
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 V legislatura Any 2002 Núm. 61

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Josep Marí i Ribas

Sessió celebrada dia 7 de novembre del 2002, a les 16.00 hores

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

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 2003 (RGE núm. 3815/02). 1338



1338 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 61 / 7 de novembre del 2002

 

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
començarem la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,
relativa a la tramitació dels Pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2003. En primer lloc,
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, President, Margalida Capó en substitució de Jaén
Palacios.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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 2003.

Començarem la compareixença de l’Honorable Conseller de
Presidència, Antoni Garcías i Coll, que ve acompanyat del Sr.
Fernando Pozuelo, Secretari General Tècnic de la seva
conselleria, per donar explicacions sobre els pressuposts per a
l’any 2003 de la Conselleria de Presidència. Té la paraula el
conseller de Presidència.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Em pertoca avui comparèixer per fer la presentació
dels pressuposts per a l’any 2003 de la Conselleria de
Presidència; uns pressuposts que pugen uns 24,5 milions
d’euros, la qual cosa suposa un increment respecte de l’any
2002 d’aproximadament d’uns 2,3 milions i percentualment d’un
10,4%. És significatiu l’augment en les inversions. La
Conselleria de Presidència hi destina més d’un 40% del seu
pressupost i podem dir que és un pressupost d’un marcat
caràcter inversionista, amb quasi 10 milions d’euros. Com
tothom sap, a més de les inversions, la Conselleria de
Presidència destina la major part del pressupost al suport
administratiu del President del Govern de les Illes Balears i a la
coordinació de l’acció del Govern.

Atenent aquestes consideracions, podem destacar les
següents grans àrees sobre les quals incidirà el pressupost del
2003. Inversions: tal com he destacat al principi, seguim
augmentant amb diferència el capítol d’inversions. S’ha fet un
gran esforç pressupostari en inversions, en patrimoni propi de
la comunitat i en transferències de capital a altres
administracions perquè puguin realitzar inversions en el seu
patrimoni. En aquest darrer apartat podem destacar les partides
següents: Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, 387.000
euros; Consorci Formentera Desenvolupament, 169.000 euros;

Consell de Menorca, per a la seu, 258.000 euros; ajuntaments de
Balears, 315.000; Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears, 60.000 euros.

A part de les partides mencionades, és d’esmentar, per
l’especial transcendència que tenen, les partides destinades a
inversions a la Serra de Tramuntana, per un import de 721.000
euros, un programa destinat a compensar els ajuntaments més
petits de la Serra de Tramuntana. També cal esmentar les
partides assignades a la continuació del Pla jove, un pla
d’inversions en immobles destinats a la joventut del nostre
país, amb un import de 300.000 euros. La resta d’inversions es
destinen a la consolidació d’un patrimoni propi de la comunitat
en un doble vessant: d’una banda, amb la finalitat de tenir
mobles suficients per prestar serveis a la ciutadania, sense
haver de recórrer al pagament de lloguer; i d’altra, a l’augment
del patrimoni de tots els ciutadans i totes les ciutadanes en
l’adquisició i el manteniment de finques públiques per a l’ús i
el gaudi de tothom. Està previst destinar-hi més de 3 milions
d’euros, concretament, es destinaran 700.000 euros a les
finques d’Aubarca i Es Verger; 900.000 a la finca de s’Alqueria
Vella; 500.000 a obres a d’altres immobles i 900.000 a la compra
d’altres finques.

Com a un segon gran apartat, actuacions de caràcter
socioinstitucional. Continuarem amb programes que tenen un
marcat caràcter social i institucional i que s’han desenvolupat
aquests darrers anys amb un notable èxit. D’entre aquests
programes, cal destacar el d’ajuda prevista per a les persones
que es varen veure privades de llibertat durant la Guerra Civil
espanyola i que no havien estat indemnitzades amb anterioritat;
es destinaran 400.000 euros a aquest programa, que se sumaran
als més de 600.000 que s’han repartit durant l’any, durant
l’exercici 2002.

A les oficines d’ajudes a les víctimes del delicte i als punts
de trobada està previst destinar-hi una quantitat de 240.000
euros. Com sabeu, es tracta d’un programa que vol mitigar,
d’una banda, les conseqüències que els fets delictius tenen per
a la víctima, i d’altra, els problemes que se generen en
situacions de separació o de divorci en què hi ha descendència.

Seguirem amb el programa de beques per a les persones que
preparen oposicions a jutge o jutgessa, fiscalia o notaria, amb
un import de 45.000 euros; són les Beques Toga, un programa
amb un èxit notable, que pretén facilitar l’accés a aquestes
professions o joves opositors i opositores que tenguin una
relació marcada amb la nostra cultura i amb el nostre dret.

A més, tenim previst destinar quantitats importants als dos
esdeveniments que tendran lloc el proper any: d’una banda,
aniversari de l’Estatut d’Autonomia, per a la commemoració del
qual s’organitzaran activitats amb un cost previst de 200.000
euros, i de l’altra, les eleccions autonòmiques i locals. S’ha
previst una partida de 795.000 euros per atendre les necessitats
que es preveuen per a l’organització correcta d’aquest
esdeveniment tan important. En aquest apartat hem de destacar
igualment l’aportació que es preveu fer a la Fundació Illesport,
per un import de 500.000 euros. Com sabeu aquesta fundació,
amb el suport del Govern, pretén unir esforços i recursos per a
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la formació i per al foment de l’esport d’alt nivell a les Illes
Balears.

Un altre apartat seria actuacions cap a l’exterior. Cal
destacar també la feina prevista per a les cases i per als centres
balears a l’exterior, principalment per a les d’Amèrica. Seguirem
amb les actuacions que s’han dut a terme fins ara, preocupant-
nos per la situació de les persones originàries de les nostres
illes i que es varen veure obligades a emigrar a altres terres, i
per la salvaguarda de les tradicions, de la cultura i dels nostres
costums. En aquest programa hi ha prevista una partida de
671.000 euros, i les activitats més importants són l’organització
d’una trobada de joves a Mallorca, l’operació retorn i les ajudes
per al funcionament i el manteniment de les cases balears a
l’exterior.

Per centres de cost, els aspectes més destacats són els
següents. Secretaria General Tècnica. La Secretaria General
Tècnica compta amb uns pressuposts aproximats de 14 milions
d’euros, amb els quals s’han d’atendre el Servei General de
Presidència i la Conselleria de Presidència, el manteniment de
Marivent i de Son Vent, el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
l’Institut d’Estudis Autonòmics, la preparació del procés
electoral del 2003 i l’aportació de capital als Consorcis Eivissa
Patrimoni de la Humanitat, Formentera Desenvolupament,
Consell de Menorca i diversos ajuntaments i entitats privades.
Com a novetats pressupostàries, cal esmentar la partida
destinada a commemorar el 20 aniversari de l’Estatut, amb un
import de 200.000 euros; la partida prevista per a l’organització
del procés electoral, aproximadament 795.000 euros i la inversió
en compra d’immobles per un import de 900.000 euros.

Es preveuen també quantitats importants de transferències
de capital destinades als Consorcis Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, de 387.000 euros, i Formentera Desenvolupament,
169.000 euros. Els objectius d’aquests consorcis són, d’una
banda, gestionar i promoure els béns immobles de la vila
d’Eivissa, com a patrimoni de la humanitat, i d’altra, dotar l’illa
de Formentera de les infraestructures que necessiti. Juntament
amb aquesta dotació, cal destacar les transferències de 258.000
euros al Consell de Menorca i de 60.000 euros a la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears per a infraestructures.

Per al mobiliari, per obres en els edificis de Minyones,
Consolat de Mar i sector naval s’han previst unes inversions
aproximades de 535.000 euros. A més de les despeses generals
de la Presidència i de la Conselleria de Presidència, la Secretaria
General Tècnica s’encarrega del manteniment del palau de
Marivent i del complex de Son Vent, i de les inversions que s’hi
duen a terme. Per a l’any 2003 s’ha previst per a aquest
programa una partida per un import aproximat d’1 milió d’euros.

Cal esmentar també les partides destinades a l’edició del
Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb l’interès d’aconseguir
una publicació oficial de qualitat amb un cost adient, estam
duent a terme inversions importants en maquinària,
instalAlacions i serveis informàtics. Per a l’any 2003 està prevista
una inversió aproximada de 258.000 euros.

Un altre dels programes que depenen de la Secretaria
General Tècnica és el de l’Institut d’Estudis Autonòmics, el
qual seguirà, d’una banda, amb la tasca d’oferir al Govern
estudis, treballs i publicacions en el camp del dret públic, amb
una incidència especial en la promoció i la difusió de les
institucions d’autogovern de les Illes Balears, l’administració
de la comunitat autònoma, els consells insulars i altres
corporacions locals, com han estat les jornades sobre Dos anys
de Llei de Consells Insulars, recentment celebrades; i de l’altra,
amb la constitució d’un fons documental i bibliogràfic sobre
aquestes matèries, seguint les línies ja començades de la
ColAlecció Legislativa i de la ColAlecció Debat. Amb la ColAlecció
Legislativa està previst elaborar un codi electoral, un codi
pressupostari i un codi sobre normativa educativa. I pel que fa
a la ColAlecció Debat, s’han de publicar uns estudis sobre
consells insulars, comentaris sobre normativa de patrimoni
històric, un estudi sobre treballs parlamentaris de l’Estatut
d’Autonomia i diversos treballs sobre el Poder Judicial i l’estat
de les autonomies.

Igualment cal destacar entre les iniciatives de la Secretaria
General Tècnica, el programa de Beques Toga, en què es pretén
fomentar l’accés de les persones llicenciades en dret,
coneixedores de les nostres peculiaritats jurídiques i
idiomàtiques, als cossos de jutges i jutgesses, notaria i fiscalia,
consolidant les cinc beques que hi ha actualment i augmentant-
ne el nombre amb dues de noves. I l’organització de cursos
com el de Dret Civil Foral, ja iniciat, en el qual participen prop
de 60 jutges i fiscals, els quals podran acreditar així el
coneixement d’aquesta matèria. Aquest curs finalitzarà el 2003,
però, atesa la gran quantitat de peticions que hi ha, està previst
organitzar-ne un segon. D’aquesta manera es dedicaran 45.000
euros al programa de beques i 90.000 a la realització d’estudis,
de publicacions i organitzacions de jornades. Una altra feina
que té encomanada l’institut per a l’any 2003 és l’organització
dels actes per commemorar el vintè aniversari de l’Estatut
d’Autonomia, una exposició sobre el naixement i el
desenvolupament de l’Estatut al llarg d’aquests vint anys de
vida; l’edició d’un llibre commemoratiu, amb l’aportació d’un
nombrós grup d’intelAlectuals de les nostres illes que han estat
testimonis d’aquests anys d’inici d’autogovern a les Illes
Balears, etcètera; per a aquestes activitats es compta amb un
pressupost de 200.000 euros.

I tal com esmentava anteriorment, una de les activitats que
la Secretaria General Tècnica durà a terme l’any vinent és
l’organització del procés electoral per a les eleccions
autonòmiques del 2003; per a la qual cosa hi ha pressupostat
un pressupost previst de 785.000 euros. Aquests doblers es
destinaran a la dotació de mitjans necessaris com ara paperetes,
sobres, fulletons informatius, també per a la realització d’una
campanya institucional de foment del vot, com a diverses
actuacions d’informació a la ciutadania sobre qüestions
relacionades amb el procés electoral, a través d’una pàgina web
específica i telèfons d’informació.

Direcció General de Patrimoni. La Direcció General de
Patrimoni compta amb un pressupost per a l’any 2003
aproximadament de 4 milions d’euros, que donen cobertu r a  a
les dues àrees d’actuació d’aquesta direcció general. D’una



1340 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 61 / 7 de novembre del 2002

 

banda, la racionalització de l’aprofitament dels diversos
immobles propietat de l’administració, com també de l’ús i de la
ubicació d’aquests, amb l’objectiu que les diverses conselleries
i seus públiques siguin realment llocs de trobada entre
l’administració i la ciutadania. Aquesta tasca necessita d’una
política d’adquisicions de béns immobles que tenguin una
ubicació i unes característiques idònies per a la unificació de
serveis i que al mateix temps permetin reduir les despeses de
lloguer. Aquest programa suposa una inversió de més de 2,5
milions d’euros, dels quals parlaré més endavant. D’altra banda,
la gestió del registre, la supervisió de les associacions i de les
entitats jurídiques i les relacions amb aquestes, aquestes
funcions tenen com a objectiu el registre de les associacions,
de les fundacions i dels colAlegis professionals i la supervisió,
el control documental i la potenciació d’aquests colAlectius,
sense oblidar la feina que realitza la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa.

Durant l’any 2003, la Direcció General de Patrimoni
continuarà la important tasca que ha desenvolupat en el
conjunt de la Conselleria de Presidència, tant pel que fa a
l’adquisició de patrimoni immobiliari com a la racionalització de
l’actualització de les dependències llogades. Així, aquest any
es facturà el darrer pagament de la finca de s’Alqueria Vella, per
un import de 901.000 euros; 72.000 euros es destinaran a
concloure el pagament de l’antic Quarter de Son Banya i en
aquest quarter s’iniciaran les obres de l’edifici d’emergència
UU2 per un import de 300.000 euros. L’arranjament d’edificis ja
propietat de la comunitat autònoma suposarà una inversió de
300.000 euros. Les subvencions a diversos municipis per a
l’adquisició de patrimoni militar i les ajudes al Pla jove, prop de
400.000 euros. Per a l’any 2003 hi ha prevista una inversió de
300.000 euros al Pla jove, quantitat que es destinarà, mitjançant
els ajuntaments de les illes, a la dotació d’infraestructures
immobiliàries per a la gent jove.

Des d’aquesta direcció general es faran inversions
importants a les finques Aubarca i Es Verger, per a les quals
estan previstes unes transferències d’uns 700.000 euros. D’altra
banda, el registre, la supervisió i les relacions amb associacions
i entitats jurídiques disposa d’un pressupost de 85.000 euros,
la major part, òbviament, està destinada 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 les lleis, com també la redacció d’estudis sobre
l’activitat legislativa tant de les illes com d’altres comunitats.
Els objectius principals d’aquesta direcció general són: d’una
banda, mantenir una relació constant i fluïda amb el poder
legislatiu, que afavoreixi la feina dels dos poders; i d’altra,
impulsar i coordinar les normes que emanen de l’executiu.
Algunes altres de les seves tasques són l’elaboració de
l’inventari de procediments administratius de l’administració de
la comunitat; el suport tècnic i administratiu que dóna a la
representació de les Illes Balears tant en el si de la Comissió
Mixta de Transferències de l’Estat, a la comunitat autònoma,

com a la Comissió Tècnica Interinsular o a les relacions
tècniques de coordinació amb el Consell Consultiu.

Del pressupost global d’aquesta direcció general, es
destinaran 80.000 euros principalment a la realització d’estudis
i de treballs tècnics. Al seguiment de l’activitat legislativa de
diverses comunitats s’hi dedicaran 72.000 euros, mentre que les
despeses de personal pujaran 248.000 euros. Aquesta direcció
general, amb un pressupost molt ajustat, està aconseguint fer
una feina molt important tant en les relacions amb el poder
legislatiu com en la coordinació normativa, fruit de la qual és el
conjunt de normes tramitades o que es tramiten actualment en
el Parlament, les quals tots vostès coneixen.

Direcció General de Relacions Europees i per a la
Mediterrània. El Govern de les Illes Balears compta amb la
Direcció General de Relacions Europees i per a la Mediterrània
per potenciar i desenvolupar les activitats que du a terme, 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
diverses actuacions sectorials de rellevància exterior i
institucionals a l’àmbit de la Unió Europea, de forma que
aconsegueixi una acció exterior del Govern integrada i coherent,
per tal d’assolir la major eficàcia possible. 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 319.000 euros.

Entre les partides d’aquesta direcció general, es pot
destacar la dotació de 42.000 euros per a la despesa de la
Delegació del Govern a les Illes Balears a BrusselAles. També es
destinaran 72.000 euros a la realització d’actuacions que
permetin apropar la realitat de les illes a altres regions i a altres
organismes europeus.

Direccions generals de Presidència i de Projectes. La
Direcció General de Presidència i la Direcció de Projectes
realitzen funcions de suport al President de les Illes Balears;
coordinen els projectes estratègics del Govern i les relacions
amb les organitzacions ciutadanes més representatives i amb
els ciutadans de forma individualitzada. S’encarreguen també
del servei de protocol i de relacions públiques. Del pressupost
d’aquestes direccions generals, cal destacar les partides que es
dediquen al foment del moviment associatiu, per un import de
90.000 euros, i les tasques de seguiment i coordinació dels
projectes estratègics del Govern, per un import de 72.000. Per a
les actuacions de la Presidència del Govern, en l’exercici de les
funcions de més alta representació de les (...) de les illes, s’han
pressupostat un total de 330.000 euros. Per una altra banda,
també cal destacar la partida de 464.000 euros destinada a l’àrea
de protocol del Govern.

Direcció General de Comunicació. Amb un pressupost d’1,4
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 de
govern. La dotació d’aquesta direcció general també inclou la
realització d’activitats orientades a la promoció dels mitjans de
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comunicació d’àmbit comunitari i local. Gran part del
pressupost es destina a l’adquisició de material tècnic per
donar suport a la difusió de les accions periòdiques del Govern,
al seguiment informatiu i publicitari i a les subscripcions a
mitjans de comunicació. 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, la contractació d’espais
publicitaris a tot tipus de mitjans, etcètera. Així, els 104.000
euros es destinen a l’escaneig de notícies i la contractació del
servei de notícies externes, com són l’Agència EFE. Es renovarà
el conveni amb Ràdio i Televisió Espanyola per un import de
240.000 euros i també cal destacar la partida de 180.000 euros
que es destinaran a millorar el manteniment tècnic de remissió
d’imatges a les televisions de l’illa, mentre que 66.000 més es
dediquen al Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyol,
entitat que realitza les funcions d’assessorament en qüestions
que afecten la nostra comunitat autònoma.

Direcció General de Relacions Institucionals. La Direcció
General de Relacions Institucionals aglutina entre les seves
competències una sèrie d’activitats molt representatives de la
feina de la Conselleria de Presidència. Amb un pressupost que
superen els 3 milions d’euros, inclou el programa d’ajuda als
ajuntaments de la Serra de Tramuntana, que ja he esmentat
abans, per un import de 721.000 euros. S’ocupa també de
l’organització de les activitats per celebrar, el proper dia 1 de
març, que per a l’any vinent comptaran amb un pressupost de
500.000 euros; sense oblidar els importants programes d’ajuda
a les persones que varen ser privades de llibertat a la Guerra
Civil espanyola o a l’Oficina d’Ajuda a les Víctimes del Delicte.
Tampoc no es pot oblidar la tasca d’assessorament a les
corporacions locals, per tal de fomentar la col Alaboració 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 230.000
euros.

Pel que fa al foment de les comunitats balears radicades a
l’exterior i a les relacions amb aquestes, la Direcció General de
Relacions Institucionals desenvolup arà tot un seguit d’accions
assistencials i socials per als balears que es trobin en una
situació d’urgent necessitat, com també les activitats
formatives i socioculturals als centres. Així mateix, es cobrirà el
manteniment de la funcionalitat operativa dels locals i de les
instalAlacions de les comunitats balears i la trobada de joves
que tendrà lloc en el nostre país, a principis de l’any 2003,
sense oblidar l’organització del Consell de Comunitats Balears
a l’Exterior. D’aquest programa, que compta amb 671.000 euros,
se’n poden destacar els 180.000 destinats a l’operació retorn;
els 240.000 que s’invertiran en reparacions i restauració de les
seus i els 251.000 per a les diverses activitats ja esmentades.

Aquesta direcció general seguirà amb un programa que té,
sens dubte, un caire ben humà: es tracta del programa
d’assistència a les víctimes del delicte i dels punts de trobada,
ambdós amb un èxit notable pel que fa a la funció social que
compleixen. Quant a les oficines d’ajuda a les víctimes del
delicte, amb un pressupost de 240.000 euros, en seguirem
reforçant la presència en els Jutjats de Palma, de Manacor i

d’Inca i a les dependències de la Policia Municipal de Palma per
cobrir dignament un servei que augmenta any rera any. El punt
de trobada ofereix a les parelles divorciades o separades en
situació de crisi, un lloc neutre, on poden fer tant els
intercanvis de nins i nines com les visites tutelades. Es tracta
d’un servei de gran acceptació i que cobreix un dels buits més
transcendents de les normes de separació i de divorci.

En definitiva, senyores i senyors, sense oblidar que la
Conselleria de Presidència, tal com he dit, té un marcat caràcter
administratiu, la qual cosa ens obliga a destinar gran part del
seu pressupost a actuacions d’aquest caire, hem de ressaltar,
una vegada més, l’esforç inversor que hem fet aquests últims
anys i que continuarà en el pressupost de l’any vinent.
Inversions en patrimoni propi, inversions en patrimoni d’altres
institucions públiques, despeses, en definitiva, que representen
actuacions que romandran en el temps. D’altra banda, també
hem d’esmentar especialment el vessant social del pressupost
que, any rera any, ha tengut la Presidència, invertint els
doblers, iniciatives i serveis que atenen de forma immediata els
problemes dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si cap grup parlamentari
demana ajornament, demanaria si podem continuar la sessió.
Per tant, passaríem al torn de preguntes dels diferents grups
parlamentaris i en aquest cas, té la paraula el representant del
Grup Mixt, Unió Mallorquina, el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Presidència,
en primer lloc felicitar-lo per la seva exposició i pel pressupost
que tendrà per a l’exercici de l’any que ve. Des d’Unió
Mallorquina, partit que no participa en aquest Govern, però que
sí li dóna suport, volem anunciar-li que tendrà el nostre suport
a aquest pressupost. Felicitar-lo, una vegada més, per les
inversions que conté el seu pressupost, encara que, com vostè
ha dit, és un pressupost que té un caire marcadament
administratiu. Felicitar-lo per la gestió que ve duent a terme
l’Institut d’Estudis Autonòmics, aquest institut creim que fa
una tasca molt important de divulgació i d’investigació en
aquests temes jurídics, i animar-lo que segueixi per aquest camí.

I voldríem formular-li una pregunta: si no ho he entès
malament, dins el seu departament es dóna suport a aquells
esportistes d’alt nivell a les Illes Balears, si ens podria explicar
un poc més quines partides dedica a això.

Si no ho he entès tampoc malament, en el seu departament
s’han previst relacions amb el Ministeri de Justícia; si es té
prevista qualque actuació tendent a aconseguir la transferència
d’aquesta matèria.

I sobretot si, des del seu departament, s’ha previst qualque
actuació per intentar resoldre una de les mancances que tenim
en aquesta comunitat autònoma que, al nostre criteri, és de les
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més importants, i és el dèficit que hi ha tant al Tribunal Superior
de Justícia com als jutjats conteciosos, de magistrats i de jutges
que puguin atendre aquests jutjats. Balears només compta amb
dos jutjats contenciosos, que són absolutament insuficients,
no només pel número de contenciosos que hi ha en aquestes
illes, sinó per la importància o la dificultat d’aquests
contenciosos; pensem que els nostres tribunals no es dediquen
només a temes de resoldre multes, sinó que els tribunals
contenciosos ara han assumit les competències, o sigui, tenen
la competència de jutjar el que afecta els consells insulars en
aquelles matèries que són transferides, i hi ha matèries tan
importants com pugui ser doncs tot l’urbanisme d’aquesta
comunitat autònoma que cau en aquest jutjat contenciós, que
ben aviat estaran colAlapsats i el Tribunal Superior de Justícia
que la seva Sala Contenciosoadministrativa ja sabem el retard
que du. A veure si, des del seu departament, s’ha previst
qualque tipus d’iniciativa per donar mitjans a aquest jutjat o per
arribar a acords i convenis amb l’administració de justícia, amb
el Consell General del Poder Judicial, per tal de dotar aquests
jutjats del personal suficient per poder atendre els
contenciosos que romanen pendents en aquests jutjats; a pesar
de la gran tasca i de la gran feina que fan els magistrats titulars
d’aquests jutjats, que ens consta que s’hi dediquen però que,
clar, la gent només pot donar abast al que pot donar abast.

I després també ens agradaria si ens pogués explicar, que ha
parlat vostès que tenen un servei d’assessorament a les
corporacions locals i que, donat que aquesta transferència en
matèria d’administració local és dels consells insulars, si ens
pogués explicar en què consisteix aquest servei
d’assessorament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari
del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la diputada Sra.
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en nom del PSM, volia
agrair-li la seva presència en aquesta compareixença per explicar
els pressuposts per al 2003. Per raons personals no he pogut
sentir tota la seva intervenció, però sí que el vull felicitar,
sobretot per la darrera part que jo he pogut escoltar, que és pel
vessant social d’aquests pressuposts. Estava parlant el diputat
que m’ha precedit, que li ha fet una pregunta en el sentit que li
explicàs amb quina mesura ajuden i assessoren les
corporacions locals, i jo li voldria afegir que és important que
des de totes les administracions que hi tenim competències,
tant els consells com el Govern també, donem un suport explícit
a les corporacions locals, perquè vivim uns moments difícils per
a aquestes mateixes corporacions i per tant tots els esforços
que es puguin fer des de les administracions autonòmiques i
insulars són importants.

També és interessant veure la preocupació d’aquest Govern
per les persones que tenen problemes, tant siguin víctimes del

delicte, com siguin les persones que han caigut en una situació
dins la vida que ha fet que estiguin fora de la llei. I també és
important, com no, donar suport a aquelles persones que, per
raons, les que siguin, econòmiques o socials, estan fora de la
nostra comunitat; i ara, sobretot a un país concret de Sud-
Amèrica estan passant dificultats.

Després, me permetrà que li faci una pregunta, tal vegada és
un poc fora de lloc, però he arribat quan vostè repassava el
tema dels mitjans de comunicació i no he pogut sentir si es té
una previsió per a la creació d’un mitjà de comunicació
audiovisual propi, autonòmic. Vostè sap que és una
reivindicació del nostre partit i me veig en l’obligació de
demanar-li a veure si per al pressupost del 2003 hi ha cap
previsió en aquest sentit.

També felicitar-lo per la tasca que fa l’Institut d’Estudis
Autonòmics i un altre tema que també voldria insistir, que ja
també en aquest tema el diputat d’Unió Mallorquina n’ha parlat,
que és el tema dels jutjats i del personal que fa falta als jutjats.
Ja fa bastants d’anys que havíem aprovat en aquest mateix
Parlament una proposició no de llei demanant magistrats a Inca
i a Manacor perquè feien bastant falta, i la veritat és que encara
aquesta petició no ha estat atesa i creim que, més que mai, s’ha
d’insistir en aquest sentit.

Per la resta, creim que són uns pressuposts equilibrats i que
es podrà fer una bona tasca quant al servei al ciutadà que és, en
definitiva, el que ens importa a tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Fèlix Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Únicamente para agradecer, como
han hecho el resto de portavoces, la asist encia y las
explicaciones del conseller de Presidencia, D. Antonio Garcías,
y la asistencia a esta comparecencia del Secretario General
Técnico, el Sr. Fernando Pozuelo.

Destacar la continuidad, desde nuestro punto de vista, de
los esfuerzos inversores de esta conselleria que, en algún
momento, yo creo que de un modo equivocado y peyorativo se
calificó por algún portavoz de burocrática, cuando realmente lo
que debería ser es de servicios transversales y administrativos
que se dan al resto de consellerias y a la propia presidencia.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista únicamente
constatar que desde la Conselleria de Presidencia se sigue
cumpliendo el programa presentado en julio de 1999 y, si cabe,
mejorándolo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Per contestar les
intervencions fetes fins ara, té la paraula el conseller de
Presidència.

Manifesta que contestarà tots els grups en conjunt i, per
tant, té la paraula en nom del Grup Parlamentari Popular, la
diputada Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència del conseller. I bé,
com els altres anys, constatar que ve poc acompanyat, ben
acompanyat, però poc acompanyat, es veu que li fa una mica de
vergonya venir amb tots els que hi ha en aquesta àrea.

Com cada any, li hem d'insistir en el mateix, considerem que
hi ha massa direccions generals, que aquestes direccions
generals se superposen unes amb altres, però és que a més a
més aquest any n'hi ha una altra i encara més patent, la Direcció
General de Projectes. Abans teníem Direcció General de
Presidència, que feia el que farà ara la Direcció General de
Projectes. No sabem en aquest moment qui serà el director
general de Projectes, bé, aquesta diputada no ho sap, suposo
que ens dirà que és el Sr. Javier Tudela, però bé, abans era el
director general de Presidència qui feia totes aquestes feines,
i ara queden duplicades. De manera que en el pressupost de
l'any 2002 costava als ciutadans de Balears la quantitat de
352.432 euros, feia tota aquesta feina, i ara resulta que tindrem
Direcció General de Projectes i Direcció General de Presidència,
amb la qual cosa ja hem incrementat les despeses, hem passat
a una quantitat de 518.508 euros per fer la mateixa feina.

Igualment, repassant els pressuposts, hi ha una sèrie de
preguntes que li hem de fer. En el tema de comunicació no
entenem com pot ser que es pressuposti aquest any, en
inversions, una quantitat de devers 50 milions, ara parlo en
pessetes, eh?, quan resulta que en l'any darrer es va
pressupostar una quantitat de prop de 180 milions de pessetes,
i a la fi, a 30 de setembre, segons l'avanç d'execució, resulta que
s'havien gastat més de 572 milions de pessetes, en temes de
comunicació. La pregunta és saber d'on s'han tret aquests
doblers perquè Comunicació, que en tenia pressupostats 179
n'hagi pogut gastat prop de 600.

Quant al tema d'Illesport, saber si se subvencionaran els
clubs amb puntualitat o si passarà com aquest any que se
subvencionaran una vegada que el PP faci les denúncies
pertinents.

Quines quantitats es destinaran a enquestes, segons el Sr.
Pere Sampol, enquestes que són una mica falsejades, quina
quantitat es destinarà al tema de la regió europea?

També voldríem saber, quant a publicitat, com és que les
tanques publicitàries, en aquest cas de l'ecotaxa, que se
suposava que havien de venir per Turisme, com és que venien
sota l'anagrama de la Conselleria de Presidència. Volem saber
els doblers aquests com van d'una banda a l'altra.

I, com no pot ser d'altra manera, com pensa gastar aquestes
quantitats de publicitat, d'autobombo, com es pensen gastar de
l'1 de gener fins al 25 de maig del 2003 i quina quantitat ens
pensen deixar per poder gastar nosaltres des del 25 de maig al
31 de desembre.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Per contestar, té la paraula el
conseller de Presidència.

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

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar les
gràcies a tots els portaveus pel to, i intentaré aclarir tots els
punts plantejats. 

Començaré pel portaveu d'Unió Mallorquina, el Sr. Nadal.
En primer lloc, dir-li que les seves salutacions i els agraïments
de la feina feta, les traslladaré a tot l'equip, als de l'Institut
d'Estudis Autonòmics i a d'altres que estan ajudant que
aquesta conselleria tiri cap endavant. Crec que el fet que em
doni l'enhorabona per l'Institut d'Estudis Autonòmics ens
alegra molt, perquè va ser una aposta d'aquest govern, no
existia aquest organisme, podem dir que estava creat damunt
els papers, però no tenia ni funcions ni feina, i és de gran
satisfacció saber que complim amb el paper que ens havíem
proposat, és a dir, una feina de cara a l'exterior, de cara a la
societat, amb la finalitat d'editar llibres i de fer una feina jurídica
que necessitava de cara a l'exterior i de suport als estudiants de
dret, a professors, a jutges i a tot el cos jurídic, crec que feim
una feina positiva en aquest sentit i també estam fent feina en
el tema de recopilacions legislatives, amb la qual cosa haurem
canviat bàsicament el que existia fins ara. Per tant, creim que
aquest institut que s'ha posat en marxa, la seva pròpia vàlua
farà impossible que desapareixi al llarg del temps, per tant crec
que perdurarà per la feina que fa.

Em demanava sobre la Fundació Illesport. A aquesta
fundació hi dedicam 500.000 euros, la seva finalitat és ajudar,
patrocinar clubs i persones que hagin destacat i que destaquin
en un esport semiprofessional, la paraula seria clubs que tenen
un cost molt elevat per desplaçament i han d'anar a jugar, com
clubs de voleibol o clubs que no tenguin una gran afició
darrera, amb un gran cost social darrera, però que sí que tenen
una importància i han aconseguit un important paper a l'estat
espanyol, és ajudar-los a través d'aquests convenis d'Illesport
i, a més ajudar tot un conjunt de joves promeses dins l'esport,
ja sigui en natació, ja siguin en altres tipus, perquè puguin tenir
un ajut econòmic pels seus desplaçaments i les seves activitats.
Aquesta és la fórmula ADO que va donar tan bon resultat a
l'esport al nostre país, per tant ve a ser, en petit, un ADO per
donar suport a tot un conjunt d'esportistes que podríem dir
d'elit. La finalitat de la fundació és que aquests esportistes, no
tan sols puguin tenir aquests doblers, sinó que també vagin a
ajudes del sector privat, ajudes d'empreses que puguin aportar
doblers per a aquesta fundació i, per tant, a través d'aquestes
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ajudes i d'aquests patrocinis també puguem augmentar
aquestes quantitats que tenim de 500.000 euros. És una
quantitat important, però per ventura no és suficient, però
pensam que a través de la fundació es poden aconseguir i fins
i tot doblar aquestes quantitats.

Per altra banda, està en aquesta conselleria perquè va
dedicat al tema d'esport, com deia abans, d'elit, i no entenent
"elit" en un sentit d'esportistes professionals sinó
semiprofessionals, i per això està dins la nostra conselleria
perquè, com sap, l'altre esport, encara amb les competències
que no s'han fet als consells insulars, encara té determinades
tasques d'esport sempre a federacions esportives, per tant això
no va lligat amb les federacions i s'ha posat dins aquesta
conselleria.

El paper que em passen és que em diuen "amb més
aportacions privades", que és el que deia jo abans.

Ha fet tota una petició sobre el tema de Justícia i les
relacions amb Justícia i el tema de transferències. Això em dóna
peu a explicar un poc la situació amb què ens troba. Durant
aquests quatre anys hem fet una feina des de la no competència
que tenim en aquesta matèria i ha estat una feina de diàleg i de
treball amb jutges, fiscals i tot el cos judicials per intentar que
determinats serveis que es veien necessaris i imprescindibles
per als ciutadans i que des dels jutjats es creia que es podien
posar en marxa, nosaltres ho hem intentat. El punt de trobada
és el darrer que vàrem posar, que era una demanda sobretot del
jutjat de menors, de la fiscalia, de la problemàtica que passava,
i veim que estam orgullosos i contents d'aquesta tasca que es
fa i, a més, hem resolt un problema a aquest jutjat. Però, clar,
tenim les competències que tenim, no en tenim, la realitat és que
no en tenim. I l'únic que tendrem és la transferència de
l'administració de Justícia, és a dir dels mitjans materials per a
la justícia. Hem de dir que actualment les comunitats autònomes
que tenen aquesta transferència, els dirigents polítics,
independentment del partit polític de què són, saben que el fet
de la transferència de l'administració de justícia no és suficient
mai per a les ambicions d'aquestes comunitats autònomes,
siguin del color polític que siguin, sigui el conseller
d'Andalusia o sigui el conseller de Galícia. S'han fet, fins i tot,
uns documents sobre que el sistema ha de canviar perquè no
és adequat, la frase que jo sempre pos com exemple és la frase
que diu el conseller de Justícia de Galícia, diu "jo pag i no
comand", i això no és possible. 

Aquí estam abocats en aquest moment, sembla que des del
ministeri, hem de dir que al principi de la legislatura, el Ministeri
d'Administracions Públiques va plantejar la possibilitat d'iniciar
les negociacions amb aquesta transferència, després la va
paralitzar perquè varen donar prioritat al tema de sanitat i va
quedar totalment paralitzada. Des de fa un parell de mesos, s'ha
iniciat una altra vegada la negociació amb diferents comunitats
autònomes, i nosaltres iniciam la ponència tècnica crec que dia
25 de novembre, dia 20 de novembre. He de dir que la voluntat
nostra és tenir aquestes transferències, ara, els dèficits, com
vostè ha dit, dels jutjats, tots aquests dèficits que tenim que, a
més nosaltres mantenim relacions amb el Consell General del
Poder Judicial i li hem plantejat més d'una vegada i hem estat

reunits amb ells, són enormes a les nostres illes. Si no
aconseguim que hi hagi la dotació per poder donar aquests
serveis a aquests jutjats nous, si, a més, ens posen aquests
jutjats i no els doten tendrem un altre gran problema. Per tant,
aquesta transferència que la volem, creim que en aquest
moment la poden començar a negociar i ho hem de fer, nosaltres
ja teníem molts d'estudis tècnics fets, prèviament, quan es va
paralitzar, jo vull recordar que vàrem fer unes jornades on
acudiren pràcticament tots els consellers de totes les
autonomies, que varen ser unes jornades importants, fa poc,
tant el secretari general tècnic com jo, vàrem anar a una reunió
de tots els consellers de Justícia amb competència i ens varen
reunir també amb els que no en tenen, i feim una feina comuna
per crear un cos de tot un conjunt de demandes de com veim i
com s'hauria de plantejat el canvi dins el model, perquè el
problema és el model.

Crec que l'època no és molt adequada, ja que estarem
damunt les eleccions, si ara començam la ponència tècnica, en
dos dies tendrem eleccions, i crec que serà molt difícil que
aquesta transferència pugui venir abans d'eleccions, el que
passa és que crec que per part del ministeri, abans que acabi el
seu període legislatiu, tenen plantejat transferir aquesta
competència així com està en aquests moments. Nosaltres hem
de dir que la nostra comunitat és una de les que té els dèficits
més grossos i necessita una injecció molt forta de doblers per
poder canviar el que avui existeix.

També em plantejava el tema dels serveis d'assessorament
a administració local. Li puc dir el que tenim en aquests
moments. La tasca de les competències que tenim en informar
tot el que puguin ser expropiacions de carreteres que duen els
consells insulars, pràcticament dedicam, consells insulars i
ajuntaments, tots els processos expropiatoris és el que tenim en
tema d'assessorament, i després, a nivell d'això també hem fet
tota una feina des d'aquesta àrea, que és una àrea on no
disposam de massa personal, sinó que és una àrea petita, amb
poc personal, també tot el que ha estat la llei de règim local i
tota aquesta tasca, però bàsicament el que feim és complir amb
la competència que ens queda, que és la d'informar tot el que
són els expedients d'expropiacions de consells, d'ajuntaments
que ens plantegen, i tècnicament nosaltres els hem d'estudiar,
això és la tasca d'assessorament, que és la que ens queda. Les
altres, intentam fer feines de coordinació, com hem fet des
d'aquesta àrea, tota la feina de coordinació dels temes dels
temporals, per coordinar amb l'administració de l'Estat, d'aquell
famós decret que va treure l'Estat per donar una ajuda als
ajuntaments, que crec que no n'han vista cap, aquesta tasca es
fa des del que podríem dir Coordinació amb administracions
locals, però sempre sense voler trepitjar cap competència dels
consells ni dels ajuntaments.

També donar les gràcies a la Sra. Vadell per les seves
paraules, i remarcar aquesta vessant social que nosaltres la
tenim enquadrada en aquestes competències que no tenim de
Justícia, però aquestes tasques que feim per afavorir la Justícia
o per afavorir els serveis públics de Justícia als ciutadans.

El tema d'administració local, crec que ho he dit. En
administració local també tenim aquest programa de Serra de
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Tramuntana, que és un programa que ja hi era quan arribàrem,
no l'hem creat nosaltres, ara sí que també tendrem en
administració local tota la feina del tema de la possibilitat del
fons de cooperació municipal, també serà una tasca nostra,
però vaja, són tasques, com dic, d'administració local amb les
quals pretenem donar suport als ajuntaments.

Sobre el tema de la creació dels mitjans de comunicació
pròpia, en aquest moment hi tenim 79.000 euros, amb la idea de
culminar un estudi que es fa sobre aquesta matèria. Això és el
que tenim i és el que hi ha.

I sobre el tema dels jutjats, crec que he contestat abans,
amb tota l'explicació que he donat al Sr. Nadal.

Al Sr. Fernández també donar-li les gràcies i dir-li que en
això estam, en intentar complir o complir el programa. Jo diria
que estic satisfet en l'acompliment de programa en un 70%,
sempre queden moltes coses que ens agradaria fer i que no es
poden fer, perquè quatre anys no són suficients, però dir que
nosaltres també estam satisfets de la tasca que duim i d'aquest
programa que feim.

I passant a la portaveu del Grup Popular, també donar-li les
gràcies pel to i per l'interès d'aclarir temes, jo intentaré
respondre les preguntes que m'ha fet. Primer, dir-li que vostè
coneix, és una vella polèmica que he tengut amb els diferents
portaveus del Grup Popular en aquesta matèria, i ja ho he
explicat alguna vegada, no és que vengui ni poc ni molt
acompanyat, quan vaig iniciar aquesta legislatura, a la primera
compareixença de pressuposts, vaig fer el que havia vist fer
durant molt d'anys als pressuposts generals de l'Estat, a les
Corts Generals, i aquesta pràctica crec que és l'adequada,
perquè qui respon sempre és el polític al davant de la
conselleria, que és el conseller, per tant qui ha de donar
resposta ha de ser el conseller. A més, qui coordina els
pressuposts de la conselleria és el secretari general tècnic, per
tant el secretari general tècnic és aquí per si m'ha de passar un
paper de qualque cosa que no sàpiga o que no recordi, i crec
que amb això es compleix, perquè mentrestant els directors
generals fan feina dins les seves àrees i tenen les seves
tasques. Sé que els altres consellers no ho fan així, però és la
meva pràctica i ho ha estat i supòs que això no ha creat cap
problema al Grup Popular, en cap moment, perquè sempre ha
tengut les meves respostes i, si no, li he pogut enviar per escrit.

Després em diu que hi ha més direccions general, i mescla
i diu que hem creat una direcció general de projectes i que
només a la Direcció General de Projectes hi havia una quantitat
determinada i ara l'hem multiplicada per dos, no sé si no s'ha
mirat el programa de l'any passat, però veurà que hi havia una
secretaria general de projectes, Secretaria General de Projectes,
l'únic que hem fet ha estat canviar-li el nom de secretaria
general a direcció general. Res més, el capítol dels doblers són
els mateixos, aproximadament, hi pot haver 20, 30.000 euros,
però aproximadament són els mateixos si em suma la Secretaria
General de Projectes i la Direcció General de Projectes, ho pot
comprovar i ho veurà, perquè ho tenim i no hi ha cap problema.
Som nosaltres, per ventura, que li hem creat la confusió fent la
Direcció General de Projectes i ara fent la Direcció General de

Presidència, en aquest cas, però la veritat és que ara és Direcció
General de Projectes, però abans era Secretaria General de
Projectes. Per tant, les quantitats són les mateixes i
aproximadament són, xerr de memòria ara, però són d'un milió
d'euros, igual que l'any passat, ben igual, hi podia haver per
ventura unes quantitats que enguany poden estar una mica
més incrementades perquè hi ha determinades tasques que
abans per ventura eren a la Secretaria General Tècnica, que
poden ser temes de relacions públiques o protocol, i ara estan
emmarcades en aquestes dues direccions generals, però no hi
ha hagut cap increment sinó que l'únic és que abans podien
estar dins la secretaria General Tècnica i ara poden estar dins
aquestes dues direccions generals, però no hi ha hagut cap
increment, li ho puc assegurar, si no fos així, li justificaria
l'increment que hi ha hagut, no tenc cap problema, com pot
entendre.

El que veig per tot és el tema de comunicació, és com una
obsessió. M'hagués agradat que em digués "en comunicació
enguany han baixat", perquè la veritat és que hem baixat en
relació amb l'any passat, idò no, encara ..., perquè la realitat és
que hi ha hagut una certa rebaixa en comunicació i, en canvi,
em parla de tot el problema de la publicitat i la comunicació. Jo
crec que dins el pressupost de comunicació, i ho podem
repassar si vol, totes les partides són clares i ben justificades,
com li he explicat abans, no crec que hi hagi problemes. Jo li
puc dir el que sempre diuen vostès, estudis i treballs tècnics,
per exemple, on hi ha quantitats que vostès, no m'ho han dit tan
clarament, però que no perquè són, per què no són i com estan
determinades. Per exemple, la 22706, són 300.000 euros, això
significa que aquesta són les línies de retorn a Eivissa i
Menorca de tot el sistema que no funciona adequadament que
tenim del servei dins la sala de conferències -ara no em record
del nom-, sí, de videoconferències, és canviar tot aquest
sistema, perquè aquest sistema no funciona, no hi ha manera i
és per millorar aquest sistema, per posar-li un exemple. Vostè em
dirà "està dins estudis i treballs tècnics", sí, està dins estudis
i treballs tècnics, però és un exemple de moltes altres partides
que li puc dir. Per exemple, quan diu inversions de caràcter
immaterial, 320.000 euros, aquí hi ha el conveni de Televisió
Espanyola, 240.000, i 100.000 per a altres coses. Ho podem
repassar i li puc donar explicacions de cada una d'aquestes
partides, del que són. Com li he dit abans, estudis i treballs
tècnics, 130.000 euros, dins comunicació, aquí hi ha l'agència
EFE i altres contractacions de programes d'agències de fora que
són aquí dins, això és així de clar i, per tant m'he preocupat
aquesta vegada, perquè sempre deien el dels treballs i estudis
tècnics, de tenir una resposta clara perquè puguin saber que
aquí no hi ha cap tipus de problema dels temes de publicitat i
no publicitat.

També em diu vostès tenien 50.000 euros en comunicació,
ara en tenen 50 milions, 180 milions, com l'any passat. Bé,
vostès saben que nosaltres en comunicació, i això ho hem dit
a cada moment, tenim un concurs públic d'una quantitat
determinada que cada any treim, que a més això es reparteix
entre diferents conselleries, perquè després són aquestes
conselleries les que fan cada una la seva pròpia publicitat, i
aquest concurs eren, en pessetes, uns 500 milions de pessetes;
això significa que quan canvia aquesta quantitat moltes de
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vegades s'uneix i les quantitats s'unifiquen i es posen a la
Conselleria de Presidència, però no significa res més que això,
és a dir, és aquest concurs que tenim anual, que treim del tema
de la publicitat i de petites insercions publicitàries que es fan i
és un concurs públic que des del primer any feim i el tenim, i les
partides estan cada una dins les diferents conselleries, de les
tasques que fa cada conselleria. Dir-li en aquest cas que el que
suposa només el cost d'anuncis, de petits anuncis que s'han de
fer als diaris, obligats d'educació, són unes quantitats
importants que estan dins educació, no estan dins l'àrea de
comunicació ni dins la Direcció General de Comunicació.

Enquestes. No hi ha cap nova enquesta, com ja vaig dir,
l'únic que hi pot haver aquí és que l'enquesta es va fer el mes
d'abril i pens que hi pot haver algun pagament ajornat
d'aquesta enquesta que s'havia fet el mes d'abril, perquè em
pens que n'hi ha qualcun d'aquesta enquesta, perquè els
pagaments es feien en dues anualitats, però no hi ha cap
enquesta nova ni cap contractació d'enquesta.

I em demana també sobre el tema de regió europea. Li he de
dir que el projecte de regió europea, com hem explicat moltes
vegades, és un projecte que, a part de ser un guardó que ens
varen atorgar a través d'un estudi que varen fer de totes les
accions que faríem, dins aquestes accions hi havia multitud
d'accions que eren de diferents conselleries, nosaltres l'únic
que fèiem era una tasca de coordinació des de la Conselleria de
Presidència. Per tant, dins aquesta tasca de coordinació la
duien des dels treballs que feia la mateixa conselleria i no
necessitàvem perquè era de diferents programes que tenim
enllaçats era unir-los així com s'havia plantejat, i treure'ls cap a
l'esdeveniment del que pugui ser l'any europeu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir
en torn de rèplica?

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Popular, la
diputada Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, una cosa
li he d'alabar, quan comença, s'enreda la troca de tal manera que
seguir-lo, costa.

A veure, en el tema de publicitat hi ha una cosa ben clara,
no té sentit, bé, sí que en té, clar que en té, no té sentit que
cada any pressupostin la mateixa quantitat i resulta que ara
publicitat dependent de Presidència, Direcció General de
Comunicació, el 2001 tenien un pressupost de 300 milions de
pessetes, però en van gastar 1.258; en el 2002, una altra vegada,
tenien pressupostat 300 milions de pessetes, però fins a 30 de
setembre d'enguany porten gastats 1.250 milions de pessetes.
Ara tornen a pressupostar una quantitat ridícula quan a l'hora
de la veritat això va in crecendo, a part de les partides de
publicitat que té cada àrea. La gestió, l'eficàcia, i ara som a
Presidència, no es produeix per anar creant direccions generals
com es fa aquí, l'eficàcia precisament seria amb aquests doblers

gastar menys en publicitat i aquells doblers destinar-los per als
ciutadans, no per a autobombo i publicitat del que es fa i del
que no es fa,

Una prova la tenim aquí, l'any passat, un gran èxit, s'invertia
en el consorci Eivissa, Patrimoni de la Humanitat, una quantitat
pressupostada en el pressupost del 2002 impressionant, i
resulta que avui precisament surt a la premsa que solament
s'han destinat dels 16 milions previstos, 600.000 euros, no han
fet res, solament es dediquen a pagar sous, alts càrrecs i
publicitat, no hi ha res més en aquests pressuposts. 

Abans no ho he recordat, però voldria saber també de cara
a Menorca que es diu que es destinarà una quantitat per a
adquisició de patrimoni militar, voldríem saber quina quantitat
i a quina àrea exactament va dirigida, si efectivament hi ha una
quantitat específica per a Menorca, perquè revisat el
pressupost ens tornam a trobar amb el mateix d'aquests anys,
que tenim inversió real per illes, des del 99 ara tenim la més
baixa, Mallorca tindrà un 57,8% d’inversió, un 8,28 a Menorca
i 8,81 a Eivissa i Formentera. Volem saber a veure si això de
"Quatres Illes, un país i cap frontera" és veritat.

Més coses, no m’ha contestat tampoc..., el tema dels
estudis ja no li trec, perquè també en els estudis també porten
al 2003 diu que gastaran en estudis devers 2.300 milions de
pessetes, però en fi, el més important era aquí, aquí de
Presidència, això és el que està en el pressupost, en tot el
pressupost, no el seu, això és el que posa el seu pressupost,
miri-s'ho tot, perquè ....

Bé, jo crec que res més. Simplement que aquest pressupost
és una altra vegada el mateix, publicitat, publicitat i publicitat,
publicitat fins i tot d’allò que no es ven. O sigui surten coses,
però al final no es fan. Això és el pressupost que ens presenta
el pacte. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Sugrañes. Per contestar té la paraula el torn de
contrarèplica el conseller de Presidència. 

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

Gràcies, Sr. President. Intentaré parlar més pausadament
perquè la senyora portaveu em pugui seguir, encara que a
vegades m’és difícil, però ho intentaré.

Començaré pel final. Jo no he entès això de Mallorca el 50,
el 8,9 i el 8,9, perquè sobra un 30%. No ho he entès, no sé què
m’ha volgut dir amb això perquè no ho he entès de cap de les
maneres, perquè 8,9 més 9,9 més 50%, en falten 30. No ho he
entès, per tant, com que no ho he entès no li puc contestar.
Què vol que li digui?

Segona, Consorci Patrimoni de la Humanitat. Escolti, la
quantitat que posam i que posarem cada any en el Consorci de
Patrimoni de la Humanitat és una quantitat que cada any es
posarà, per què? Perquè allò que es va crear a través del
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consorci va ser un préstec i aquest préstec es va pagant
anualment. Si el consorci per a tots els projectes que té
plantejats a un moment determinat encara només ha pogut
executar allò que ha pogut executar, no es preocupi que tot
s’anirà executant. El que passa és que nosaltres no podem
deixar de pagar la quantitat anual al consorci perquè és la
quantitat que s’ha de pagar als bancs per poder disposar de tot
un conjunt de projectes i es va demanar un préstec. I aquest és
el sistema, què vol que li digui? No té res a veure, és a dir, el
tema de l’execució en aquest cas d’allò que podria ser el
consorci dels projectes que jo no conec en aquest moment,
vostè diu que ho ha llegit a la premsa, jo també ho he pogut
llegir a la premsa, no ho conec exactament, però la nostra
obligació és que cada any hem d’aportar una quantitat perquè
es pugui retornar el préstec que es va demanar per 10 anys per
dur endavant totes aquestes obres. El que sí és cert és que el
pagarem durant 10 anys i volem procurar en 4 o 5 anys tenir
t otes aquestes obres acabades i per això aquest consorci té
aquesta finalitat. Si ara ens hem avançat, en aquests moments,
que tenguem més aportat que allò que es pugui haver gastat,
no es preocupi perquè es posaran en marxa totes les obres,
unes obres importantíssimes per a Eivissa i es duran a terme en
un espai de temps totes. Per què? Perquè s’ha pogut fer aquest
préstec i nosaltres cada any anam pagant aquesta quantitat,
que és l’aportació anual que hem de fer en el Consorci
Patrimoni de la Humanitat.

Després em diu Menorca..., no, miri, allò que li he dit, em
sap greu, jo crec que l’anterior portaveu ja ho coneixia
perfectament. Tenim el conveni del Migjorn per al tema de la
compra d’edificis militars. Un conveni amb es Castell i un
conveni amb es Mercadal. I aquí són unes quantitats cada any
que donam, en aquesta línia que es va marcar de compra de
patrimoni militar i donam a aquests tres ajuntaments. Per altra
part, també tenim encara pendent el pagament anual de la seu
del Consell de Menorca, que si no record malament són 280.000
euros, 250.000 o 280.000 que hem de pagar encara enguany i
encara no sé si ens queda l’any que ve per pagar. Aquí també
hem de dir que vàrem iniciar unes altres negociacions, això va
fer que incrementàssim les partides que tenia previstes el
govern anterior, perquè també en comparació amb els anys que
havien passat era necessari. I per tant, estam pagant això en
relació a Menorca.

I per acabar, el tema de l'autobombo, la publicitat, el tema
dels 1.000 milions. Miri, jo li he explicat el sistema, com ho duim
i com ho feim. Nosaltres per unificar i treure un concurs, el que
sí és cert és que en un moment determinat totes aquestes
petites partides, qui sap manejar pressuposts, que estan en
determinats apartats de cada una de les conselleries,
s’unifiquen per poder treure aquest concurs i treure aquestes
quantitats. Quan s’unifiquen i tal, després es liquiden en el
pressupost de Presidència. Això és l’única cosa que hi ha, no
és que sigui publicitat de la Conselleria de Presidència, no és
publicitat de la Conselleria de Presidència. Molts de pagaments
d’aquests no tenen res a veure amb la Conselleria de
Presidència, fins i tot molts de pagaments són el pagament de
les convocatòries públiques que es poden fer per determinades
conselleries, que tenen un cost i que s’han pagar als mitjans de
comunicació. A més, després hi ha tot un conjunt de

campanyes, crec que l’any passat ja vaig explicar el mateix, que
la Conselleria d’Agricultura cridi els mallorquins perquè
consumeixin productes nostres, que crec que és una campanya
de sensibilització important i necessària i, per tant, aquesta
campanya no és una campanya d’autobombo, és una campanya
necessària perquè els nostres productors vegin que els nostres
consumidors consumeixen els nostres productes, o que la
Conselleria d’Indústria tengui també una campanya de
promoció del moble mallorquí. 

Pos aquests exemples com en puc posar molts d’altres en
temes de publicitat, això és igual que si ara ens diuen que una
de les coses més importants que ha fet el Partit Popular de la
demanda és que no feim suficient promoció en turisme, que la
promoció en turisme és publicitat. Idò ara que ens diguin que
feim massa promoció en turisme i la publicitat en turisme. Clar,
la veritat és que..., i després l’ajuntam i deim, no és que la
gasten en autobombo, no escolti no gastam en autobombo, ho
feim per les necessitats de cada una de les conselleries i perquè
és necessari fer-ho. Miri, aquesta és la realitat i això és el que hi
ha. Per tant, no hi ha ni autobombo, autobombo era allò que
feien altres amb campanyes genèriques com “ho tenim tot per
aconseguir-ho tot”, que no deien ni significaven res. Nosaltres
el que sí hem fet cada any ha estat una campanya explicativa i
a més l’hem treta mitjançant concurs cada any i és l’única
campanya explicativa de les tasques que fa el Govern i des
d’una globalitat, no des d’un punt de vista sectorial. Aquesta
sí que l’hem tenguda dins la nostra conselleria i aquesta sí que
s’ha feta, però les altres són les que es fan per temes sectorials,
igual com es poden fer les de medi ambient, o campanyes de
prevenció dels focs, no s’han de fer aquestes campanyes de
prevenció del foc? 

Totes aquestes campanyes són les que s’han fet i són les
que es fan, l’única que vostès poden dir que és una campanya
global d’exercici d’allò que està fent el Govern, l’hem feta cada
any i l’hem treta a concurs i aquesta és l’única que sí...
enguany l’hem treta i l’hem posada en marxa com vàrem fer
l’altra any. I aquesta és una campanya d’uns 150 milions de
pessetes i cada any és l’única i no n’hi ha d’altra, a més aquesta
no la vull definir ni tan sols autobombo, sinó que és una
campanya exp licativa de la tasca global que fa aquest govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcias. Amb això donam per conclosa aques ta
compareixença, agraint la presència del conseller i del seu
equip.

S’acaba aquesta sessió. Gràcies.
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