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(Inici de la sessió no enregistrat)

... i Pere Sampol substitueix Eduard Riudavets.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López Oleo substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Francina Armengol substitueix Francesc Antich. 

(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguno más? 

Compareixença, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears,
de l'Hble. Sra. Vicepresidenta del Govern i Consellera de
Relacions Institucionals, per tal d'informar sobre les línies
bàsiques de l'acció de govern de la seva vicepresidència i
conselleria.

Seguidamente pasaremos al primer y único punto del orden
del día, consistente en la comparecencia núm. 1402/03, de la Sra.
Vicepresidenta i Consellera de Relaciones Institucionales para
informar sobre las líneas básicas de acción del Gobierno y de la
conselleria. Asiste acompañada, la Sra. Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, por el director general de Relaciones Institucionales,
el Sr. Antonio Juaneda, y la Sra. Secretaria general técnica
Dulce Linares.

Tiene la palabra la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President en funcions. Gràcies, senyors i
senyors diputats i diputades de la comissió. En primer lloc he
de dir que vàrem demanar aquesta compareixença a petició
pròpia perquè crèiem que era el més adient, una vegada
conformat el Govern, poder presentar el pla d’actuació del
Govern, i concretament de la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals davant la Cambra, el Parlament
d’aquestes illes, que representa la sobirania d’aquesta terra.

En primer lloc els he de dir que com a funcions de la
vicepresidència són les típiques de qualsevol vicepresident o
vicepresidenta: donar gestió i suport directe a la gestió del
president i assistir en tots aquells temes que facin falta a l’acció
del Govern en general i dels consellers en particular;
bàsicament la tutela i la coordinació del Govern amb altres
organismes nacionals, internacionals i insulars, i la coordinació
de les diferents conselleries; gestionam també des de
Vicepresidència de manera directa el desenvolupament dels
serveis jurídics de la comunitat i el seu funcionament, i també
el desenvolupament de l’àrea de comunicació, i la projecció i la
imatge del Govern cap a l’exterior i tot el que afecti la seva

imatge corporativa i de gestió amb els mitjans de comunicació.
Per altra banda també coordinam i gestionam tot el que seria el
marc de desenvolupament normatiu del Govern i les relacions
amb el Parlament i les relacions d’aquest amb altres
conselleries.

Si ara anam al que serien funcions pròpies de la conselleria,
veim que a la conselleria hi ha adscrites tota una sèrie de
direccions generals: la Direcció General de Relacions amb el
Parlament i Coordinació Normativa, la Direcció General de
Projectes y la Direcció General de Relacions Institucionals.

Si anam ara un poquet desglossant quins són els objectius
de cada àrea començarem pel Servei de l’Advocacia. Hem
estructurat els serveis jurídics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears de tal manera que hem creat la figura de l’advocada
general de la comunitat autònoma, de la qual pengen tota una
sèrie de departaments. Hem fet un departament en el qual hi
estarà residenciat tot allò contenciós administratiu; un altre
departament on resideix tot el tema de consultes i peticions; un
altre departament que és el que coordina totes les assessories
jurídiques de les conselleries i que, a més, dóna assistència
directa al president; i un altre departament que és l’Instit ut
d’Estudis Autonòmics. D’aquesta manera donam més agilitat
al que eren els departaments jurídics, queda d’alguna manera
molt més compartimentades les distintes vessants en matèria de
Justícia, i a ningú no se li escapa que les feines principals
serien l’assessorament jurídic, tota l’assistència i defensa
judicial, i aquesta coordinació de què els he parlat dels distints
departaments del Govern, de tal manera que, com saben,
pràcticament no hi ha conselleria que no tengui el seu
departament jurídic, però hi ha d’haver un ens superior que
p ugui coordinar tots aquests departaments, i també des de
l’Institut la realització de tots els estudis jurídics d’aquesta
comunitat autònoma i, en concret, feim feina en tot el que serien
els actes d’aniversari de l’Estatut d’Autonomia.

Si anam ara a les tasques de la Conselleria de Relacions
Institucionals, tenim la Secretaria General Tècnica. Com vostès
saben es caracteritzen totes les secretaries generals per la
gestió comuna dels serveis de personal i de pressupost de la
conselleria, la gestió del personal de la Conselleria de Relacions
Institucionals i de Vicepresidència, la gestió de la Unitat de
Gestió Econòmica, l’assessorament jurídic a la vicepresidenta
i el suport tècnic, en definitiva, a tots els departaments.

Si anam ara la Direcció General de Relacions Institucionals,
és una de les direccions generals que potser tengui un
contingut més important en el sentit que és l’encarregada de les
relacions amb totes les altres administracions: comunitats
autònomes, consells insulars, ajuntaments, entitats
corporatives i entitats associatives; té la competència de cases
regionals amb presència a les Illes Balears i tot el que seria el
món del foment associatiu. També les relacions amb el Poder
Judicial i, per tant, és la direcció que fa feina per poder fer
efectives les transferències en matèria de Justícia i altres
transferències, i per tant és la que du endavant tot el procés
negociador amb l’Estat.
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També he de dir que desenvolupa tota una sèrie de
funcions, entre elles la que els he comentat de la transferència
de competències, però també tots els ajuts a aquestes entitats
associatives que estan implantades dins la nostra terra. També
ajudes als ajuntaments, concretament la línia d’ajudes als
municipis de la Serra de Tramuntana, que s’ha d’actualitzar. És
la direcció encarregada de dur endavant la comissió que s’ha
creat per organitzar els 25 anys d’aniversari de la Constitució
Espanyola, per tant de dur endavant tots els actes de
commemoració d’aquest vint-i-cinquè aniversari, i els actes
commemoratius del Dia de les Illes Balears. També du tota la
relació amb les delegacions consolars i la coordinació per a la
resolució d’assumptes d’interès. 

En aquest moment està fent feina de manera intensa en el
que serà fer efectiva la transferència en matèria social al Consell
Insular de Mallorca que, com saben, es va fer efectiva fa un
parell d’anys al Consell Insular de Menorca i al Consell Insular
d’Eivissa, però no es va fer efectiva al Consell Insular de
Mallorca; havia d’entrar, efectivament, dia 30 de juny, però hi
va haver un canvi a la llei perquè pogués entrar dia 1 de gener.
Hi ha molts de problemes amb aquesta transferència perquè hi
ha certs desfasaments de personal i econòmics, i està fent feina
perquè aquesta transferència pugui ser una realitat dia 1 de
gener. Diríem que l’objectiu principal d’aquesta direcció general
és aconseguir unes transferències fluïdes tant en el primer com
en el segon nivell, aconseguir un nivell de coordinació
important i intentar que en cap cas no dupliquem les accions
entre les administracions, sinó que la coordinació sigui
realment efectiva i que no hi hagi duplicitat en cap tema, i
especialment en els temes socials, que és allà on hi més
transversalitat amb els temes culturals, amb els temes esportius,
entre les diferents administracions, de tal manera que anem
coordinats a través d’aquesta direcció general i, per tant, de
qualque manera els doblers dels ciutadans siguin rendibilitzats.

La Direcció General de Relacions amb el Parlament i
Coordinació Normativa és una direcció general que coordina
l’activitat del Govern en relació amb el Parlament en una doble
vessant: des del Govern cap al Parlament i del Parlament cap al
Govern. El que feim és, de qualque manera, complimentar les
iniciatives que presenten els grups parlamentaris i, per tant,
donar-los resposta, i canalitzar també la iniciativa legislativa del
Govern. Tenim també un departament de coordinació normativa
per coordinar els diferents departaments del Govern a l’hora
d’elaborar projectes de llei i altres textos normatius, i sobretot
aquí tenim una feina important en els projectes de llei que
poden tenir una certa transversalitat. Per tant es tracta de
coordinar i participar en la redacció d’aquestes normes per tal
d’unificar procediments i per tal de donar agilitat a tot aquest
procediment.

Altres funcions d’aquesta direcció general són tot el que
seria el suport tècnic i l’assessorament a la Comissió Tècnica
Interinsular encarregada de desplegar les transferències del
segon nivell i les transferències cap als consells insulars, i
també donar suport, amb l’altra direcció general, a la Comissió
Mixta de transferències del primer nivell amb l’Estat. Per una
altra banda una competència no menor, però també important,

seria difondre l’inventari d’òrgans colAlegiats de l’administració
autonòmica i dels procediments administratius.

Una altra direcció general és la Direcció General... Bé,
l’objectiu d’aquesta direcció general principal és aconseguir
una relació fluïda amb el Parlament de les Illes Balears,
aconseguir que tots els grups parlamentaris tenguin informació
de primer ordre i tenir unes relacions el més normals possibles
i que els grups parlamentaris puguin tenir informació del
Govern puntualment, tota aquella informació que demanin.

Quant a la Direcció General de Comunicació bàsicament el
més important seria donar suport al president i a la
vicepresident de tot el que serien els comunicats de premsa i la
feina pròpia d’un gabinet de premsa. Però, a més, coordina els
diferents gabinets de premsa del Govern i du endavant la
realització d’estudis per determinar els mitjans adients a cada
missatge per transmetre a la societat. També té encarregada la
difusió d’un sistema d’organització de l’administració
autonòmica i dels serveis que ofereix al ciutadà, i coordina, com
he dit abans, les iniciatives de comunicació dels diferents
departaments que hi ha dins el Govern. Al mateix temps també
fomenta les iniciatives d’innovació, de la creació gràfica
audiovisual i dels mitjans de comunicació social i és, en
definitiva, la direcció que té la relació amb els mitjans de
comunicació i que es preocupa de tots els temes d’imatge
interna i externa del Govern.

Quin és l’objectiu principal d’aquesta direcció general? En
primer lloc, intentar donar una imatge austera, flexible del
Govern, supervisar sobretot..., ho basam en criteris d’austeritat,
i supervisar que el servei al ciutadà, que és per allò que feim
feina des del Govern, sigui àgil, sigui eficaç i sigui proper a tots
i cada un dels ciutadans. 

He de dir també -que és un tema que ha sortit en premsa-
que des d’aquesta direcció s’està fent feina per veure la
viabilitat o no de la creació d’una televisió autonòmica, i en
aquest moment està en una fase d’estudi. Hem mantingut
contactes concretament amb el batle de Calvià per veure quines
possibilitats hi hauria amb la televisió de Calvià, és un tema que
encara podríem dir que està en embrió, estam estudiant un
projecte de llei que va deixar l’anterior govern sobre aquest
tema i està en una fase d’estudi però sí que pensam que pot ser
un tema interessant i prioritari, i per això dedicam els esforços
per poder-ho estudiar.

Una altra direcció general és la Direcció General de
Projectes. Concretament es tracta d’una direcció general que
pugui coordinar -s’anomena Direcció General de Projectes i de
Coordinació de tot el Govern- els projectes que tenen una certa
transversalitat. Concretament coordina projectes -els posaré un
exemple- com és la compra a Defensa d’aquells béns
desafectats, manté les negociacions amb el Ministeri de
Defensa per després poder-los donar un ús adient allà on es
trobin. O temes com tots els temes sociosanitaris que tenen
també una certa transversalitat, perquè toquen temes socials,
sanitaris, educatius, d’habitatge i d’integració, en definitiva. 
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També té aquesta direcció general una integració dins la
Comissió Mixta de transferències de l’Estat amb la comunitat
autònoma, i té adscrit el Servei d’Arquitectura que du endavant
tota la supervisió de projectes i obres que es realitzen i es
contracten amb la comunitat autònoma. Per posar-los un
exemple, feim feina en aquesta direcció en tot el que és el règim
fiscal per a tot el tema..., règim especial de les Illes Balears,
perdó, per tot el que són els temes interdepartamentals, secció
de coordinació de tot el Govern. Tots els temes patrimonials,
distribució i millora del patrimoni de la comunitat, de tal manera
que es pugui distribuir aquest patrimoni d’una manera més
intelAligent. Després temes com el tema de Marivent, que també
està ubicat aquí, i diferents temes transversals com podrien ser,
com els he comentat, els temes de patrimoni, o els temes de
règim fiscal, o els temes sociosanitaris.

Per acabar els he de dir que hem creat una comissió
delegada del Govern, la primera que es crea, comissió delegada
del Govern per a temes sociosanitaris, que presideix la
vicepresident, on intervenen les conselleries afectades: la
Conselleria de Presidència, la Conselleria de Sanitat, la
Conselleria d’Obres Públiques, la Conselleria d’Educació i la
Conselleria d’Interior, on tractam els temes sociosanitaris
transversals que afecten més d’una conselleria, i que suposen
obrir un nou front que sens dubte donarà més benestar als
colAlectius susceptibles de ser sociosanitaris i que, per tant, són
colAlectius dependents, però que també estalviarà doblers; no
es tracta de gastar menys o gastar més, sinó de gastar millor.
Aquesta comissió delegada també està coordinada per la
Direcció General de Projectes perquè es duen a aquesta
comissió delegada moltíssims de projectes nous en tema de
drogues, en temes sociosanitaris com persones majors,
discapacitats, i anam coordinant des d’aquesta comissió
delegada tots els grans temes.

I, en definitiva, la nostra feina és assistir tots els consellers
amb tota aquella coordinació, intentar que no hi hagi mai
duplicitats entre les diferents conselleries i entre les
conselleries i les altres administracions, coordinar els doblers
de tots els ciutadans perquè es gastin d’una manera molt més
efectiva, i intentar donar una imatge corporativa del Govern. El
Govern és un, el Govern està presidit per Jaume Matas, i tenim
objectius comuns, de tal manera que de la coordinació de tots
puguem treure un profit, i aquesta és la feina especialment de
la vicepresidenta i el que els he contat és la feina de la
Conselleria de Relacions Institucionals.

Ara estic a disposició de tots vostès per contestar. 

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Com vostès saben, ara procedeix la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts perquè
els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, i demanaria a les senyores i als
senyors portaveus si volen fer ús d’aquest temps, si el volen
reduir o si simplement volen passar ja a formular les preguntes.

Senyors portaveus? Podem continuar? Doncs per tal de
conformar les preguntes o les observacions, es procedeix a
intervenir per part dels diferents grups polítics que vulguin fer
ús de la paraula.

Per part del Grup Mixt, no pot int ervenir, i per part del Grup
d’Esquerra Unida té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Bon dia, Sra. Presidenta, Sra. Vicepresidenta, senyors
diputats i diputades. Vull agrair a la Sra. Vicepresidenta aquesta
explicació pedagògica del funcionament i d’estructura de
l’administració i de les tasques...

(Interrupció de l’enregistrament)

És que es pitja i es... Sí.

...com tenir una idea de quin és l’esquema de funcionament.
La veritat és que també m’hagués agradat més que, a més de
l’esquema de funcionament i les idees generals, hi hagués
hagut també una exposició més ampla de projecte polític, de
proposta de tot el que es pensa fer tenint en compte que la
Vicepresidència és, sense cap dubte, i com ha explicat, té un
caràcter polític fonamental.

Però seguint la dinàmica que ha marcat la Sra. Estaràs, em
centraré només en una qüestió, ja que ella ha exposat un dels
temes que consider fonamentals de la seva competència, que és
el tema de la televisió autonòmica. Per tant, pel que ha dit,
estam en una etapa encara inicial d’estudi, la qual cosa és
lògica donat el temps que duen governant; per tant, no insistiré
sobre el tema.

Però hi ha un aspecte que jo deduesc del que ha explicat les
relacions entre el Govern de la comunitat autònoma i altres
institucions, en concret el Govern estatal, que sí té una enorme
transcendència per a les nostres illes, que és preocupació de
tots els partits polítics d’aquestes illes ja fa molt de temps, que
està pràcticament estancat i que a mi m’agradaria que no es
despatxàs amb una compareixença com aquesta amb una petita
frase, m’agradaria que m’explicàs la Sra. Rosa Estaràs, amb tot
el detall que pugui, a quin nivell està la negociació amb el
Govern central per a l’aplicació del règim especial de Balears.

Res més, moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Moltes gràcies per la compareixença i les explicacions, que sí,
que han estat més explicacions de l’organigrama. Ha anunciat
alguns projectes polítics però, com que ha dit que estan en fase
embrionària, ja tendrem ocasió de parlar-ne més endavant, com
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seria tots els mitjans de comunicació propis del Govern, entre
ells aquesta televisió autonòmica que, com que l’ha anunciada
en fase tan embrionària, ja en parlarem més endavant.

Per tant em limitaré a fer dues preguntes. Una fa referència
a les relacions amb els ajuntaments; quan s’ha referit a l’ajuda
econòmica als distints ajuntaments únicament s’ha referit a
mantenir els ajuts als ajuntaments de la Serra de Tramuntana.
Com sap l’any 2002 va entrar per primera vegada en vigència el
fons de cooperació municipal amb una dotació de 6 milions
d’euros, i voldria saber si es mantendrà, si s’ampliarà i si es
modificaran els criteris. 

Quant a la Direcció General de Projectes, bé, el Sr. Rosselló
ja ha demanat un tema important, el règim especial, per tant
esperarem les seves explicacions, però sí que hi ha una
negociació en marxa i també hi va haver una pregunta
parlamentària, que el Govern ja va donar explicacions, i
m’interessa especialment saber com està la negociació per a
l’adquisició de l’Hospital Militar. Hi va haver uns contactes
amb l’anterior govern, que va desistir de la compra senzillament
perquè el preu que es va sol Alicitar es va considerar abusiu; jo
ara parl de memòria, però crec que es varen demanar més de 400
milions de pessetes; no sé si ho val o no. En tot cas, quines
valoracions prèvies han fet vostès?, perquè és evident que
interessa aquest edifici emblemàtic que podria complir una gran
funció, especialment dins el camp sociosanitari, però és evident
que no l’hem de pagar a qualsevol preu, i molt més comprant-lo
a una altra administració pública.

I això és tot. Moltes gràcies per les seves explicacions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Socialista té la paraula
la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per part del Grup
Parlamentari Socialista volem agrair la compareixença de la
vicepresidenta, i un poc plantejarem una sèrie de qüestions que
no ens han quedat massa clares. 

El primer que voldríem plantejar és que la vicepresidenta ens
ha fet una anàlisi de l’organigrama de Vicepresidència i de la
Conselleria de Relacions Institucionals. Nosaltres esperàvem
més una intervenció més política, de més calat polític, que la
vicepresidenta ens explicàs exactament quines iniciatives
polítiques pensa dur al Govern de les Illes Balears el Partit
Popular i, concretament, vostè des de les àrees que gestiona i
que se li han encomanat en la distribució del Govern de les Illes
Balears. Ja dic, més que una descripció pura i simple de
l’organigrama ens agradaria saber políticament què pensa fer
amb les seves competències, i a partir d’aquí m’agradaria que,
si pot, s’estengués una mica en les iniciatives polítiques que
pensa dur a terme o que el Partit Popular supòs que devia tenir
pensar dur a terme, i a partir d’aquí li faré una sèrie de
preguntes més concretes.

Ens agradaria saber exactament quin increment del cost ha
suposat el canvi en l’organització nova de l’assessoria jurídica.
Si no ho entès malament s’han creat quatre nous caps de
departament i ens agradaria saber el cost econòmic que té
exactament aquesta reforma de l’assessoria jurídica del Govern
de les Illes Balears. 

Després ens ha parlat de la transferència de Justícia, i ens
agradaria saber si han fet algunes passes o no, si tenen una
avaluació econòmica feta del que significa la transferència de
Justícia i exactament en quin procés o en quin moment de
negociació pot estar amb el Govern de l’Estat espanyol.

Quant a tot el tema de serveis socials, la transferència que
va quedar pendent de realitzar al Consell Insular de Mallorca,
ens ha comentat que s’ha de fer dia 1 de gener, com tots sabem
per l’aprovació de la llei, però a nosaltres ens agradaria saber
com a grup parlamentari en quina quantitat augmentarà la
transferència econòmica al Consell Insular de Mallorca en tema
de serveis socials. Ens agradaria saber la quantitat perquè arrel
de tot el que s’ha parlat en diferents mitjans de comunicació i
en diferents ocasions, arrel del pacte entre el Partit Popular i
Unió Mallorquina, sí que es va parlar del fet que hi havia un
acord d’augmentar aquesta transferència. Nosaltres creim que
és important que aquest parlament sàpiga en quina quantitat
pensen augmentar aquesta transferència. I també si pensen
augmentar algun servei que no estava previst a la Llei de
transferències que es va fer als consells insulars de Menorca i
d’Eivissa, i hi havia també tot el que es traspassava al Consell
Insular de Mallorca; ens agradaria saber si es traspassarà
alguna cosa més al Consell Insular de Mallorca que no estava
prevista, com dic, a la Llei de transferències que es va dur a la
passada legislatura.

Quant als consells insulars, vostè ha dit que
Vicepresidència s’encarrega de les relacions, si no ho he entès
malament, amb els ajuntaments, consells insulars i Govern de
l’Estat, i ens agradaria saber si el Partit Popular, ara que
governa a les Illes Balears, pensa fer alguna transferència o no
en aquesta legislatura als consells insulars. Jo crec que un poc
això seria anar enumerant tota la iniciativa política a la qual li
feia referència al principi.

La televisió autonòmica, un altre tema que ha estat comentat
pels altres portaveus, vostè ha dit que està en fase d’estudi, ha
dit que examinarà un projecte de llei que hi havia de l’anterior
govern, però a mi m’agradaria saber quin projecte té el Partit
Popular, perquè supòs que el Partit Popular, com a tal, s’ha
presentat a unes eleccions, les ha guanyades i devia tenir una
idea clara del que pensava fer o no pensava fer, de si pensava
fer o no una televisió autonòmica, de quin pressupost estaria
disposat a dedicar-hi, si la faria amb convenis amb totes les
televisions locals o no, si l’embrió és només la televisió de
Calvià o en pot ser una altra... No ho sé, jo crec que el Partit
Popular qualque idea deu tenir del que pensa fer o del que no
pensa fer.

Després, arrel també de les relacions amb l’Estat, que pareix
que du vostè personalment, ens agradaria saber, hi ha hagut un
anunci per part del Govern del Sr. Aznar que se subhastaran
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una sèrie d’edificis militars a tot l’Estat espanyol, i ens
agradaria saber si el Govern de les Illes Balears s’ha interessat
per saber exactament quins edificis a les Illes Balears seran
subhastats, si passaran a mans privades o no, un poc si vostè
té una informació de primera mà en aquest tema si ens ho podria
explicar en aquesta comissió.

També m’ha semblat entendre que durà el tema del règim
especial directament vostè. Ens agradaria que ens pogués
concretar si el desenvolupament del règim especial de les Illes
Balears és una competència de la seva conselleria o de la
Vicepresidència i no d’Hisenda, que és el que habitualment
passava a la passada legislatura, i ens agradaria saber-ho més
que res per saber a quin ens hem de referir quan vulguem parlar
de com està el desenvolupament d’aquest règim especial, i si és
vostè si ja ens podria avançar si ha tengut alguna conversa
amb el desenvolupament, amb la creació de comissions mixtes
o amb la posada en marxa de les que hi havia la passada
legislatura. A veure les passes que ha pogut seguir des de
Vicepresidència.

Un altre tema que ha estat una mica polèmic durant aquest
estiu i aquesta setmana, ahir mateix en el debat en el plenari del
Parlament de les Illes Balears, és el finançament dels projectes
que abans havien de ser finançats amb l’ecotaxa. Hem sentit per
part del Partit Popular diferents opcions: una, que cercaríem
fons de la Unió Europea, del Govern de l’Estat, a través
d’ajuntaments, a través de contribucions especials, un fons
voluntari dels hotelers..., i en el Grup Parlamentari tenim
bastants de dubtes de com ho pensen finançar. M’agradaria
saber si vostè, que és l’encarregada de les relacions amb
l’Estat, ha fet alguna gestió perquè el Govern de l’Estat posi
doblers en aquest fons i quins projectes exactament serien els
que voldrien continuar a través d’aquest fons que posaria
l’Estat. 

I una darrera pregunta molt concreta, que tampoc no sé molt
bé si la du vostè o un altre del Govern, però crec que seria
interessant per a aquests diputats i per al Grup Parlamentari
Socialista, que és concretament el que li parla, saber què ha
passat, la versió oficial sobre què ha passat perquè Palma hagi
perdut la candidatura de la Copa Amèrica. Jo crec que algú
hauria de donar alguna resposta; tots estàvem d’acord en el fet
que era un tema important per a les Illes Balears, que era un
tema important de promoció i econòmicament parlant, i ens
pareix que a la candidatura del Partit Popular a nivell d’Estat era
més apostar per València que no apostar per Palma. Jo crec que
seria interessant que vostè aquí donàs alguna explicació del
que ha succeït.

I per acabar, Sra. Vicepresidenta, un poc analitzant la seva
compareixença avui matí, l’organigrama que s’ha fet del Govern,
des del grup parlamentari ens sembla que les competències que
vostè ens ha explicat que té i la iniciativa política que ens ha
explicat que té, que ja li dic que per a nosaltres ha estat molt
nulAla, de cap manera no justifiquen una conselleria i una
vicepresidència, perquè les competències que vostè té són
p recisament les del president de la comunitat autònoma i de la
Conselleria de Presidència, que evidentment quedarà reduïda
quan acabin de transferir-se les competències de benestar

social, que són pràcticament les úniques que té. O sigui, l’únic
justificable del seu càrrec seria que fossin certs els rumors que
hi ha d’haver un canvi de govern i que el Sr. Matas és només
momentàniament president d’aquestes illes. També ens
agradaria un aclariment en aquest tema.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol. Per part del Grup... Vol donar
resposta? Doncs té la paraula la Sra. Estaràs per donar resposta
als grups de l’oposició.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré pel final. En primer lloc
jo no estic en el Govern per certificar o no certificar cap tipus de
rumor, sinó que hi estic per a una feina molt més concreta i és
per allò que ens han triat els ciutadans. Deixem els rumors per
a altres portaveus i la vicepresidenta és aquí per fer feina.

En primer lloc totes les vicepresidències del món estan
contemplades a les lleis, concretament la nostra, la mateixa que
la del Sr. Sampol quan era vicepresident, o, en fi, qualsevol
vicepresidència està regulada a la Llei de règim jurídic
d’aquesta comunitat autònoma i la vicepresidència com a tal té
les mateixes funcions aquí, a Astúries, a Extremadura, a
Castella-La Manxa o que a València. Voler cercar a una
vicepresidència duplicitats amb el President és desconèixer allò
que són els sistemes democràtics i és desconèixer allò que diu
la Llei de règim jurídic. Iniciativa política, jo resumiré la
iniciativa política, no de la vicepresidència per suposat, sinó del
Govern i és bàsicament aconseguir l’ocupació plena,
bàsicament aconseguir tornar a recuperar el lideratge en matèria
turística i per tant, fomentar una imatge molt més positiva d’allò
que s’ha fomentat en aquestes Illes, fer feina perquè tornem
recuperar el tema turístic i per tant, que el turista sigui
benvingut, fer feina per lluitar per al nostre model turístic
perquè el turisme sigui de qualitat. Aconseguir una ordenació
del territori, amb colAlaboració sempre amb els consells insulars,
mediambientalment correcte. Aconseguir les carreteres que
vàrem presentar en el programa electoral, allà on eren
necessàries tota una sèrie de carreteres, bàsicament perquè la
gent es jugava la vida a les carreteres, amb els vials que els
explicarà la consellera d’Obres Públiques i que han suposat un
no conveni de carreteres. Aconseguir l’interès general en els
vols entre illes, lluitar per aquest mateix interès amb la
península, encara que sabem que pot tenir més dificultats. 

Lluitar per reduir les llistes d’espera i tornar a la situació que
ens va deixar l’Estat, que era una situació menys dolenta, de tal
manera que no hi hagi ningú més de 6 mesos en llista d’espera.
Lluitar perquè puguem triar una lliure elecció de centre en
matèria d’educació. Lluitar perquè sigui normal, com molt bé va
dir la Presidenta del Consell Insular de Mallorca, el bilingüisme
sense que això signifiqui mai una involució de la nostra llengua
pròpia de les Illes Balears. Aconseguir el Pla energètic de les
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Illes Balears amb el gasoducte i el cablejat elèctric. Fer feina
amb tots els temes socials perquè no hi hagi duplicitat que era
el que passava fins ara en matèries socials, sinó que siguin
rentables veritablement els recursos dels ciutadans i obrir
aquesta nova bretxa en matèria sociosanitari. I com no,
preocupar-nos de manera intelAligent del món del camp per
poder arribar, encara que sigui un 1%, és pràcticament la foto
de la que vivim, per poder arribar a tots els sectors. I fomentar,
com no, tot allò que són les nostres senyes d’identitat. Això
que a vostè li sembla poc, és una feina que a mi em sembla de
moltíssima envergadura i és la que du endavant tot un Govern,
coordinat per aquesta vicepresidenta que els parla. Per tant,
tendria bastant de sentit que la meva compareixença pot ser
hagués estat la darrera perquè d’alguna manera hagués pogut,
després vendran els consellers a explicar tots els projectes,
acabar de posar el llaç en aquesta capsa de feina que és el
Govern de les Illes Balears.

Dir-li sobre el tema de la Copa Amèrica, jo no m’arriscaria
que vostè s’arrisca, jo crec que vostè peca d’imprudent Sr.
Portaveu del Grup Socialista que a l’Estat hi hagi transposició
per una comunitat. Nosaltres també volem les explicacions, no
voldria interpretar de les seves paraules que en fa responsable
ni a l’Estat, ni a la comunitat autònoma de la pèrdua de la Copa
Amèrica, va ser una gran desilAlusió per a nosaltres, no sabem
per què hem estat desqualificats, un pot tenir unes altres idees,
però en qualsevol cas mouen en el tema de la Copa Amèrica tot
un seguit de paràmetres i nosaltres hem estat desqualificats.

Dir en el tema d’assessoria jurídica, no sé el cost exacte
d’allò que ha suposat, però no ha estat més que un cost de
capítol i menor perquè hem mantingut el cap de departament
que hi havia, simplement hem posat un cap de departament per
damunt que és l’advocada general. En qualsevol cas, sí
m’agradaria passar-li allò que ha suposat quant a capítol 1, però
hi ha les mateixes persones que hi havia però fent unes feines
molt més organitzades i distribuint d’una manera molt més
racional tots els temes d’assessoria jurídica quant a la presència
d’empreses públiques. Repartir un poquet tot aquest tema. 

En el tema de transferència de Justícia. En aquest moment
encara estam en fase de ponència i per tant, els tècnics estan
intentant ajustar tot allò que seria el cost efectiu. També quan
tenguem una fase més avançada d’allò que és també vendré en
aquest Parlament a explicar aquesta transferència.

Quant a Serveis Socials. Resulta que la competència, és una
opinió meva, però és molt complicat fer una transferència amb
una llei que té una foto de fa dos anys i resulta que s’ha de fer
la transferència ara perquè la foto canvia, les persones es
mouen de lloc, les necessitats canvien i per tant, aquesta
transferència, em creguin, du moltíssima feina perquè hi ha un
desajust entre allò que diu la llei de fa dos anys i allò que
aquesta vicepresidenta s’ha trobat a la conselleria. Per tant,
estam allà lluitant per no haver de tocar la llei i per tant,
mantenir el cost efectiu. Intentarem salvar això per altres vies,
però sense haver de tocar necessàriament el cost efectiu. Però
allò que aquesta vicepresidenta s’ha trobat ha estat que es
seguien duplicant amb aquesta llei els serveis socials.
L’anterior consellera de Benestar Social havia de justificar

d’alguna manera el seu càrrec, vostè em diu que la
vicepresidència no té molt de sentit i que la Conselleria de
Presidència quedaria minvada, m’ha dit, si es fa la transferència
de Benestar Social i la de Benestar Social de l’anterior Govern
no quedava minvada? I a vostès els semblava que no, els
semblava que tenia entitat. Resulta que una Conselleria de
Presidència que té moltes més competències que l’antiga de
Benestar Social queda minvada perquè se’n va Benestar Social,
però la seva que només era de Benestar Social no quedava
minvada. En fi és un poc una contradicció. Però li diré
sincerament que es va fer una transferència allà on es lleva
duplicitat de programes. 

Nosaltres ens hem trobat que pressupostàriament els
programes a la Conselleria de Presidència en allò que és l’àrea
de Benestar Social acabaven dia 30 de juny perquè s’havia
previst que era la data efectiva de transferència. De totes
maneres a l’IBAS, que és realment allò que s’ha de transferir, hi
ha quasi 70 persones, o 60 i busques que no es transferien. Ens
hem trobat dins l’antiga seu de l’ONCE de la Conselleria de
Benestar Social 101 persones. És a dir, fer una transferència per
a la conselleria de Benestar Social es quedava prop de 170
persones, en fi, per fer què? Perdonin, que venien de duplicar
els programes que ja havien de fer els consells insulars, de fet
pressuposten programes nous, clar els temes socials donen per
molt , jo crec que tots els diputats i diputades tenim moltíssimes
idees, després hem d’intentar ajustar-ho als pressuposts
perquè tots sabem que els temes socials són un pou sense fons
i que tots els que tenim una sensibilitat i provenim d’aquest
sector cada dia en faríem més, però ho hem d’ajustar al
pressupost i hem de fer un equilibri en totes les àrees. Idò es
transferien unes competències, però per poder justificar
després la supervivència d’uns serveis es creaven programes
nous, que no dic que no fossin molt interessants i que ho són,
però provocaven una duplicitat de competències. Al final les
competències socials el Govern s’ha de reservar, com fa l’Estat,
una competència legislativa, una competència de regulació
d’unes directrius i jo crec que han de ser els consells insulars
els que han de fer aquesta feina. Allò que no és possible és que
es dupliquin les feines perquè crec que va en detriment de
l’agilitat del propi servei i d’allò que significa utilitzar de manera
rentable els doblers dels ciutadans.

Dir ara el tema de transferències als consells insulars. Estam
oberts a estudiar propostes referides a aquest tema, no dúiem
en el nostre programa electoral res en concret en relació a
aquest tema sinó seguir complint l’Estatut d’Autonomia i estam
oberts a estudiar les propostes.

Quant al tema de Defensa, el tema de l’Hospital Militar que
ha estat objecte de pregunta per part d’una sèrie de portaveus,
dir que hem començat les negociacions, ha estat una de les
primeres decisions que hem pres des de la Direcció General de
Projectes i jo mateixa, les comunicacions amb el Ministeri de
Defensa amb el subsecretari de Foment el Sr. Víctor Torre de
Silva perquè pel que es veu ells tenen tot un seguit de béns
que posen a la venda que estan desafectats i altres que no. La
nostra petició ha est at prioritàriament l’Hospital Militar, però
estam interessats fins i tot amb béns que ells no tenen a la
venda i que podrien ser d’interès, ara record el tema de Sóller,
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vàrem tenir una reunió amb el batle de Sóller i tenim interès en
aquest tema i d’altres. Pensam mantenir reunions amb tot el
Ministeri de Defensa per poder arribar a una sèrie d’edificis i a
una sèrie d’acords en concret. Anant al tema de l’Hospital
Militar, el Sr. Víctor Torre de Silva em va mostrar l’antic
protocol, a mi no em semblava car perquè sobretot després he
demanat altres edificis de la zona per temes d’ubicació d’espais
de distints serveis i potser que d’aquella zona sigui el més barat
que s’ofereix, clar que el preu varia molt si es dediqui a
sociosanitari o si es dedica a un altre tipus d’ús. Hi ha un
interès en què allò sigui sociosanitari, concretament vénen la
part de Sant Miquel, l’edifici de Sant Miquel i l’edifici dels Oms.

Ara ho dic un poc de memòria però l’edifici de Sant Miquel
són 7.000 metres quadrats aproximadament, 6 plantes, la part
dels Oms, crec que són 2.000 metres quadrats i 4 plantes. Els
dos edificis no es comuniquen perquè l’església i els arxius
s’ho quedaria el Ministeri de Defensa i no hi ha possibilitat de
comunicar aquests dos edificis perquè interferiríem en temes de
Defensa. Això és un tema que també havia mirat l’anterior
Govern i bé hem fet un estudi d’arquitectura per dedicar-ho a
residència de persones majors o assistides, bàsicament perquè
creim que hi ha una llista d’espera espantosa de 1.800 persones,
comarca de Palma, Inca i Eivissa serien els 3 indrets que tenen
major nombre de places per habitant. Ens sortirien 72 places a
l’edifici de Sant Miquel, els serveis administratius haurien
d’estar ubicats a l’altre edifici, creim que és bastant factible i bé
aquesta ha estat la proposta que jo he enviat al Ministeri de
Defensa i ara estic pendent de la valoració, que com li he
comentat va molt supeditada a l’ús perquè fins i tot hi havia
una clàusula en el conveni de què l’ús era no sé quantes
vegades més si l’ús no era sociosanitari. La qual cosa és
absolutament normal i donam compliment també a una moció
que es va aprovar per unanimitat en aquesta cambra la passada
legislatura. Així que estam pendents de la resposta del Ministeri
de Defensa sobre aquesta valoració. 

El preu que hi havia de tot l’edifici, bé també els he de dir
que pot baixar el preu per una proposta que jo vaig fer
personalment i que va ser el colAlectiu d’ISFAS que són els
militars retirats que tenen una Seguretat Social diferent a la
general, no tenen possibilitats d’entrar dins la xarxa normal i
quan van a demanar una entrada dins una residència pública
normalment no són admesos per aquesta disfunció, llavors
tenen un problema el colAlectiu d’ISFAS assistir a persones
majors, no tenen entrada pràcticament dins la xarxa general. Per
tant, vàrem proposar habilitar un percentatge petit d’aquestes
72 places per a les persones majors assistides d’ISFAS amb la
qual cosa també donaríem sortida al colAlectiu de Defensa i això
ens podria abaratir el preu. Clar del preu que ens varen donar de
sortida a aquest pot baixar molt, per tant, per prudència m’estic
més parlar de cap preu a veure què ens contesta el Ministeri de
Defensa, però mirant allò que demanen en aquella zona,
concretament un edifici que també antigament era dels militars
i que ara és en mans privades a la Rambla sembla que el preu
pot ser acceptable.

I després el règim fiscal. Bé allò que ha fet aquesta
vicepresidenta és dins el règim especial es contemplen tota una
sèrie de comissions i allò que s’ha fet des de la Direcció General

de Projectes és distribuir els consellers que han d’anar a cada
comissió i els temes que s’han de tractar i agilitar el tema.
Evidentment el règim especial ho du i ho coordina amb la
vicepresidenta el conseller d’Economia que és el responsable
directe, però com a vicepresidenta com que és un tema de
prioritat absoluta d’aquest Govern duim endavant la supervisió
d’aquest tema. A ningú li escapa que el règim especial suposa
tot el tema energètic i suposa les inversions a què s’ha
compromès el ministre en tema de gasoducte i de cablejat
elèctric. Concretament ara estam a l’espera d’un tràmit de la
Comissió nacional d’Energia i la comissió del Congrés dels
Diputats perquè una vegada s’hagi complit aquest tràmit passi
a Consell de Ministres i entrin ja aquestes inversions dins la
xarxa elèctrica nacional. A ningú li escapa que el tema del règim
especial significa un esforç pressupostari en sanitat i en aquest
sentit se li va presentar a la ministra la possibilitat de poder
entrar com a centre de referència i modificar la llei de qualitat en
el sentit de tenir una millora per a les Illes Balears.

També tot el tema de carreteres, sense cap dubte la
modificació del conveni de carreteres i el conveni inicial previst
inicialment en 58.000 milions de pessetes suposa escometre la
insularitat de manera important i que el ministeri s’impliqui amb
tot allò que pugui ser el tema de carreteres. També està pendent
la Conselleria d’Obres Públiques, ella els ho anunciarà millor
que jo, la possibilitat de poder entrar projectes nous en matèria
ferroviària en el Ministeri de Foment, la qual cosa suposaria
també palAliar aquest problema d’insularitat. I evidentment tot
allò que són temes com el Pla hidrològic nacional que han
suposat també contemplar tots els temes de la insularitat. I els
temes elèctrics, la nostra tarifa elèctrica es veu minvada perquè
hi ha una compensació a tot Espanya i això forma part també
del desenvolupament del règim especial. I després el tema que
tots ja coneixem, les tarifes aèries, tarifes de mercaderies, de
transport i anirem fent feina en aquest tema. De moment estam
en la bona direcció, els ministeris estan donant una resposta
extraordinàriament positiva a aquests programes que presenten
les Illes Balears i bé, cada conseller els anunciarà en quina fase
d’execució estan aquests projectes.

Crec que no em deix res..., ah sí els fons. Els fons a la Serra
de Tramuntana, mantenim l’ajuda, és una ajuda que es dóna als
municipis de la Serra de Tramuntana perquè són municipis que
estan protegits, en la major part del seu territori, suporten molt
de turistes, no tenen compensacions, tenen unes limitacions
quant a habitants i quant a pressuposts. Pensam a actualitzar
un poc el decret perquè el decret no es reforma des de fa un
parell d’anys, però bé en la mateixa línia i els fons de
cooperació es mantendrà, fins i tot augmentarà i els donarà
complida compte d’aquest tema el conseller d’Interior perquè
totes les competències de relacions amb ajuntaments inclòs el
fons de cooperació està residenciat dins la Conselleria
d’Interior. Però en definitiva seguirem aprofundint en aquesta
línia.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Estaràs. En nom del Grup Popular té la
paraula el Sr. Miquel Jerez. Si volen primer la rèplica no hi ha
cap inconvenient, habitualment el normal és que intervengui el
Partit Popular, se li dóna resposta i després... prefereixen la
rèplica abans? No hi ha problema, no hi ha cap problema. Sra.
Estaràs? Doncs entraríem en el torn de rèplica i per part
d’Esquerra Unida té la paraula el Sr. Miquel Rosselló. 

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, molt breument. Jo crec que sobre el tema del Règim
Especial de Balears haurem de continuar parlant, jo he pres
bona nota de tot allò ha exposat la Sra. Vicepresidenta i bé és
un tema que requereix reflexió i que requereix claredat a nivell
d’opinió pública perquè clar correm el risc de ficar dins el sac
del règim especial tot i no és el mateix, el règim especial és una
llei aprovada que parla d’uns temes concrets i que no té massa
a veure amb el cable, les carreteres i amb determinades coses
que són altres tipus de convenis perquè si ho ficam tot pareix
que ja... El règim especial diu determinades coses, s’han de
crear determinades comissions i s’ha de veure el que dóna de
si, a més a més hi ha tot un seguit d’aspectes.

Per tant, en definitiva jo senzillament prenc nota d’allò que
la Sra. Vicepresidenta ha dit i estarem damunt. Jo li voldria
recordar, aprofitant l’ús de la paraula, que una de les
comissions que s’hauria de posar en marxa i que no es va
aconseguir a la passada legislatura i era la preocupació d’un
colAlectiu important de treballadores i treballadors d’aquesta
comunitat autònoma que fa referència a l’article 32 del Règim
Especial de Balears i és la comissió mixta sobre els fixos
discontinus. Seria bo que es pogués posar en marxa i que
vostès aprofitessin les excelAlents relacions que tenen amb el Sr.
Zaplana perquè aquesta comissió es posi en marxa i almanco
gràcies a aquest fet surtin beneficiats aquest colAlectiu de
57.000 treballadors de les Illes.

Respecte el tema de les transferències socials i tal, home és
un tema recurrent que tampoc és el moment ara de fer massa
debats, però la Sra. Vicepresidenta sap perfectament que quan
es parla de transferències de polítiques socials es parla de
transferències de polítiques socials de l’IBAS i de tot allò que
això significa i que l’antiga Conselleria de Benestar Social i que
l’actual Conselleria de Presidència, a més d’això té la Direcció
General d’Esports, la Direcció General de Cooperació
Internacional, la Direcció General de Planificació Social, la
Direcció General de Menors, la Direcció General de Joventut,
l’Oficina de Defensa del Menor, l’Institut Balear de la Dona i tot
això quan parla dels cents de treballadors que es transfereixen
o no es transfereixen, ens hem de referir específicament a
aquesta part, però això jo crec que el Govern popular, amb molt
de seny, l’única cosa que ha fet ha estat canviar el nom de la
conselleria, però l’ha mantinguda íntegra perquè l’estructura,
allò que es duplica és una part d’aquesta conselleria que és allò
que fa referència a les polítiques socials, la resta no es duplica
i per tant, necessita locals, personal, etcètera. Però bé, com que
estam un poc encara dins aquesta dinàmica post-electoral
encara ens donam el gust d’utilitzar arguments que varen ser
útils en altres moments. Jo crec que ara que ja ha passat això
han de deixar les coses clara, ningú transferirà la Direcció

General de Joventut, ningú transferirà tot allò que jo he dit i es
mantendrà i per tant, mantendrà el personal que té i mantendrà
els pressuposts i tal. Allò que s’ha de discutir és allò que fa
referència a l’IBAS i allò que fa referència a les polítiques
socials en concret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup PSM-Entesa de
l’Esquerra té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies. Només dos comentaris. Un fa referència a
la valoració de l’Hospital Militar, els usos els defineix la fitxa del
Pla general de Palma i naturalment, m’imagín, que a la fitxa els
usos són usos sociosanitaris, no ha de pretendre el ministeri fer
una valoració com si allò fos ús residencial, naturalment que si
és per a ús residencial en el carrer dels Oms valdrà molt més el
metre quadrat que no per a ús sociosanitari. I que jo sàpiga no
s’han requalificat aquests usos.

Quant al règim especial, en el tema de la constitució de les
comissions mixtes el Govern anterior, amb una certa ingenuïtat,
va pensar que ficant un membre de l’oposició dins la comissió
s’accelerarien les negociacions i aniria molt millor, però la cosa
no va anar bé. Vostès mantendran membres de l’oposició dins
les comissions mixtes bilaterals?

Bé i això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Socialista té la paraula
la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Bé Sra. Estaràs ens ha donat la raó en
la darrera part de la intervenció i crec que ens ha quedat molt
clar quan jo havia demanat la iniciativa política de la seva
conselleria i de la vicepresidència, vostè m’ha contestat fent un
míting electoral del Partit Popular enlloc de què pensa fer vostè
amb les seves competències pròpies de la seva Conselleria de
Relacions Institucionals i de Vicepresidència. Vostè en la seva
intervenció d’iniciativa política pròpia ha usurpat, de fet, les
funcions del President i ens ha fet el mateix discurs que hagués
pogut fer el Sr. Matas el dia de la seva investidura com a
President del Govern. Evidentment jo no he dit en cap moment
ni que sigui ilAlegal ni que no es pugui fer, ni que sigui legítim
la seva estructura del Govern, que quedi clar que el Govern no
l’elegeix els ciutadans, sinó que elegeixen els diputats i després
s’elegeix el Govern a través del Parlament, cosa que vostè ha dit
a l’inrevés. Per tant, nosaltres no qüestionam com ho han fet,
però jo tenc la llibertat com a partit polític de dir allò que
pensam de perquè ho han fet així, i creim que vostè s’està
preparant per a després poder fer de presidenta de les Illes
Balears.
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Quant a temes concrets que no se’ns han contestat i que
crec que tal vegada sí que són qüestions que, des de la seva
Vicepresidència, des de la Conselleria que ostenta, haurien de
tenir una explicació més àmplia. Quant a la Copa Amèrica, jo no
he fet cap insinuació de cap tipus, no s’ho agafi així perquè no
ha estat la intenció del Grup Parlamentari Socialista; el que sí
crec és que és un tema prou important, el govern anterior i el
govern actual hi han fet esforços, igual que la resta
d’institucions implicades, i ha quedat descartada Palma com a
candidata a la Copa Amèrica i no s’ha donat cap explicació
raonable. I me preocupa molt més que vostè, en nom del
Govern, vengui aquí i digui que no sap què ha passat; jo crec
que ja fa temps suficient per saber, com a mínim, una explicació
raonable del que ha succeït, per què Palma ha estat descartada
de ser candidata. I m’agradaria que m’aclarís si això és
competència seva o és competència de la Conselleria de
Presidència, perquè és el que li demanava, perquè, evidentment,
d’aquest tema n’haurem de parlar i m’agradaria saber a qui hem
d’interpelAlar per parlar de la Copa Amèrica.

Quant a les transferències de benestar social al consell
insular, i crec que el Sr. Rosselló ha explicat molt bé perquè
quedava a la Conselleria de Benestar Social, perquè quedava
aquell personal precisament, però a mi no m’ha quedat clara una
cosa, que m’agradaria que m’ho pogués explicar. He entès de
la seva intervenció que tot el personal que estava a l’antic local
de la ONCE, és transferible al Consell Insular de Mallorca,
deman: aquest personal és transferible? I, si és així, com pot ser
que no augmenti el cost efectiu de la transferència en serveis
socials al Consell Insular de Mallorca? Perquè, clar, a nosaltres
això no ens quadra de cap de les maneres i, evidentment,
estaríem parlant d’una desigualtat respecte dels altres consells
insulars de les Illes Balears.

Hem comentat el tema que la Conselleria de Presidència està
assumint les competències de benestar social que encara no
s’han transferit, jo, Sra. Estaràs, el que li he dit textualment és
que la seva vicepresidència i conselleria no se justificaven,
políticament sí, però de gestió no se justificaven quant a
polítiques, perquè estava assumint competències de la
Conselleria de Presidència i del President del Govern de les Illes
Balears, no es deixi Presidència perquè és el més important de
tot.

Quant a les transferències als consells insulars, un tema
d’iniciativa política clara seva és saber què pensa fer el Partit
Popular quant a consells insulars; i crec que és poc seriós que
digui que s’estudiaran propostes. Vostès s’han presentat a
unes eleccions, tenen una majoria absoluta, per tant han de
saber quines competències pensen transferir als consells
insulars, i als ajuntaments, per cert, perquè també en vàrem
parlar molt a la passada legislatura. Jo no sé què diu el seu
programa electoral, si concreta i especifica quines
transferències; sí sé que el Partit Popular a Mallorca, en
diferents ocasions, en el Consell Insular de Mallorca ha
demanat la competència d’agricultura i la d’ordenació turística;
sí sé que el programa electoral del Partit Popular a Eivissa du la
solAlicitud de la competència de promoció turística. I
m’agradaria saber què pensa fer el Govern de les Illes Balears,
si pensa negociar alguna transferència amb els consells insulars

o no. I ja li dic que, per part del Partit Socialista, creim que s’ha
de seguir avançant amb la descentralització cap als consells
insulars, com hem defensat sempre.

Quant al règim especial, que no fiscal, perquè el Partit
Popular a Madrid no va aprovar un règim fiscal, sinó que va
aprovar un règim especial per a les Illes Balears, he entès que
vostè només du la supervisió i que el desenvolupament propi
el du la Conselleria d’Hisenda. De totes formes, ens ha citat una
sèrie de qüestions en les que treballen, i quant al gasoducte,
Sra. Estaràs, li vull recordar que el problema del no finançament
del gasoducte no és qüestió del règim especial, sinó que és
qüestió que en el mapa gasístic de l’Estat espanyol el Govern
de l’Estat va decidir, unilateralment, no posar les Illes Balears
dins una de les comunitats autònomes que havia de tenir
inversions per a gasoducte, no era perquè fóssim illes, sinó
simplement, com a comunitat autònoma, no tenim ni un euro per
a inversions de gas; per tant, no és una cosa de règim especial,
sinó que és una qüestió que el Govern central unilateralment va
decidir no finançar les Illes Balears.

Dues preguntes que ja li havia plantejat i que crec que no
m’ha contestat, és el tema de la televisió autonòmica, el projecte
clar del Partit Popular quant a televisió autonòmica, que crec
que ja hauria de tenir; i els projectes de l’ecotaxa, que han dit
diferents formes d’inversió, m’agradaria saber si vostè ha fet
alguna conversació o alguna negociació concreta amb el
Govern de l’Estat o amb la Unió Europea, que també supòs que
depèn de vostè, per rebre finançament per a projectes
mediambientals a aquestes illes, i quins projectes pensarien dur
a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol. Vol donar resposta, Sra. Estaràs?

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Si m’ho permeten començaré també
al revés. Dir-li a la Sra. Armengol que ella insisteix a què ella no
coneix quines són les funcions d’un vicepresident. Jo, si vol,
la remetré al que diu la llei: és l’encarregada de donar suport
directiu a la gestió del president; substitueix el president en cas
de malaltia, absència o altra causa recollida a les disposicions
pertinents; coordina tota l’acció de govern, mitjançant el
coneixement i la gestió, a través de la conselleria corresponent.
I quan la vicepresidenta fa feina en tots aquests temes, és un
desconeixement exhaustiu dir que usurpa funcions del
president. No puc contestar aquest argument, Sra. Armengol,
no puc, me supera.

Tampoc puc contestar l'argument de dir que la
vicepresidenta, perquè faci feina en temes agrícoles, o en temes
socials, o en temes de joc, o en temes d'interior, o en temes
mediambientals o sanitaris, està usurpant competències de les
conselleries del Govern. És un argument que cau pel seu propi
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pes i que a mi, Sra. Armengol, me supera, i no li contestaré
aquest argument. Crec que la resposta és més que clara, quines
són les funcions de la Vicepresidència, i jo no he vengut a
definir aquí en cap cas quines són aquestes funcions, sinó que
crec que els mateixos diputats que fa anys, a més, que tenen
experiència política, saben quines són les funcions d'un
vicepresident a qualsevol lloc del món.

Míting electoral del Partit Popular, jo he vengut aquí a
contar avui el programa electoral del Partit Popular perquè és el
programa al qual donarem compliment des del Govern, jo
entenc que a vostè no li agradi aquest programa electoral, però
és que és l'eina de feina que jo tenc, perquè he de donar la cara
davant els ciutadans que em varen votar i he de complir el
programa del Partit Popular, i aquesta és la principal eina de
feina. Per tant, em veig obligada a parlar-li del que diu el nostre
programa en matèria turística, en matèria mediambiental, en
matèria de carreteres, d'agricultura, social, sanitària, educativa,
de seguretat, de comerç, d'ocupació, etcètera. A vostè no li
agrada, però aquests són objectius del Govern i com que el
Govern va ser triat, amb majoria suficient pels ciutadans
d'aquestes illes amb un programa que és aquest, jo he de contar
aquest programa. Que vostè a aquest programa li diu míting?
No entraré en aquest tipus de debat, jo a aquest programa li dic
p rograma, i aquests són els objectius del Govern d'aquesta
terra.

Copa Amèrica. Crec que les explicacions les ha de donar
l'ens organitzador sobre per què ens han descartat, nosaltres
presentàrem tot el que presentàrem i s'han d'adreçar a aquest
ens per saber per què ens han descartat; nosaltres crèiem que
complíem totes les opcions i ens han descartat perquè segons
l'ens organitzador no devíem complir els paràmetres. Demani-ho
a qui fa la tria i al centre organitzador.

Tema de benestar social. El que jo li he dit és que hi ha una
diferència. Nosaltres tancarem l'IBAS, l'IBAS serà tancat com a
empresa, perquè quan es fa la transferència s'ha de tancar
l'IBAS, però nogensmenys tancarem l'IBAS i hi ha més de 60
persones dins, quina transferència més mal feta. Efectivament,
no pujarà el cost efectiu, perquè em veuria obligada a revisar la
llei i a tornar a encetar un meló, aquesta llei la feren vostès i
aquesta llei no acaba de quadrar quan em deixen 60 persones
dins un institut que en teoria s'ha de transferir. Per tant,
complirem la llei tal com la varen fer vostès, intentant fer-ho el
millor possible, però tenim aquest problema damunt la taula, no
revisarem la llei, la llei la varen fer vostès, supòs que no estaran
desacord amb la llei que vostès varen aprovar, però aquest és
el problema que hem heretat i que ens deixen. Solucions:
intentarem cercar solucions de futur sense que això trenqui
l'equilibri territorial via convenis que subscriurem amb els
consells insulars.

Que la Conselleria de Presidència és la Conselleria de
Benestar, no, la Conselleria de Presidència és molt més que la
Conselleria de Benestar Social, entre altres coses perquè té
totes les competències de la Direcció General de Presidència,
totes les competències d'Europa i totes les competències de
Relacions Exteriors, per tant és un altre tipus de conselleria amb
una entitat molt diferent a la de Benestar Social.

Quan em demana les transferències als consells insulars.
Nosaltres en el programa electoral no dúiem aquestes
transferències, nosaltres creim que ha de venir, s'ha d'acabar de
culminar aquest procediment, però l'important és començar la
tercera descentralització i, per tant, li he dit que estam oberts a
estudiar qualsevol proposta, però que nosaltres no ho duim al
programa. El tema de promoció turística és un tema important
per a Eivissa, i l'abordarem, i est am oberts a estudiar les
propostes que ens puguin venir de transferències, però que a
priori no és un tema que nosaltres duguéssim taxativament al
programa electoral, estam oberts a estudiar les propostes que
puguin presentar els distints grups parlamentaris.

Tema de règim especial. Vostè em recorda que Madrid
efectivament no va aprovar un règim fiscal sinó un especial,
amb la mateixa confiança, m'agradaria recordar-li que el seu
partit va votar en contra a Madrid l'any 97 d'aquest règim
especial. Jo que he estat diputada al Congrés i, per tant, se
suposa que, en sé molt poc, però en sé un poquet més que un
que no ho ha estat, l'any 97, jo li he de recordar, que a la presa
en consideració, i si no hi ha l'hemeroteca, intervenia el Sr.
Costa i a la presa en consideració del primer text, el Sr. Costa va
dir que érem molt rics per tenir aquest règim i que no ens feia
falta aquest règim. Gràcies al fet que el PP va votar a favor i
altres grups de la Cambra, Unió Mallorquina i el PSM sí que
varen votar a favor, aquesta presa en consideració va sortir
endavant i després, efectivament, a fase de ponència i de
comissió, es va retallar. Era molt menys del que volíem, però era
molt més del que teníem. Si aquesta presa en consideració no
hagués sortit endavant, no tendríem ni el règim especial d'avui.
Per tant, les preses en consideració són molt importants, i li
record que el seu grup, que tant defensa, i jo n'estic contenta,
perquè vol dir que ha canviat de parer, el règim especial, va
cometre un pecat d'origen, no va aprovar aquella presa en
consideració que després ha donat de fruit aquest règim que
tenim i que ara tots defensam. No tenc inconvenient a dur les
actes on el Sr. Costa, a una sessió de l'any 97, deia tot el que
deia, però bé, jo crec que no fa falta, quan hi ha hemeroteques
la memòria històrica no s'ha de perdre mai.

Efectivament, jo duc la supervisió d'aquest tema i la
preocupació perquè es vagin convocant les comissions, hi
haurà membres de l'oposició, clar que sí, a les comissions, com
em demanava el portaveu del PSM, i el règim especial és el que
diu el règim especial. Quan parlam de sanitat, hi ha un
paràmetre, quan es va fer la transferència, que era el paràmetre
de la insularitat, que comptava com compta pel tema del fons de
desplaçat; el mateix que el tema del cablejat elèctric o energètic,
és un tema contemplat al règim especial i, per tant, quan anam
a Madrid i demanam els dos projectes, projectes de moltíssima
envergadura, és dins el marc del règim especial. L'Estat, quan
vostè diu que no va entrar a ..., a més aquest tema el vaig dur jo
personalment, si m'ho permeten, a l'anterior lloc que ocupava,
quan vostè afirma amb aquesta rotunditat, i jo li dic, Sra.
Portaveu, de vegades l'imprudent "el Estado no quiso
ponernos", Sra. Portaveu, això no va ser així, l'Estat el que va
dir és que estudiava dins la Comissió Nacional d'Energia, que
segurament en sap més que vostè i que jo, la possibilitat
d'alternar amb un cable elèctric, que quan s'haguessin tengut
els estudis definitius d'aquest cable elèctric, es proposaria dins
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l'entrada de la xarxa elèctrica nacional, que és el que es fa
actualment.

La seva imprudència arriba a límits insospitats quan vostè
em diu amb tota rotunditat i sense posar-se vermella que la
televisió autonòmica nosaltres ja l'hauríem de tenir en el
projecte. Sí, jo ho he apuntat textualment " lo tendrían que
tener". Miri, vostès varen estar quatre anys a redactar un
projecte que estam estudiant, crec que és prou interessant, no
duim cent dies, en aquests moments qui els parla crec que deu
dur 75 dies, i vostè em demana, amb 75 dies, el que vostès no
feren en més de 1.000 dies. No deixa de ser una cosa
extraordinària, però que vull deixar també damunt la taula. No
pateixin, és un tema d'una transcendència important i crec que
ens hi hem d'entendre tots els grups parlamentaris.

Els projectes de l'ecotaxa. Nosaltres ahir ja vàrem tenir un
debat important sobre la renúncia que feim de l'ecotaxa, per
motius prou explicats, però durem endavant moltíssims de
projectes, de moltíssima envergadura i no seran comprar
camisetes ni arreglar dèficits d'empreses públiques, coses amb
què vostès gastaven els fons de l'ecotaxa i que hem pogut
veure, encara que també hi havia inversions serioses. Durem
endavant projectes mediambientals per a aquesta comunitat,
projectes agrícoles que tendrem temps de poder debatre i en els
quals hi participarà tota la societat, tant d'aquí com de fora,
d'una manera intelAligent.

Al portaveu d'Esquerra Unida, que sé que ha d'anar a Junta
de Portaveus, sí que voldria, perquè constàs en acta, dir que
serà un esforç d'aquesta vicepresidenta convocar totes les
comissions i poder entendre'ns en tots els temes. El tema del
règim especial demanava claredat i reflexió, i jo crec que les
bones relacions amb Madrid ens conduiran a un
desenvolupament mai no sospitat per aquesta terra en matèria
de règim especial. Crec que la conjuntura que tenim, primer de
bones relacions amb Madrid i també pel fet que Jaume Matas
hagi estat ministre, l'hem d'aprofitar al cent per cent per a
benefici d'aquests ciutadans.

El portaveu d'Esquerra Unida em comentava el tema de les
transferències socials. He de dir que a diferència d'ells, ja ho he
dit abans, tancarem l'IBAS i és diferent la Conselleria de
Presidència, substancialment diferent al que era la Conselleria
de Benestar Social. Crec que tenim també un moment històric
important per no duplicar aquests temes i deixar-los enllestit
d'una vegada per totes, però tenim el problema que els havia
explicat damunt la taula.

Al portaveu del PSM agrair-li molt el to de la seva
intervenció i dir-li que, efectivament, els usos han de ser
sociosanitaris, però el Ministeri de Defensa es volia assegurar,
sobretot perquè hi ha uns usos administratius lligats al tema
sociosanitari, i ens demanava la descripció d'aquests usos. Tot
d'una que tengui la valoració, la posaré en coneixement de tots
els portaveus que hi tenguin interès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Per part del Grup Popular, té la paraula
el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bon dia. Gràcies, presidenta. Com a portaveu del Grup
Parlamentari Popular en aquesta comissió, tenc el gust de poder
dirigir les meves primeres paraules, com no podria ser d'altra
manera, en forma d'agraïment a vostè i al seu equip que
compareix avui aquí per tal d'explicar de quina manera
s'estructuren les seves responsabilitats.

Respecte del contingut de la seva intervenció, m'agradaria
fer especial incidència, perquè ens ha cridat especialment
l'atenció, el fet de l'estudi previ de la viabilitat de la implantació
d'una televisió autonòmica. Pens que aquest estudi de viabilitat
ha de ser prou rigorós i prou seriós per tal de tenir de veritat
una televisió autonòmica amb totes les seves conseqüències i
amb tot el que això significa, tenint en compte les particularitats
de totes i cadascuna d'aquestes illes.

Respecte de la resta del contingut de la seva intervenció,
simplement dir-li que ens congratulam dels plantejaments
esbossats per la vicepresidenta durant la seva intervenció,
perquè s'identifiquen clarament amb el model de descongestió,
gestió i coordinació defensat per part del Partit Popular, creim
que la intenció de la Vicepresidència, la distribució que es
proposa per tal d'optimitzar els recursos dels quals es disposa,
significa una decidida voluntat d'impulsar una reestructuració
imprescindible i també el ferm propòsit d'evitar duplicitats
competencials que moltes vegades l'únic que suposen són
despeses innecessàries.

Per acabar, tenim plenament la convicció que la direcció
triada per aquesta vicepresidenta és l'encertada i que la
voluntat política va encaminada a desdoblar esforços per tal
d'aconseguir agilitat i eficàcia administrativa, tota aquella
eficàcia administrativa que els ciutadans ens demanen i
efectivament necessiten.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular, simplement
volem mostrar el més decidit dels suports i aprofitar l'ocasió per
desitjar-li molts d'èxits en aquesta tasca. També, i arran d'un
comentari, m'agradaria dir-li que si vostè ha de ser, no sé si ho
serà, la presidenta d'aquestes illes, estic segur i no en tenc cap
dubte, que ho farà molt bé i serà una molt bona presidenta; i si
això ocorre durant aquesta legislatura, vol dir que el Sr. Matas
seria cridat a ocupar moltes altres i més altes dignes
responsabilitats polítiques, la qual cosa al Partit Popular ens
satisfà.

Per altra banda, reiterar el que he dit: moltes gràcies i li
desitjam molts d'èxits.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sra. Estaràs, té la paraula.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Agrair profundament al Grup Parlamentari Popular el suport
que dóna al Govern i posar-me també a disposició del grup i de
tots els grups pel que faci falta, i deixar a un nivell més
anecdòtic les darreres paraules del portaveu del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S'aixeca la sessió.
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