aquesta comunitat. Jo
també li dic amb això que jo demanaria moltes vegades, i ho
deman, i a més això ho he demanat al ministre
d’Administracions Públiques, i en aquesta cas li parl del
ministre d’Administracions Públiques, el meu interlocutor, que
igual que aquestes comissions que volem formar aquí amb
diàleg també les hauríem de tenir; abans d’anar al Tribunal
Constitucional hauríem de ser capaços, per part de
l’Administració de l’Estat i jo li ho he demanat i nosaltres hi
hem estat; nosaltres fins i tot hem fet i hem demanat
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comparèixer en el Senat i anar allà a plantejar en el Senat una via
de diàleg per poder parlar d’aquestes lleis que després al final
se’ns duen al Tribunal Constitucional, que hi ha una via
posada, que són les comissions prèvies per a enteniment de
cara a aquest llei. Ells sempre han dit, a Madrid, que estaven
disposats a fer-ho, però cada vegada ens hem trobat el recurs
d’inconstitucionalitat. 

Jo el que li deman, a vostè, en aquest cas com a membre
d’aquest partit, del partit que governa a Madrid, que aquest
esperit que vol impregnar aquí, que nosaltres tenim i que
tenguem, que també el tenguin ells, els traslladi aquesta
preocupació com jo l’he traslladada moltes vegades, i crec que
avançarem molt més en tot el que són les institucions de la
nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies i res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Acabat el debat d’aquesta compareixença només em queda
agrair al Sr. Conseller i al secretari general tècnic de la seva
conselleria les seves explicacions, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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