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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diput ades i senyors diputats.
Començam la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2004. En primer lloc, deman si
hi ha substitucions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sr. President. En nom de Miquel Nadal, Dolça Mulet, del
Grup d’Unió Mallorquina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis per Maria Salom.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Jerez substitueix Antoni Marí i Tur.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Celestí Alomar substitueix Joan Boned.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Aina Calvo substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Diego Guasch.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sra. Vicepresidenta del Govern
i Consellera de Relacions Institucionals, per tal d'explicar el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004 (RGE núm.
2902/03).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sra.
Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals, Rosa
Estarás i Ferragut, per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria. La Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions
Institucionals ve acompanyada dels alts càrrecs de la seva
conselleria Sra. Dolça Linares, secretària general tècnica, i Sr.
Antoni Juaneda, director general de Relacions amb el

Parlament. Siguin benvinguts al Parlament. Té la paraula, sense
limitació de temps, la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors diputats.
Comparesc aquí, a petició pròpia, per explicar els pressuposts
2003-2004 en relació amb el departament de la Vicepresidència,
Presidència i Conselleria de Relacions Institucionals.

Faré primer una intervenció comparativa per capítol en
relació amb el pressupost de l’any 2003. Sabem que la
Vicepresidència té una composició i la Conselleria de Relacions
Institucionals diferent al que era l’anterior govern, en el sentit
que hi ha determinades direccions generals que formen part
d’altres conselleries. Concretament, hi ha una coincidència en
certs departaments de l’extingida Conselleria de Presidència,
però la Direcció General de Patrimoni, la Presidència de
Relacions Europees, Servei d’Entitats Jurídiques, Servei
d’Atenció al Ciutadà i Servei de Corporacions Locals varen
deixar d’estar dins la Conselleria de Relacions Institucionals per
incorporar-se a altres conselleries.

Per això hi ha, en relació amb l’any 2003, dins el pressupost
de la mateixa conselleria, una davallada d’un 15% de capítol 1.

Quant al capítol 2, despesa corrent, hi ha programes que
disminueixen les seves quantitats, com podran veure a través
dels distints programes, però hi ha un augment en relació amb
el capítol 2 de la Direcció General de Comunicació com a
conseqüència de tota una sèrie d’actuacions que volem
executar i que explicaré un cop arribem al programa de
comunicació.

El capítol 3 s’elimina, ja que a l’anterior legislatura existia
aquí per a l’adquisició del Quarter de Son Banya i ara
l’expedient ja ha finalitzat i per tant no cal aquest capítol 3.

En el capítol 4 hi ha una davallada d’un 17%, bàsicament
perquè la partida d’ajudes a les cases balears a l’exteriors està
residenciada ara a la Conselleria de Presidència que, com saben,
era una partida important dins capítol 4.

En el capítol 6 hi ha una pujada d’un 2,10%, és un increment
relatiu si tenim en compte que, encara que determinats
programes amb (...) considerables de capítol 6 s’han traslladat
a altres conselleries, com per exemple la Direcció General de
Patrimoni, aquí veim una augment perquè hi ha 3,5 milions
d’euros, una partida ampliable per al tema de la televisió
autonòmica i l’equipament de l’edifici del sector naval,
aproximadament 1 milió d’euros, tot el que seria el cablejat,
l’equipament informàtic i el mobiliari.

I en capítol 7 hi ha una reducció d’un important 69%, és una
reducció important perquè totes les ajudes a municipis de la
Serra de Tramuntana, ajudes i aportacions al consorci
d’Aubarca i es Verger i ajudes per a locals joves, entre d’altres,
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són a altres conselleries i per tant s’han buidat d’aquesta
conselleria.

Però anem al que pot ser més pedagògic, que és l’estudi
direcció general per direcció general i, per tant programa per
programa.

En primer lloc, el Gabinet del President. És el programa 121A
01 i és el gabinet propi que ha de tenir un president. Hi ha una
despesa importantíssima de davallada en personal, hi ha una
davallada d’un 35%, bàsicament perquè pensàvem que
l’estructura de capítol 1, en aquest cas, estava
sobredimensionada i, per una altra banda, s’elimina també el
capítol 6, perquè la despesa la farà la Secretaria General Tècnica
i no el Gabinet del president, que és un gabinet íntimament
lligat a tot el que serien els serveis directes d’assistència al
president. Per la resta, hi ha una davallada també a capítol 2, a
capítol 4 i a capítol 7.

La Secretaria General és el programa 121B 01, són els serveis
generals, tant del president com de la vicepresidenta i de la
Conselleria de Relacions Institucionals. En un estudi
comparatiu veim que l’increment principal és al capítol 6,
perquè, com els he dit, inclou tot l’equipament del que són la
futura seu del sector naval que, com saben, està en obres. Ens
vàrem trobar una situació un tant complexa, perquè no s’havia
fet l’expedient com tocava d’aquestes obres i, per tant, hem
hagut d’habilitar uns crèdits aquí, en aquest cas per a
l’equipament, però a la darrera part de l’any crèdits
extraordinària per pagar i posar l’expedient en marxa, perquè
s’havien fet les obres, però no hi havia darrera un expedient
com calia. Això explica l’augment de capítol 6 que passa de
485.000 euros a 1.500.000 euros perquè hi ha l’aportació que
feim al sector naval perquè l’any que ve pugui ser la seu de la
Vicepresidència.

Dins la Secretaria General hi ha també tot el manteniment i
la conservació del Palau de Marivent, és molt semblant a l’any
anterior, bàsicament l’únic destacable és que hi ha un increment
de personal, principalment per cobrir les necessitats del
complex de Son Vent.- Saben vostès que el programa de
Marivent és tant el Palau de Marivent com el complex de Son
Vent, com a residència d’estiu de la família reial, i necessita una
sèrie de serveis permanents durant tot l’any destinats
bàsicament al que seria el manteniment i la neteja de l’edifici i
dels palaus, dels jardins i de les cases. Per tant, són partides
molt semblants a les dels anys anteriors.

Hi ha un altre programa 126B 01 que és el tema del Butlletí
Oficial de les Illes Balears . Hi ha una disminució de capítol 6,
perquè ja es varen adquirir en anys enrera nova maquinària i,
per tant, un cop adquirides, ja no calia tenir el capítol
augmentat. Per la resta és un pressupost molt semblant al
d’anys anteriors.

Després hi ha un programa, que és el 463D 01 que és el
d’eleccions i partits polítics, on tenim una partida ampliable d’1
euro, perquè, encara que no hi ha eleccions autonòmiques
durant l’any 2004 es manté sempre la partida oberta amb 1 euro,
perquè és la partida que s’encarregarà i on es carregarà l’import

corresponent a la Llei de crèdit extraordinari per cobrir les
subvencions de les despeses electorals que s’han de tramitar
en aquest parlament un cop hagin passat per la Sindicatura de
Comptes.

Passem ara a la Direcció General de Projectes i de
Coordinació Interdepartamental. Aquesta direcció general
augmenta de manera important les seves competències, perquè
si la Vicepresidència és i ha de ser un departament important
que coordini l’acció de govern i que doni assistència al
president, lògicament ha de tenir un departament que coordini
aquesta acció de govern, sobretot en el que serien els grans
projectes. En aquest sentit, veuran que hi ha un augment
important de capítol 6, que passa de 73.000 euros l’any passat
a 123.000, bàsicament per les pròpies funcions de la Direcció
General de Projectes. Sàpiguen que aquesta direcció general du
tasques de caràcter horitzontal dins l’administració, per exemple
feim feina normalment en els projectes que afecten moltes
conselleries, posaré exemples, els temes en defensa, amb el
Ministeri de Defensa, que afecten la compra, el patrimoni, però
també Presidència, per a l’ús sociosanitari i també Sanitat per a
l’ús sociosanitari, a més a més d’establir negociacions amb una
altra administració; o per exemple tots els col Alectius
sociosanitaris, com els temes d’esclerosi múltiple i d’altres. Es
tracta, en definitiva, de departaments que fan feina de manera
horitzontal i afecten, per tant, diverses administracions i
diverses conselleries.

Dins aquesta direcció general, hi ha un programa nou que
abans estava adscrit a Patrimoni i que ara s’adscriu a la
Conselleria de Relacions Institucionals, que és el 126G 01, que
és el departament d’Arquitectura, perquè enteníem que havia
d’anar molt lligat a la Direcció General de Projectes, sobretot
perquè és la direcció general que supervisa les grans obres. En
aquest sentit, és un programa de nova creació i els Serveis
d’Arquitectura, pràcticament, com que és un programa de nova
creació, veuran que hi ha unes partides que estan aquí per
primera vegada i que abans estaven dins la Direcció General de
Patrimoni.

La Direcció General de Comunicació té com a principal
objectiu les relacions amb els mitjans de comunicació i la
difusió institucional de l’acció de govern. En primer lloc, cal dir
que aquesta direcció general preveu, i si feim una comparativa
amb l’any anterior, té un primer programa, que és el 126C 01, i
per una banda veurem un increment, es manté molt semblant el
capítol 1, en el capítol 2 hi ha un increment molt considerable,
perquè en aquest capítol 2 hi ha dos convenis que divendres
aniran a Consell de Govern que suposen recuperar la línia de
colAlaboració amb Televisió Espanyola, amb Ràdio Televisió
Espanyola per a la programació territorial, tant de televisió com
de ràdio. L’impost de la televisió és un conveni d’1,2 milions
d’euros; i l’import de la ràdio és un conveni de 200.000 euros.
Suposa, com he dit, recuperar aquesta línia de colAlaboració que
s’havia trencat, i que nosaltres creim que Ràdio Televisió
Espanyola és una eina que té molt a dir en la vertebració de la
nostra comunitat autònoma i en les nostres senyes d’identitat.
Això explica la pujada d’aquest capítol 2.
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En relació amb el capítol 6 hi ha una pujada també important,
el capítol 6 passa de 344.000 euros a 3.800.000 euros, perquè
aquí hi ha la partida que el Sr. Diéguez du cercant durant deu
dies en relació amb la televisió autonòmica i que era molt fàcil
de trobar. Normalment la televisió autonòmica ha d’estar dins
la Direcció General de Comunicació, ell l’ha demanada i la
cercada, em consta, per la Conselleria d’Agricultura,
d’Indústria, de Comerç, però bé és de sentit comú de qualsevol
governant, aniria o hagués anat directament a la Direcció
General de Comunicació. Per tant, em permet la llicència de
comentar-li al Grup Socialista que tranquilAlitzin el Sr. Diéguez,
que està dins la Direcció General de Comunicació que és allà on
ha d’anar la televisió autonòmica, en el capítol 6 perquè és un
programa d’inversió, allà on hi ha una partida de 3,5 milions
d’euros, és una partida ampliable. És a dir, que s’anirà ampliant
mitjançant crèdits necessaris durant l’any 2004. Pensin que el
tema de la televisió autonòmica amb aquesta partida vol dir que
el Govern ha decidit preveure la constitució d’aquest ens
públic, a més com saben a la llei d’acompanyament que va
entrar en el pressupost, a l’article 25 hi ha una modificació de
determinats articles de la Llei 85 de 22 de maig de la creació de
l’ens de radiotelevisió de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. I bé es tracta de ja començar a fer totes les passes
jurídiques, ara ens trobam en una fase d’organització jurídica
d’aquest ens en relació a tot allò que diu, si la cambra així ho
acorda, l’articulat d’aquest article 25 d’aquesta futura llei
d’acompanyament.

Hi ha un altre programa dins la Direcció General de
Comunicació que és el Consell Assessor de Radiotelevisió, les
partides es mantenen poc més o manco igual que anys
anteriors. No crec que mereixi més comentari. I el programa 463C
01 que són les ajudes a mitjans de comunicació socials.
Destacar simplement que hi ha un increment del capítol 2 i és
degut a tota una sèrie d’anualitats compreses d’expedients
plurianuals en serveis d’informació de notícies regionals i
nacionals. Són tota una sèrie de despeses compromeses i per
tant, no feim més que pagar les anualitats. Per això passa a
225.000 euros.

Anam ara a allò que és la Direcció de l’Advocacia de la
comunitat autònoma, allò que abans eren els Serveis Jurídics de
la comunitat autònoma, el programa és el 126E 01. Com saben
fins l’any 2003 els Serveis Jurídics i l’Institut d’Estudis
Autonòmics no formaven part de la mateixa direcció, en aquest
moment tot forma part de la mateixa direcció i s’ha convertit en
el programa de serveis de l’advocació en el seu conjunt. I això
explica l’increment important de capítol 1 quant a despeses de
personal degut a la incorporació d’aquest Institut d’Estudis
Autonòmics. El capítol 2 i el capítol 4 disminueixen en base a
una política que duim a terme d’estalvi corrent. I en relació al
capítol 6 també hi ha una disminució perquè ja no celebrarem
els 20 anys de l’Estatut d’Autonomia, que ja estan celebrats,
que el projecte d’inversió que hi havia en capítol 6 i ara, com
que ja s’han celebrat, hi ha aquesta minva per aquest motiu.

Anam a la Direcció de Relacions Institucionals. Aquesta
direcció general té tot un seguit de competències que vostès
coneixen, les relacions amb el poder judicial, els programes
d’integració i de feina amb totes les cases regionals ubicades

aquí a les Illes Balears, totes les relacions amb els consells
insulars i amb les altres administracions, especialment la
colAlaboració amb el Consell Insular de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa i Formentera. Coordina l’acció de la comissió
delegada del Govern per assumptes sociosanitaris, coordina la
gestió dels interessos dels consells insulars, du endavant tota
la feina de participació ciutadana, coordina també l’acció i els
estudis en matèria sociosanitari, coordina el tema de cooperació
consular. En definitiva fa feina amb tot allò que podrien ser
òrgans de participació. Aquesta Direcció de Relacions
Institucionals correspon al programa 112C 01 i veim que hi ha
hagut un increment de capítol 4, aquest increment de capítol 4
es produeix per ajudes a cases regionals, entitats associatives
i ciutadanes i un projecte que ve d’enrera que són les
indemnitzacions a presos que anam donant cada any i que són
una quantia important. I en capítol 6 veurem que també hi ha un
increment important, bàsicament són 200.000 euros perquè aquí
hi ha tots els actes per commemorar els 20 anys de la
Constitució Espanyola que saben que són actes que han
començat ara fa uns dies i que finalitzaran el mes de febrer. Per
tant, hi ha el projecte d’inversió de 200.000 euros que és
concretament aquest projecte d’inversió de la commemoració
del 25è aniversari de la Constitució Espanyola. Hi ha una
disminució de capítol 7 perquè hi havia l’any passat el conveni
amb l’Ajuntament de Fornalutx per la compra de Ca’n Xoroi,
s’ha comprat i per tant, ja hi ha la disminució en aquest capítol
7.

I acab amb la Direcció General de Relacions amb el
Parlament i coordinació normativa. I que és la direcció general,
com saben, encarregada de dur totes les relacions del Govern
amb el Parlament i del Parlament amb el Govern. Disminueix un
poc, bàsicament disminueix el capítol 2 amb una política
d’estalvi de despesa corrent, disminueix un 57% i s’eliminen les
p artides de capítol 4 ja que des d’aquest departament no es
tramiten subvencions, ni ajudes. La resta, les altres partides són
molt semblants i per tant, res a destacar.

Acab amb un tema, sé que el Sr. Diéguez a més també tenia
una altra preocupació, em comenten els meus companys, que
era cercar on estaven els doblers de la volta ciclista.  Bé dir-li al
Sr. Diéguez que l’anunci fet per aquest Govern de patrocinar un
equip ciclista és posterior a l’entrada dels pressuposts en
aquesta cambra i per tant, difícilment si no haguéssim tengut un
poder per endevinar-ho haguéssim posat la partida. En
qualsevol cas hi ha un 2%, com saben, dels fons de
contingència que es reserva el conseller d’Economia per cobrir
necessitats futures i a càrrec a aquests fons de contingència es
faran les transferències a la fundació oportuna perquè es pugui
patrocinar aquest equip.

I acab posant-me a disposició de tots els diputats i
diputades per allò que estimin oportú.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta del Govern. Ara
procedeix a suspendre la sessió si algun grup ho demana. 
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Passam idò al debat amb els grups parlamentaris per
plantejar qüestions o preguntes. I en primer lloc per part del
Grup Mixt  la Sra. Mulet té la paraula per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair a la
consellera i al seu equip la presència aquí i per donar-nos les
explicacions tan clares del seu pressupost i de les seves
direccions.

Jo simplement li demanaria que expliqués un poc més, dins
la Direcció de Comunicació, aquest conveni amb la televisió
territorial i el conveni amb la ràdio i donar-li l’enhorabona per
tirar endavant allò que és la televisió autonòmica i esper que
amb el temps ens vagi explicant un poc més passa a passa els
passos que aniran duent. I dir-li que des del meu grup donarem
suport a aquest pressupost i votarem a favor del seu
pressupost.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol contestar ara? Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Agrair a Unió Mallorquina la seva
intervenció i especialment a la diputada Dolça Mulet. Dir que
aquests dos convenis van a Consell de Govern divendres i
seran anunciats allà que és realment és el moment, però suposa
recuperar una línia de colAlaboració, el Govern anterior la va
trencar, nosaltres la recuperam. Hi haurà un increment d’hores
d’emissió i un increment de producció. L’import que és allò que
jo ara tenc aquí en aquest moment en el conveni de televisió
serà d’1,2 milions d’euros i l’import en la ràdio de 200.000 euros.
Augmentaran les hores d’emissió i sobretot es recupera la línia
de colAlaboració. No m’en record exactament com ho diu el
conveni, però parla de les desconnexions, crec recordar, de
dilluns a divendres de 19,30 a 20,00 i unes desconnexions els
dissabtes per poder fer allò que nosaltres creim que ha de fer la
televisió i que és ser l’eix vertebrador de la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús del torn de rèplica?

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

No. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista la Sra. Mascaró té la paraula per un temps de 10
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència de la
vicepresidenta i part del seu equip per explicar-nos el
pressupost. Jo també li volia demanar d’aquest conveni amb la
Radiotelevisió Espanyola si hi ha prevists convenis amb altres
televisions locals que hi ha en aquestes Illes. I si està prevista,
una vegada es posi en marxa la televisió autonòmica, continuïn
aquests convenis amb Radiotelevisió espanyola o no. I si té
previst més o manco quan podrà a començar a funcionar
aquesta televisió autonòmica, que en principi també agraïm la
seva posada en marxa.

I després ja passant a temes més concrets la Direcció
General de Relacions Institucionals, entenc que tal vegada li
faig preguntes molt concretes, però després si vol m’ho podrà
contestar per escrit jo les hi deixaré formulades per si vol
contestar. A la Direcció General de Relacions Institucionals en
el programa 112C capítol 4 hi ha 755.000 euros per a famílies i
entitats sense finalitat lucrativa. Ens agradaria que expliqués si
són convenis, si és una convocatòria, quin criteri seguiran per
a aquestes ajudes.

Després del Gabinet Tècnic del President, dins els Serveis
Generals de Presidència en el 121A, també m’agradaria
expliqués del capítol 4 el 44300 aquests 566.000 euros per a
consorcis. Exactament, a quins consorcis van. I d’aquesta
mateixa direcció general dins el capítol 7 hi ha 433.000 euros ,
també a consorcis per a la comunitat autònoma. Si em pot dir a
quins.

I després també hi ha al 75, corporacions locals, que són
ajudes a ajuntaments i a consells insulars, però la memòria no
en parla, per allò que hem pogut llegir a la memòria. A veure si
ens ho pot explicar. 

I ja per acabar la Direcció General de Comunicació, aquests
3.800.000 euros, crec que vostè ho ha explicat abans, ho tenim
apuntat, ara no sé on ho tenc. Si no li sap greu repetir-m’ho
quins eren... Bé, com que quedarà escrit allò que ha dit i si no
ja ho trobaré.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Vicepresidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Bé en primer lloc agrair la intervenció
i el to de la intervenció de la diputada representant del Grup
Parlamentari PSM-Entesa de l’esquerra. En primer lloc dir que
la televisió autonòmica pensam que podria emetre, és una
estimació, a principis de l’any 2005 perquè necessitam tot
aquest any per muntar, per posar en marxa i sobretot per fer la
fase d’organització jurídica.
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Vegem allò que hem anat dient. La Direcció General de
Relacions Institucionals en el capítol 4 té tot una sèrie d’ajudes,
concretament 756.000 euros. Bàsicament això són ajudes a
cases regionals, d’aquí es paga la trobada de les cases
regionals que es fa anualment, entitats associatives, entitats de
veïns i correspon al departament que abans estava juntament
amb les cases Balears a l’exterior. És una convocatòria que es
fa anual de promoció i foment de l’associacionisme que existia
ja a la passada legislatura i ve de molt enrera, però xapada en
dos. Les comunitats Balears a l’exterior han passat a la
Conselleria de Presidència i aquí han quedat les cases
regionals, entitats associatives i ciutadanes i també les
indemnitzacions a presos, que per una resolució de la passada
legislatura es paguen des d’aquí.

En relació a la Direcció General de Comunicació, bé
efectivament del programa 126C 01 el capítol 6 és la televisió
autonòmica per això hi ha aquests 3.820.000 euros. Em demana
després si haurà ajudes a altres televisions. Si anam al programa
463C 01 que són ajudes a mitjans de comunicació, concretament
en el capítol 2 hi ha tota una sèrie d’ajudes plurianuals amb els
serveis d’informació d’altres televisions en relació a notícies
regionals i nacionals.

I en allò que m’ha demanat del President, hi ha efectivament
en el programa 121A 01, la transferència que es fa a consorcis
participats per la comunitat autònoma per part del propi
President i això explica aquest import plurianual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No vol fer ús del torn de rèplica. Idò en nom del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Alomar per un
temps de 10 minuts.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, moltes gràcies
per la concreció de la seva explicació, jo crec que demanaré
canvi de comissió perquè estic acostumat a altres comissions
allà on no hi ha aquesta concreció que vostè ha fet. Per tant, li
ho agraesc moltíssim.

Si no vaig equivocat el plantejament global que vostè ha fet,
és a dir la Vicepresidència i la Conselleria de Relacions
Institucionals es converteix amb un ens bàsicament polític, se
li ha llevat molta gestió i per tant, queda bàsicament de caràcter
polític. Com a plantejament general, si no és així m’agradaria
que m’ho digués, però jo és la impressió que m’ha donat. No ho
valor ni positivament ni negativament, és simplement una
descripció.

Moltes de les qüestions que jo he estat revisant vostè les
ha explicades i per tant, si n’hi ha algunes que em repeteixi em
disculpi. Dins la Direcció General de Projectes i de Coordinació
hi ha una qüestió que em crida l’atenció i és que no hi ha
tècnics superiors ni de grau mig. És a dir, m’agradaria
m’expliqués un poc com pensa fer funcionar aquesta direcció.
Crida molt l’atenció aquest fet. Crec que ha explicat la partida

64000 de 123.000 euros, per tant, si l’ha explicada ja no li
demanaré que ho concreti més.

Quant allò que són les Relacions Institucionals hi ha una
sèrie de qüestions i aspectes que criden una mica l’atenció. Hi
ha una de les activitats que vostès plantegen és la colAlaboració
amb l’Institut Social i Esportiu del Consell Insular de Mallorca.
Jo m’agradaria demanar-li a veure si aquest fet es deriva d’una
colAlaboració amb tots els consells insulars o és un fet puntual
amb el Consell Insular de Mallorca, donat un pacte polític que
hi ha entre dues forces polítiques i a veure si això podria al final
repercutir en benefici només d’un consell insular o en canvi si
tenen una previsió de què aquesta colAlaboració s’estengui als
altres consells insulars. I també en quines partides concretes
quedaria ubicada aquesta colAlaboració.

També em crida l’atenció i és que hi ha una activitat que
impulsa el bilingüisme a l’administració judicial de les Illes
Balears. Per ventura partim d’una percepció de la realitat
distinta, ja li ho dic. Però també per deixar les coses clares
m’agradaria que em digués quan vostès parlen d’impuls del
bilingüisme què volen dir, en aquest cas en l’administració
judicial de les Illes. Jo he intentat fer un esquema, quasi una
espècie de qüestionari i m’he plantejat 4 escenaris a veure si
dels 4 en alguns d’ells he encertat o no he encertat en cap dels
4. El primer escenari del qüestionari, cas A, és si quan vostès
parlen d’impuls al bilingüisme estan parlant d’una certa
ofensiva per substituir el concepte de normalització per una
altra cosa. No sé si és això. O diguem en un altre cas, el B, quan
parlam de bilingüisme estan pensant en garantir l’expressió de
l’ús de l’espanyol en aquest cas. En el cas C seria a veure si allò
que vostès estan pensant és poder parlar castellà i català,
ambdues llengües a la vegada. O en el cas D és garantir l’ús de
les dues llengües a tots els tràmits judicials que pertoquen. En
tot cas m’agradaria que m’aclarís aquest concepte perquè és un
concepte nou i crec que necessita una explicació. Quant a
aquestes partides ja les ha explicades perfectament bé.

En el Gabinet Tècnic del President, no sé si ho ha explicat,
és el capítol 7 partida 74300 que parlava de transferència de
capital a consorcis participats per la comunitat autònoma de les
Illes Balears. M’agradaria saber quins consorcis són o
concretar més aquests consorcis. 

El programa de Direcció General de Relacions Institucionals
en el capítol 6 hi havia 409.000 euros, m’agradaria que ho
concretés una mica més, ha concretat els altres, però aquest no
record que l’hagi concretat, m’agradaria que ho concretés més.
Perdó, en el capítol 6, la 64000, del 121B, direcció i serveis
generals de relacions institucionals, secretaria general de la
Conselleria de Relacions Institucionals.

Quant a la Direcció General de Comunicació, moltes gràcies
per l’explicació. Quan és el Sr. Diéguez que cerca les coses, no
és el Sr. Diéguez tot sol, és l’encarregat pel Grup Socialista, per
tant recull com a pròpia la referència que ha fet.

Per ventura seria interessant que ens explicàs una mica més
les inversions, els projectes d’inversió amb aquests 3,5 milions
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d’euros, si és que es poden explicar una mica més, donat el
moment en què ens trobam.

I a la Direcció General de l’Advocacia de la CAIB, primer
m’agradaria saber l’augment de despesa de personal en relació
amb l’antic gabinet jurídic, a veure quin augment de despesa
representa. I també m’agradaria demanar-li, en certa manera, per
què aquest canvi. Vostè ens ha donat una explicació que crec
que no és totalment convincent, perquè aquest gabinet
funcionava amb una jerarquia i amb un esquema de
comandament i una estructura durant molts d’any i, de cop i
volta, se’ns canvia amb un canvi que és igualar totes les
persones que hi ha allà dins i es crea una direcció general.
M’agradaria que m’explicàs una mica més el per què d’aquesta
qüestió.

I me pareix que no tenia molts més temes, perdoni, eren
totes les qüestions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. Té la paraula la Sra.
Vicepresidenta per contestar, també per un temps de deu
minuts.

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

Sí, gràcies, Sr. President, moltes gràcies al portaveu del Grup
Socialista, i, a més, li agraesc el seu to de la seva intervenció.

Bé, si me deix qualque cosa, en el torn de contrarèplica li
donaré resposta. En primer lloc, l’al Alusió de si la
Vicepresidència és de caràcter polític; no conec cap
vicepresidència que no tengui caràcter polític, si vostè en
coneix una o en conegués alguna arreu del món, doncs crec
que seria excepcional, totes les vicepresidències del món tenen
un caràcter polític, tant aquesta com les que vostès varen
exercir, com totes les vicepresidències i presidències. I entenc
per caràcter polític, el caràcter de servei al ciutadà. Si això ho
compaginam amb gestió, perquè coordinar l’acció de govern
requereix també dosis de gestió, amb un equip humà que fa
aquesta gestió, doncs és una combinació de gestió i política al
servei dels ciutadans.

En segon lloc, dir que a la Direcció General de Projectes,
quan vostè me deia que no hi havia tècnics, crida l’atenció; és
un capítol 1 molt paregut al que era el capítol 1 anterior. Vostè
sap que durant el mes de novembre s’ha fet una modificació del
RTP i en aquest sentit s’afegiran per a l’any 2004 tota una sèrie
de places, amortitzant-ne d’antigues, és a dir que no suposarà
un augment de places, per poder donar cobertura a aquests
tècnics superiors. Per tant, sí que hi haurà tècnics superiors
amortitzant altres places, però no han pogut sortir als
pressuposts perquè havien de complir el requisit de la
modificació del RTP per part de la Conselleria d’Interior.

En relació amb la Direcció General de Relacions
Institucionals, bé, el text, diguéssim la literatura parla de
l’Institut Social i Esportiu del Consell Insular de Mallorca
perquè és l’únic consell insular que no té en aquest moment en
el pressupost encara efectiva la transferència. I per això hi ha un
moment en què hem de tenir aquella colAlaboració més estreta
que mai perquè les transferències es facin en condicions i no
pateixi cap ciutadà ni cap interès general; però, dos paràgrafs
més dalt parla de tots els consells insulars, tant del de Menorca
com del d’Eivissa i Formentera, i parla de coordinar la gestió i
interessos dels consells insulars. Feim aquest apunt, perquè
clar, dia 1 de gener venen unes transferències d’una
extraordinària importància allà on es tancarà l’IBAS perquè doni
pas al Consell Insular de Mallorca i enteníem que havíem de fer
un esment especial. Per tota la resta, la colAlaboració ha de ser
estreta amb tots els consells insulars i, si m’apura, més amb el
Consell Insular de Menorca que té un color polític diferent i
serà un símbol de què som uns polítics com toca.

El bilingüisme. Bé, entenc que en polític un ha de fer la
posada en escena i la posada en escena és bona, però després
el sentit comú ens diu que el bilingüisme és el que habitualment
fa la gent de Balears en el carrer; som una societat tolerant i
significa, doncs, dur tolerància a tots els racons, i això no
significa mai una involució de la nostra llengua catalana pròpia
de les illes i no ho ha de significar mai. Hem de seguir fent molta
feina per potenciar la nostra llengua, però hem de dur tolerància
als temes de llengua, que crec que és el que arribarà a fer que la
potenciem més que mai, si empram aquesta tolerància.

En relació amb el tema del gabinet del president, els
consorcis. Els consorcis, bàsicament, que s’apunten al gabinet
del president, és l’aportació al Consorci d’Eivissa Patrimoni de
la Humanitat, 363.582 euros; i l’aportació al Consorci
Formentera Desenvolupament, 202.709,89 euros.

En relació amb la petició que me fa vostè del capítol 6,
d’inversió en televisió; bé, estam a una fase ara d’organització
jurídica, hem canviat coses, que van a la llei d’acompanyament
en relació amb la llei que es va crear l’any 85, quan el Sr.
Huguet era vicepresident del Govern, per tant l’ens està creat.
En aquest moment el primer que hem fet o estam fent és
demanar el canal a Madrid, a l’Estat, perquè ens assigni un
canal, tenim la llei aprovada i per tant és factible que ens doni
un canal. A la llei d’acompanyament hi van una sèrie de
modificacions per adequar-ho a la realitat actual, en el sentit
que el consell d’administració serà de 17 persones,
proporcionals al que és una comissió del Parlament. Hi haurà
tot un règim d’incompatibilitats, perquè quan es va fer la llei no
hi havia règim d’incompatibilitats i hi ha unes etapes
transitòries. Estam a un moment d’organització jurídica de tot
aquest tema, de fet hem habilitat el Sr. Huguet perquè
mantengui converses amb tots els grups, perquè es pugui
muntar i fer les passes ja per muntar aquest consell
d’administració, i estam a una fase molt embrionària per poder
fer tota la preparació de la ràdio i televisió. Per suposat, amb
tots els controls d’aquesta cambra i amb tots els controls del
Parlament.
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Dir també, en relació amb el capítol 6 de la Secretaria General
Tècnica, bé, que hi ha tota una sèrie de projectes d’inversió
com organitzar l’arxiu general de la comunitat autònoma,
concretament a Son Banya, que es va fer la compra per part de
l’anterior legislatura, i aquí hi aniria tot l’arxiu general de la
comunitat autònoma i de totes les comunitats. Això explicaria
el capítol 6 de la Secretaria General Tècnica, a més d’incloure tot
l’equipament i cablejat del sector naval, i per això el capítol 6 té
un augment considerable.

Després tenim, m’ha demanat l’augment de la despesa del
personal del gabinet jurídic. Bé, el gabinet jurídic he explicat
que en aquest moment s’introdueix, per part d’aquest
pressupost, l’Institut d’Estudis Autonòmics que abans estava
adscrit a un altre departament i que, per primera vegada, està
adscrit aquí. Nosaltres el que hem volgut és jerarquitzar, clar
que sí, i hem jerarquitzat de tal manera que s’ha nomenat una
advocada general, en aquest cas és una dona, que és la màxima
responsable per damunt tota la resta de lletrats. I hem volgut
estructurar d’una manera molt més eficaç el servei, en el sentit
de crear una advocada general que controli tot el departament;
sota la seva direcció hi hauria un departament
contenciosoadministratiu, un departament consultiu i un
departament de coordinació de tota l’assessoria jurídica del
Govern.

Miri, quan jo vaig arribar al Govern l’any 84, encara tot el
Govern estava a dos edificis i d’això se’n recordaran los viejos
del lugar, però després de quinze anys hi ha una disparitat
absoluta del que eren les assessories jurídiques s’havien anat
creant, fins i tot a serveis, fins i tot a departaments. Llavors,
vàrem veure la necessitat, crec que per qüestió d’operativitat,
de crear una assessoria jurídica depenent de vicepresidència
que coordini tots aquests departaments que havien anat
proliferant sense massa coordinació. I per això hi ha aquest
augment a capítol 1, a més d’afegir l’Institut d’Estudis
Autonòmics.

Crec que amb això li don completa resposta al que m’ha
demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Vol fer ús del torn de
rèplica, Sr. Alomar?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No, moltes gràcies, simplement donar les gràcies a la
Vicepresidenta i, ja que té una tasca de coordinació dins el
Govern, m’agradaria que el seu tarannà a l’hora d’explicar
almanco els pressuposts, es pogués estendre a tot el Govern.

Moltes gràcies, li dic amb el més bon sentit de les paraules.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

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

No, només agrair al grup parlamentari i especialment al Sr.
Alomar la seva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta,
enhorabona, jo feia temps que no havia assistit a una
compareixença parlamentària en aquests darrers anys, quan dic
darrers anys no me referesc als quatre darrers, no, quan dic
darrers anys dic darrers de darrers anys que hagi estat una
compareixença on, bé, jo, com a mínim la qualificaria de molt
grata i d’un fair play inusual en aquesta cambra, potser per part
de tots. Ha anat tan bé que la confiança és tan gran amb el seu
departament que, sembla ser, que fins i tot Esquerra Unida no
ha vist la necessitat de ser aquí present, perquè confia
plenament amb vós, per la qual cosa enhorabona Sra.
Vicepresidenta.

I deixant de banda aquestes bromes, que sé que els altres
membres de la resta de formacions polítiques m’accepten, jo sí
que voldria fer, no m’agradaria espatllar-ho, però sí que voldria
fer una sèrie de consideracions. Primer de tot, dir que estic
totalment d’acord amb la racionalitat que s’ha aplicat, en aquest
cas a la Vicepresidència, perquè a diferents etapes, i vostè
també hi ha estat, com a vicepresidenta, la Vicepresidència
moltes vegades es confonia amb moltes altres coses i no tenia
aquesta concreció que, sembla ser que a partir d’aquests
pressupost se li doni, amb la qual cosa jo també me sum a
aquesta expressió que s’ha constituït una vicepresidència
eminentment política, que vostè molt hàbilment ha sabut
definir, però que en l’argot, quan deim vicepresidència
eminentment política és que fa política de bon de ver, en
majúscules, quant a coordinació de tots els membres del
Govern i d’impulsar l’actuació del Govern sota la direcció del
president, la qual cosa crec que és molt positiva.

Com també crec que és molt positiva la racionalització que
heu fet quant a les direccions generals.

Sí que m’agradaria, si no la pos en un compromís, saber a
quin departament, si vostè ho ha dit li deman disculpes, jo no
ho he sentit, era fora un moment, a quines conselleries estan
adscrites la Direcció General de Patrimoni, la Direcció General
de Presidència sí que ho ha dit, està adscrita a Presidència; la
Direcció General de Relacions amb Europa i amb la
Mediterrània, a quines conselleries, perquè crec que açò és
convenient també saber-ho. Està clar que si ens anam als
pressuposts i les revisam sabrem on estan adscrites, açò està
claríssim, però crec que també ha de quedar constància, que no
s’ha fet per caprici, sinó per necessitat.
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Què li he de dir de la creació, no la creació, la posada en
marxa de la televisió autonòmica. Ha estat un part llarg, que ve
des del 85, i esperem que la criatura neixi bé i que neixi ja amb
experiència que hagi pogut adquirir en el si de la maternitat que
ha suposat aquesta gestació de quasi prop de vint anys. En
qualsevol cas, vostè ha dit una cosa que m’afalaga i per tant
crec que, amb la mateixa correspondència, li he de dir que no
dubtin que el que inspira aquesta llei que va ser promulgada en
el 85 i que, encertadament, crec jo, modificar una sèrie d’articles
actualment a la llei d’acompanyament, per adaptar aquesta
norma a la situació i a la realitat actual, farà que en aquest
consell d’administració que s’ha de posar en marxa no solament
sigui un consell d’administració transparent i participatiu, sinó
que, a més a més, sigui plural, i aquest és l’encàrrec que
intentaré dur amb bon ofici, si tenc capacitat i ajuda de tots.

Quant als serveis jurídics. Jo, coincidint amb l’exposició de
la vicepresidenta, faria una passa més: crec que és molt
important, és molt convenient aquesta racionalització dels
serveis jurídics. Amb independència de criteris personals i fins
i tot de relacions personals i fins i tot d’amistats personals, que
cadascú podria opinar el que fos, però racionalitzar el servei
jurídic, sota una direcció general jurídica, i que, a més a més,
estigui compartimentat en diferents àrees, com són les tres que
vostè ha dit, crec que és molt important. Però si açò és
important, jo del que sí m’alegr moltíssim és que dins el servei
jurídic s’integri aquest Institut d’Estudis Autonòmics, que vull
reconèixer públicament que va fer una bona labor i que fa una
bona labor i els felicit per no haver prescindit d’aquest institut,
sinó, a més a més, potenciar-lo i que sigui qui dugui el pes ara
d’organitzar aquest 25 aniversari de la Constitució Espanyola.
Jo crec que açò és convenient, perquè les etapes poden passar,
però el que està bé està bé i ha de continuar.

Quant a l’impuls del bilingüisme, jo me sotmet que m’estirin
les orelles, però jo interpret que aquest impuls és dur al Jutjat
el sentit de normalitat l’ús de la nostra llengua, com el sentit de
normalitat té la llengua castellana, açò és l’impuls. Si és a una
institució on el 80% parla en català, l’impuls del bilingüisme
seria dur a normalitat l’ús de la llengua castellana amb igualtat
de condicions; si aquí és a l’inrevés s’ha de fer amb igualtat de
condicions. Açò entenc, per açò en broma li deia al Sr. Celestí
que la dita no l’havia dit, la dita l’he dit jo, però jo entenc açò.
Per tant, també dir que aquesta és una de les tasques que ja es
va iniciar, que és un procés que és molt lent, és molt lent dins
el poder judicial i és molt lent per raons òbvies, perquè des de
lletrats, des d’advocats, des de procuradors, des de personal,
doncs és un poder que està nodrit principalment de persones
que el seu vincle principal d’expressió és la llengua castellana,
i açò s’ha de respectar.

I jo crec que aquesta normalitat que vol dir la vicepresidenta
és una normalitat sense imposició, però que sigui un fet normal
que un ciutadà es pugui dirigir amb la llengua pròpia, és a dir,
amb el català de les nostres illes, al Jutjat i tengui resposta, i el
Govern té l’obligació política i moral de fer possible que també
rebi aquesta resposta en aquest sentit. Jo crec que aquest
criteri va començar a la legislatura del 91, del 95 al 99, es va
continuar del 99 al 2000 i ara ha de continuar, perquè és un

procés que és lent, jo crec que és en aquest sentit que es vol
dir.

I per acabar, Sra. Vicepresidenta, hi ha una qüestió que és
el tema de les relacions amb el Parlament. Jo li vull dir que crec
que la Direcció General de Relacions amb el Parlament i de
Relacions Institucionals és una bona mesura que s’ha pres que
estigui dedicada, supòs quasi amb exclusivitat al tema
d’aquesta relació, i ho vull dir així de clar, perquè s’ha vist en
aquests primers mesos aquesta estreta coordinació necessària
que hi ha d’haver entre el poder legislatiu i el poder executiu,
sense interferències, però sí de mútua colAlaboració. El fet que
s’hagin separat certes direccions generals que nosaltres, i serà
l’única petita llicència que me permetré avui en relació amb el
passat, aquest portaveu que li parla venia reclamant que no hi
hagués tantes direccions generals per fer quasi el mateix,
Direcció General de Relacions Institucionals, Direcció General
de Relacions amb el Parlament, direcció general de relacions
amb no sé qui, perquè en aquest havia de ser molt concreta, i
per tant la meva reafirmació amb el que li he dit al principi, i
acab talment com li he dit quan hem començat la intervenció:
enhorabona pel seu pressupost, per aquesta racionalitat.

I bé, jo de l’únic que pas pena és que totes les
compareixences, a un futur, que tots els consellers siguin així
perquè, tal vegada, ens arribaran a confondre, i a mi me
preocupa que ens confonguin; jo crec que cadascú ha de
mantenir el seu criteri i la seva postura i a partir d’aquí la
discussió política sempre és positiva si es fa educadament.

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Huguet. La Sra. Vicepresidenta té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Agrair al portaveu del Grup Popular,
que dóna suport al Govern, la seva intervenció i a tots els
grups de la cambra.

Aniré pel mateix ordre que ha explicat el portaveu. En primer
lloc, ell, més que ningú, sap el que significa una vicepresidència
perquè ha estat un càrrec que el portaveu ha ocupat en el
passat i que té una càrrega tremendament política a tot arreu i
que també va tenir en el seu cas quan ell la podia dur a terme.

En relació amb el que seria explicar totes les direccions
generals que han sortit de la Conselleria de Relacions
Institucionals i Vicepresidència, hi ha Direcció General de
Patrimoni, adscrita a Economia, Hisenda i Innovació; Direcció
General de Presidència, adscrita a Presidència i Esports;
Direcció General de Relacions Europees i per a la Mediterrània,
adscrita a Presidència i Esports; Servei d’Entitats Jurídiques,
adscrit a Presidència i Esports; Servei d’Atenció al Ciutadà, que
és el SIAC, i Ajuda a les Víctimes del Delicte, les distintes
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oficines, adscrites a Presidència i Esports; i el Servei de
Corporacions Locals, adscrit a Interior. Tots aquests serveis
abans formaven part d’aquesta conselleria i ara s’han repartit,
de la manera que hem pensat que era més racional, als distints
departaments que he anomenat.

En relació amb la televisió autonòmica, el portaveu més que
ningú sap el que significa la posada en marxa, perquè va ser
certament el portaveu qui va ser de qualque manera el pare
creador de la llei del 85, quan ostentava el càrrec en aquell
moment de vicepresident. I per tant, es tracta de seguir aquell
esperit, amb un model que volem que sigui el més auster
possible en despesa pública, el més colAlaboracionista possible
amb tota la resta de mitjans de comunicació que hi ha en
aquesta terra i, al mateix temps, que sigui l’eix vertebrador de la
nostra comunitat. No és un tema fàcil, volem que sigui el més
neutral possible i que tengui tots els controls, tant de la Llei de
finances, com de la Sindicatura de Comptes, com d’aquest
Parlament. I per tant el nostre primer objectiu és que ha de ser
absolutament plural i que tots ens hi puguem sentir
representats.

En relació amb els serveis jurídics i amb l’institut, bé, hem
fet aquesta organització; és una organització que, al marge de
temes personals, crec que és molt racional i que possibilita una
coordinació de totes les assessories jurídiques. A més, hem fet
una cosa important, a les empreses públiques hem obligat que
a tots els consells d’administració hi hagi sempre un
representant d’Intervenció, un representant d’Interior i un
representant d’Assessoria Jurídica, perquè hem de poder
controlar a totes les empreses públiques què passa amb el
personal, a totes les empreses públiques què passa amb els
comptes i a totes les empreses públiques què passa amb la
legalitat vigent. I a més, hem donat joc a tota l’Assessoria
Jurídica perquè es vagin repartint els distints lletrats la seva
presència en els distints consells d’administració.

Efectivament, l’Institut d’Estudis Autonòmics du endavant
el 25è aniversari de la Constitució i crec que és un institut
consolidat; va fer una gran feina a la passada legislatura i creim
que quan una cosa va bé s’ha de potenciar i s’ha de seguir.

El tema del bilingüisme, crec que tots sabem de què parlam;
a més, no tenc cap dubte que el Grup Parlamentari Socialista té
un sentiment paregut al nostre del que significa el bilingüisme
i la tolerància.

El tema de relacions amb el Parlament. Bé, un cop el
Parlament, són vuit mesos a l’any, un cop el Parlament és el
centre de la vida democràtica d’un poble i és on resideix la
sobirania, doncs entenem que hi ha d’haver un departament
que es preocupi estrictament de poder assistir tots els diputats,
un departament que pugui donar tota la informació; que els
diputats, tant dels que donen suport com els que són a
l’oposició, puguin sempre tenir aquella informació i pugui ser
àgil la relació entre el Govern i el Parlament, tant pel que fa a les
iniciatives parlamentàries com a les respostes com a les
solAlicituds de documentació. Per tant, l’encàrrec de la Direcció
General de Relacions Parlamentàries és estrictament aquest i
creim que era absolutament necessària i esper i confiï que

puguem dur endavant aquesta acció, perquè facilitarà l’acció de
govern, l’acció del grup que li dóna suport i també l’acció dels
grups de l’oposició.

Jo, res més, i donar-los les gràcies a tots els portaveus pel
to de les intervencions i posar-me a la seva disposició al meu
despatx, tant jo com el meu equip, pel que necessitin.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Idò, conclòs el debat
d’aquesta compareixença, només resta agrair la presència de la
Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals així
com dels alts càrrecs que l’han acompanyada, moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.
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