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LA SRA. PRESIDENTA:

(...) pel retard. Senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha cap substitució.

Compareixença RGE núm. 1847/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, per tal d'informar sobre les línies d'actuació de
la Conselleria de Presidència.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE
núm. 1847/07, de l’Hble. Conseller de Presidència, solAlicitada
pel Govern de les Illes Balears per tal d’informar sobre les
línies d’actuació de la Conselleria de Presidència. Assisteix
l’Hble. Conseller de Presidència, Sr. Albert Moragues i
Gomila, acompanyat del Sr. José Antonio Santos Hierro,
director general de Coordinació Departamental; la Sra. Maria
Francisca Mollet Biosca, cap de gabinet del conseller; i la Sra.
Joana Maria Socias Camacho, directora general de Relacions
amb el Parlament.

Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer l’exposició
oral.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputades, en
primer lloc vull dir que amb aquesta compareixença, una
vegada conformat el Govern, volem complir el deure de
presentar el programa d’actuació de la Conselleria de
Presidència davant del Parlament. No podia ser d’altra manera.
El Parlament és l’òrgan que representa el poble plural de les
Illes Balears.

En segon lloc, i abans d’entrar a explicar les funcions i els
objectius de la Conselleria de Presidència, m’agradaria
recordar que aquest departament sorgeix, aquest nou
departament sorgeix de la fusió de part de tres conselleries que
hi havia a l’anterior govern: Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals, Presidència, Esports i Joventut i
Immigració i Cooperació. Hem absorbit íntegrament la primera
d’aquestes conselleries, a més d’un conjunt d’àrees de l’antiga
conselleria de Presidència i algunes de la Conselleria
d’Immigració, concretament la que correspon a cases regionals,
que es gestiona ara des de la Direcció General de Relacions
Institucionals, i també totes aquelles actuacions encaminades a
fonamentar el dret dels emigrants balears radicats fora de la
comunitat autònoma. Ara aquestes activitats es desenvolupen
des de la Direcció General d’Acció Exterior i Relacions amb la
Unió Europea.

Dit açò passaré a enumerar les funcions de la Conselleria de
Presidència que, com indica el seu nom, s’emmarquen en les
tasques pròpies de donar suport directe a la gestió del
president. També en l’àmbit intern ens correspon coordinar els
diferents departaments del Govern i en l’àmbit extern assumim
les funcions derivades de les relacions amb el Govern de
l’Estat, amb l’Administració de Justícia, amb altres comunitats

autònomes o ens territorials, amb òrgans estatutaris o grups
socials i, per descomptat, les relacions amb aquesta casa. Des
de la Conselleria de Presidència també gestionam de manera
directa l’organització i la prestació de serveis jurídics al
president i al Govern de les Illes Balears. Així mateix
desenvolupam un treball essencial a l’hora de coordinar l’acció
informativa i comunicativa del conjunt de les conselleries amb
la premissa d’aconseguir la màxima transparència, eficàcia i
cohesió de la identitat corporativa i de facilitar el treball dels
mitjans de comunicació.

Durant aquesta legislatura la Conselleria de Presidència
exercirà la important responsabilitat de coordinar l’acció de
govern. A ningú se’ns escapa que a un executiu com el nostre,
un executiu de pacte i per tant plural, es requereixen
mecanismes de connexió entre les diferents conselleries que
l’integren. Des de les nous direccions..., des de les nou, nueve,
no nuevas, nou, de nombre, direccions generals que ara per ara
hi ha adscrites a aquesta conselleria farem viables aquests punts
de trobada, i dic nou perquè encara ens queda, com tots vostès
saben, nomenar la Direcció General de Justícia. En els propers
dies concretament reprendrem les negociacions amb el
Ministeri de Justícia en el punt en què les va deixar l’anterior
govern i nomenarem, previsiblement també per aquestes dates,
el responsable de la nova direcció general. El Govern central en
aquest aspecte ens ha fet arribar el seu interès a fer possible
acabar aquesta transferència abans de la finalització de la
present legislatura estatal.

La Direcció General de Coordinació -entram ja en qüestions
departamentals, en qüestions de direccions general-, com dic la
Direcció General de Coordinació Departamental ha assumit les
competències de coordinació, implantació i seguiment de
programes, tant programes de la mateixa conselleria com
programes que afecten diverses conselleries o tot el Govern, en
totes aquelles qüestions d’importància, com dic, que afecten
diverses conselleries o departaments i que hem impulsat ja una
primera qüestió que prendrà importància en els propers dies,
que és l’impuls al pacte per la competitivitat de les Illes
Balears, dels seus ciutadans i ciutadanes i de les seves
organitzacions. El Govern aposta per modernitzar i millorar el
sistema productiu i emprenedor de la comunitat i també la
formació de tots els nostres conciutadans. Aquest és un dels
grans reptes que ens hem marcat aquesta legislatura i que el
mateix president Antich ha qualificat d’objectiu d’estat i que
ens tocarà coordinar políticament des de la nostra conselleria.

Aquesta direcció general té, així mateix, un paper clau en la
constitució de comissions interdepartamentals orientades al
desplegament, la implementació i el seguiment de programes
transversals, com poden ser els programes referits al Projecte
Home o a la Fundació Kovacs, per posar dos exemples. També
participa en l’elaboració d’informes tècnics o de valoració que
facilitin els diferents processos de presa de decisions, i tindrà
una presència activa amb caràcter permanent en consells
d’administració, comissions diverses i també en diferents
òrgans de preparació dels acords de govern.

Una altra de les novetats d’aquesta conselleria és la
Direcció General d’Administracions Públiques, que respon a la
intenció del Govern de comptar amb un interlocutor permanent
i estructurat adreçat a les administracions insulars i locals de les
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Illes Balears. El nou Estatut fa un salt espectacular en matèria
de consells i ajuntaments; reforça, defineix i integra
claríssimament aquestes institucions dins l’entramat
politicoinstitucional de la comunitat autònoma. Per recordar-
los-ho -segur que vostès ho tenen molt més present que jo-
passa de quatre articles que tenia l’Estatut del 1983 dedicats als
consells insulars als catorze actuals, i d’unes poques i vagues
referències als poders locals de l’anterior text a l’actual i
contundent redacció del capítol cinquè. 

Respondre precisament a aquest nou reconeixement
estatutari, a aquestes noves tasques i responsabilitats que dóna
l’Estatut a les administracions de les Illes Balears és l’objectiu
principal d’aquesta direcció general, que tindrà dos reptes de
gran magnitud per afrontar: tot el procés de traspàs de
competències i finançament dels ens insulars i l’impuls d’un
pacte local adreçat als ajuntaments, a més, com no podia ser
d’una altra manera, de continuar amb les tradicionals activitats
encomanades anteriorment a l’antic servei de les corporacions
locals. En aquesta legislatura la Conselleria de Presidència
assumeix de la Conselleria d’Interior el fons de cooperació i el
fons de capitalitat, que disposen d’un pressupost de 14 milions
d’euros i de més de 30 milions d’euros respectivament; a partir
d’aquesta direcció general aquestes competències, com dic, que
abans eren de la Conselleria d’Interior, les assumeix aquesta
nova direcció general. Continuarem oferint des d’aquesta
direcció general assessorament legal i suport tècnic als
ajuntaments i als consells insulars tant a l’hora de seleccionar
personal com d’elaborar els pressuposts. I mantenim la pàgina
web del CEDOMU, Centre de Documentació Mundial, a través
de la qual es pot consultar la normativa actualitzada, com
també informes, línies de subvencions i models de
procediment, etc.

Com deia, i com a principal novetat d’aquesta direcció
general, dins el camp de l’administració local la gran aposta de
la direcció general passa per impulsar un pacte local que
plantegi un nou mapa competencial per als municipis, sota els
principis d’una veritable autonomia local, suficiència financera,
eficàcia, descentralització, cooperació i coordinació. Per fer
realitat aquest pacte constituirem una comissió en què tothom
se senti representat, que estarà integrada pels municipis i els
organismes afectats. Primer farem una diagnosi per saber
exactament quines són les demandes reals dels municipis, i
després elaborarem un projecte de pacte marcat sota les
coordenades de diàleg i de consens.

Des d’aquesta conselleria també crearem un servei de
coordinació entre les entitats locals i els diferents departaments
del Govern per ajudar, informar i agilitar els tràmits i les
consultes dels ajuntaments i les dels consells.

La Conselleria de Presidència també intervé en el
desenvolupament de l’Estatut pel que fa referència als consells
insulars, impulsant el desenvolupament i l’assumpció de
competències del Consell Insular de Formentera i també
participant en la comissió tècnica interinsular que s’ha creat per
transferir competències als consells insulars i que pròximament
començarà els seus treballs. 

He de recordar que durant aquesta legislatura el Govern
afronta una situació política excepcional. A nosaltres,

concretament des de la Direcció General de Relacions amb el
Parlament i Coordinació Normativa, ens tocarà revisar la
legislació vigent per adaptar-la als nous preceptes estatutaris i
impulsar les noves lleis per al desenvolupament normatiu de
l’Estatut d’Autonomia. En total estam parlant de 25 lleis que
afecten el desenvolupament estatutari, entre les quals vull
destacar la Llei del dret a una bona administració i a l’accés
d’arxius i registres, la Llei de la carta de drets socials, la Llei de
Consell Insular de Formentera o la Llei de l’Agència Tributària
de les Illes Balears. 

Aquesta direcció general, que té l’encàrrec específic de
garantir l’equilibri i el diàleg necessari entre l’Executiu
autonòmic i el Parlament, també impulsarà, assessorà,
coordinarà i executarà la política de transferències de
l’Administració General de l’Estat a la comunitat autònoma.
Estem parlant, com no se’ls escapa a tots vostès, senyores i
senyors diputats, de l’Administració de Justícia, a la qual ja he
fet referència fa un moment, l’Institut Social de la Marina, el
parc nacional maritimoterrestre de Cabrera o la sanitat
penitenciària, que són qüestions ja plantejades des de l’anterior
executiu. I ho farem, naturalment, amb la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació.

Com s’ha pogut apreciar al llarg de la meva intervenció, des
d’aquesta conselleria feim feina per millorar la qualitat dels
serveis que ofereix l’Administració autonòmica. Tant és així
que hem creat una direcció específica, la Direcció General de
Qualitat dels Serveis, que és una de les altres apostes
estratègiques del Govern. Des del començament de la
legislatura aquesta direcció general treballa de valent per treure
endavant el segon Pla de qualitat de serveis. El pla, ja
inicialment aprovat en el Consell de Govern, té el compromís
d’estar llest abans d’acabar aquest any. Hem començat per
proposar a les conselleries que planifiquin una sèrie d’accions
encaminades a aconseguir una millora de la qualitat dels
serveis, tant a curt com a llarg termini. Aquestes accions se
centraran, com vaig avançar el dia de la presentació de les
línies mestres del pla, a escoltar la veu de la ciutadania i a
respondre als reptes tecnològics i d’organització que una
administració té al començament del segle XXI. 

Adequar els serveis que ofereix l’Administració pública a
les expectatives i les valoracions de la ciutadania és la primera
preocupació d’aquesta direcció general. Per açò farem estudis
constants de valoració, tant de tipus qualitatiu com quantitatiu.
Altres accions aniran encaminades a desenvolupar
l’autoavaluació de la gestió, la formació dels treballadors
públics i el reconeixement a les unitats que millor desenvolupin
la seva tasca mitjançant premis o altres tipus d’incentius.
També reconeixerem els suggeriments i les iniciatives que ens
facin arribar els empleats públics. Els alts càrrecs funcionarials
s’han de convertir en vertaders líders tècnics i directius i s’han
d’involucrar personalment a l’hora d’escoltar la veu de la
ciutadania i resoldre els seus problemes. La nova administració
que volem s’haurà d’assentar sobre dos grans principis: el
principi de la participació democràtica i el d’excelAlència en els
serveis; en aquest camp la nostra aposta és clara des del
començament de la legislatura.

Seguint aquesta línia he de dir que la Direcció General de
Relacions Institucionals ja està treballant en el primer Pla de
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participació ciutadana. A través d’aquest pla establirem els
mecanismes necessaris perquè els ciutadans participin de forma
real i efectiva en les polítiques públiques; volem conèixer quins
són els seus problemes, les seves inquietuds, les seves queixes
i els seus suggeriments. Per aconseguir-ho potenciarem
l’associacionisme: les associacions han de funcionar com a
veritables canals de comunicació entre la ciutadania i les
institucions, en aquest cas entre la ciutadania i el Govern, com
una expressió més de la vertebració d’una societat que volem
que sigui rica i no només en recursos materials. Pel que fa
referència a les associacions vull anunciar que estam treballant
per treure endavant una llei pròpia, perquè el text estatal
entenem que no recull les peculiaritats de l’associacionisme
adscrit a la nostra comunitat autònoma. 

Des de la Direcció General de Relacions Institucionals
també feim feina per establir una comunicació distinta entre el
Govern i les cases regionals de les altres comunitats autònomes
que estan instalAlades a les nostres illes. Rebutjam una relació
que es basi, com fins ara, en la distribució de subvencions
únicament, entenent que els recursos són imprescindibles per
tirar endavant. Nosaltres partim d’un supòsit de reconeixement
del paper dels nous ciutadans de les Illes Balears a la comunitat
autònoma; els que han escollit aquestes terres per desenvolupar
el seu projecte personal per les raons que siguin, i que han
ajudat i molt a fer possible que la nostra comunitat sigui el que
és, tenen dret a sentir, en primer lloc, que són reconeguts i, en
segon lloc, han de saber que els estam agraïts, que no ens
molesta, sinó al contrari, que ens agrada, que tenguin i aportin
cultures diverses a la riquesa immaterial del país. Per açò
aquesta comunitat els vol ajudar a mantenir vives les seves
arrels i les seves tradicions.

He començat dient que les funcions de la Conselleria de
Presidència s’emmarquen en les tasques pròpies de donar
suport directe a la gestió del president. Ho vull recordar ara que
exposaré els objectius i les funcions de la Direcció General de
Projectes, des d’on es participa en la presa de decisions
estratègiques de la Presidència i s’impulsa el lideratge i la
participació directes del president en projectes, actes o
esdeveniments autonòmics. Aquesta direcció general ha
participat en l’organització d’Art Colònia 2007; és una herència
de l’anterior govern que en aquesta primera edició hem assumit
fent públics els compromisos adquirits, despeses de 350 euros
i una inversió d’1 milió d’euros a l’actual recinte firal, perquè
tenim la intenció de donar la màxima transparència en les
decisions que adopti aquest govern. He de dir tot seguit que
abans de replantejar-nos futures organitzacions el comitè
organitzador avaluarà els resultats de la fira amb els
organitzadors d’Art Colònia i, en funció d’açò, decidirem la
nostra participació en futures edicions.

Un dels altres projectes en què aquesta direcció general ha
considerat oportú colAlaborar ha estat en la intervenció de
l’artista felanitxer Miquel Barceló sobre la cúpula de la sala
XX de les Nacions Unides a Ginebra. El Govern colAlabora
amb la Fundació Onuart, entitat sense ànim de lucre amb seu a
Ginebra i que té com a finalitat la promoció de l’art i la cultura
a escala mundial en l’àmbit de les Nacions Unides; s’han
aportat ja 150.000 euros per produir un documental que
permetrà d’una banda promocionar l’obra de Barceló i, de

l’altra, les Illes com a destinació de referència de l’artista
mallorquí.

La Direcció General de Projectes també organitza la Diada
de la comunitat autònoma, que enguany dedicarem al vint-i-
cinquè aniversari de l’Estatut d’Autonomia. Els actes i
esdeveniments d’aquest aniversari no es limitaran al dia primer
de març, sinó que els anirem repartint al llarg de tot l’any i per
les quatre illes, precisament per ressaltar la importància
d’aquesta efemèride i hi haurà des de conferència i seminaris a
activitats educatives, actes institucionals i populars.

L’Expo Saragossa 2008, que se celebrarà del 14 de juny al
14 de setembre, serà un altre dels esdeveniments en què
participarem. Només he de dir que ens ha tocat una de les
millors ubicacions físiques a l’espai de la fira, entre els
pavellons d’Espanya i Aragó, i que ocuparem uns 350 metres
quadrats per dur endavant el nostre projecte de museu de
l’aigua.

Ara que ja he parlat de la Direcció General de Projectes,
estretament lligada a la Presidència, és un bon moment per
introduir les funcions que desenvolupa la Direcció General
d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, una altra
direcció general nova i una altra aposta estratègica i de futur
que el nou govern preveu per a la nostra comunitat. En un món
cada vegada més interrelacionat, en una economia global com
la que vivim, en què els interessos de les Illes Balears, com de
les altres comunitats, cada dia es disputen a indrets més
llunyans, és claríssima la importància d’un departament que
impulsi i coordini les tasques exteriors i els nostres
posicionaments polítics amb les institucions en què estem
representats. 

El primer repte que hem d’afrontar és la presidència de
l’Euroregió en el primer congrés de l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània que s’iniciarà dia 3 de desembre del 2007 a
Tolosa, França. La comissió interdepartamental d’Acció
Exterior, integrada per cada una de les conselleries del Govern,
s’encarregarà de dissenyar el pla de feina de l’any de la nostra
presidència. Volem centrar-nos sobretot en temes d’innovació
i investigació, formació, i també en temes de participació
ciutadana. El fet de tenir un delegat de les Illes Balears a
BrusselAles ens permet mantenir contactes amb les autoritats de
la Unió Europea, amb les estatals i també amb les regionals per
potenciar el reconeixement d’especificitat insular a la
normativa i a les polítiques de la Unió Europea. Així mateix
ens permet participar conjuntament amb altres regions europees
o espanyoles en la defensa d’interessos compartits, com és el
cas de la Conferència de regions perifèriques marítimes
d’Europa o l’Associació de les illes del Comitè de Regions.
Des d’aquesta conselleria defensam la insularitat en termes
globals; estem pressionant fort perquè el nou tractat europeu
mantengui la mateixa consideració insular que la recollida en
el tractat constitucional que no va arribar a néixer. El nou
tractat ha de reconèixer certs desavantatges estructurals
permanents que tenim les illes i que requereixen mesures
compensatòries de caràcter econòmic, i aquesta és una tasca en
la qual ja estem treballant.

Pel que fa a l’àmbit internacional que no pertany a Europa
he de dir que continuarem desenvolupant un seguit
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d’actuacions per fomentar el dret dels emigrants balears
radicats fora de la comunitat autònoma, però ho farem obrint
una nova etapa basada també, en aquest cas, en la transparència
i en l’equanimitat, amb l’objectiu clar d’anar canviant la cultura
de la subvenció per la cultura de la cooperació. Dit açò he
d’anunciar el projecte Cinquena Illa i els ajuts individuals i
colAlectius, com també les subvencions endarrerides a certes
institucions. Però com a novetat he d’avançar que durant
aquesta legislatura apostarem per la joventut, per la tercera
generació d’emigrants balears. Aquest govern es vol
comprometre a lluitar per evitar que desaparegui l’empremta de
les Illes a l’exterior; per aconseguir-ho donarem oportunitats de
feina i formació als joves; juntament amb la Universitat,
concretament amb la Fundació Universitat Empresa i amb la
Fundació Càtedra Iberoamericana, organitzarem estades de
joves descendents de Balears en empreses de les Illes ubicades
al seu país, i també farem un esforç per recuperar la memòria
balear conjuntament amb investigadors de la UIB i diferents
universitats de països llatinoamericans.

Ja acabant, Sra. Presidenta, la intervenció, faré referència a
les dues darreres direccions generals.

Molt breument, pel que fa referència a la Direcció de
l’Advocacia, he de dir que el principal objectiu continua essent,
com és habitual en aquest departament, la defensa en judici de
l’Administració autonòmica davant totes les jurisdiccions i
l’assessorament jurídic al president, al president, òbviament, al
Govern i a l’Administració General de la comunitat autònoma.
Com a novetat només vull dir que des d’aquest departament es
potenciaran especialment aspectes com són la coordinació dels
serveis jurídics de les conselleries i, en particular, dels ens
instrumentals. La nostra voluntat és intensificar la presència de
l’advocacia en els seus òrgans de direcció i colAlaborar en els
projectes d’elaboració normativa per millorar en allò possible
la tècnica legislativa i reglamentària.

I finalment, i des de la Direcció General de Comunicació,
vull anunciar que estam treballant amb un paquet legislatiu que
conté tres projectes de llei: la Llei de publicitat institucional, la
Llei de ràdio i televisió públiques de les Illes Balears i la Llei
de creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears, tres
projectes de llei que val la pena recordar, però que segur que
vostès tenen molt present, formen part d’aquest
desenvolupament legislatiu estatutari al qual he fet referència
al llarg de la meva intervenció.

Com saben tots vostès, senyores i senyors diputats, aquesta
direcció general coordina les accions informatives del Govern
amb l’objectiu que siguin àgils i documentades, i responguin a
les demandes dels mitjans de comunicació i, com no pot ser
d’altra manera, que facilitin també la comunicació del Govern
i de l’acció del Govern als ciutadans. També es pretén treballar
en l’àmbit publicitari unificant els elements tipogràfics i
audiovisuals per aconseguir una imatge cohesionada del
Govern i planificar les campanyes perquè tenguin la màxima
eficàcia i el màxim ressò. A més a més es vol garantir
l’obligada inserció dels anuncis i les convocatòries que
estableix la llei per assegurar que la ciutadania estigui
informada.

Com veuen, senyors i senyores diputats i diputades, la
nostra és una conselleria nova i antiga a la vegada, hem
mantingut competències de les antigues conselleries de la
Vicepresidència i de Relacions Institucionals, i n’hem assumit
algunes d’altres conselleries, com Presidència, com Immigració
o com Interior.

Ara, com no pot ser d’altra manera, Sra. Presidenta, em pos
a disposició dels grups parlamentaris per a les qüestions que em
vulguin plantejar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva intervenció. 

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa deman als diferents portaveus si volen una suspensió o si
podem continuar.

Podríem continuar? Idò si és així tendria el torn
d’intervenció per part del Grup Mixt; té la paraula el Sr.
Mayans, per un temps de 10 minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per l’exposició del
conseller. El conseller ha exposat o ha fet una intervenció on ha
desglossat la seva acció de govern argumentant-la o basant-la
fonamentalment en direccions generals, en les nou direccions
generals de què es compon la seva conselleria; ha explicat de
cada direcció general les funcions bàsiques, les funcions o la
feina que haurà de fer en cada una de les àrees de la seva
conselleria, i jo ara li explicaré un poc i ell, el conseller, ho
haurà d’englobar dins la direcció general que correspongui, un
poc els projectes que com a diputat de Formentera i
evidentment també diputat d’aquest parlament em correspon
defensar per a Balears i sobretot també per a Formentera.

Són molts els temes que té l’illa de Formentera respecte a
la seva conselleria, sobretot perquè hi ha moltes coses que
l’afecten a nivell estatal i a nivell de comunitat autònoma, i
algunes a nivell també comunitari. Ja entrant un poc en matèria
a mi m’agradaria que es fes feina i, si pot ser, es comprometés
a reclamar..., vostè sap que des de tots les forces polítiques de
Formentera s’ha apostat perquè es revisi la delimitació de
Formentera, que sigui una delimitació justa, una delimitació
que faci justícia a l’àrea de Formentera com a illa, i que no
incauti ni espoliï, com han citat moltes vegades moltes
propietats a Formentera. Aquest és un tema que ja no se centre
de qui és culpa, de qui no és culpa; crec que tots hem tengut un
poc de culpa d’aquesta delimitació, per tant ara ens toca a tots
intentar solucionar-ho i fer que sigui el més favorable possible,
evidentment sempre dins la legalitat. Això correspon, com
vostè ha citat, a alguna direcció general de relacions exteriors
o de relacions amb l’Estat espanyol.

Així mateix també m’agradaria que es comprometés a
reclamar els jutjats de primera instància i instrucció de
Formentera. Això estaria dins la nova direcció general que
vostè ha citat, Direcció General de Justícia. Formentera ara
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disposa d’un jutjat de pau; és necessari, no per població sinó
per volum i per insularitat, tenir un jutjat de primera instància
a Formentera; evidentment tots els començaments s’assumeix
que són difícils i hauria de començar de manera periòdica,
experimental o com es vulgui dir, de manera..., poc a poc. 

Jo crec també que a part d’aquest jutjat de primera instància
una reivindicació important -d’això sí que he de fer una crítica,
que no està avui en dia solucionat- és el tema de la caserna de
la Guàrdia Civil a Formentera; dins els pressupostos generals
de l’Estat per a l’any que ve no hi ha cap partida específica per
a aquesta caserna de la Guàrdia Civil a Formentera. La Guàrdia
Civil de Formentera presta serveis en precari; té problemes
cada any d’agents que vulguin anar a Formentera per la no
disponibilitat de l’habitatge i seria un tema important que es
reclamàs al Govern central si hi ha pressupost per executar
aquesta caserna i quan es pensa executar. Jo l’inform -supòs
que el president del Consell de Formentera també li ho haurà
dit- que els terrenys ja estan adquirits i totalment urbanitzats.

Una altra reclamació que podrà fer a través de les
direccions generals corresponents és el tema d’un registre de la
propietat. Sé que hi ha intenció, o hi ha algun rumor que es vol
posar un registre de la propietat a Formentera, ara depenem
d’un dels dos registres de la propietat que hi ha a l’illa
d’Eivissa. I pel volum i per la insularitat, torn repetir,
convendria que hi ha hagués un registre de la propietat a
Formentera. 

L’anterior govern, el president Matas, va instaurar una
oficina liquidadora a Formentera. És important perquè la gent
vol pagar l’impost que es derivi de la transacció que s’hagi fet
o l’herència que s’hagi rebut durant els mesos pertinents perquè
així no hi ha càrregues. Però el més important era, tots ho
dèiem sempre, establir el registre definitiu a Formentera.

Seguint amb les reclamacions que haurà de fer i esper que
es comprometi a fer davant del Govern de l’Estat, els plus
d’insularitat dels empleats públics a Formentera és un tema que
tots reclamen. El plus que reben els treballadors de l’Hospital
de Formentera ha estat molt benvingut, els ajuda a pagar i
sufragar un poc l’habitatge, escàs a Formentera i sobretot car
i estendre aquesta (...) a tots els funcionaris de la comunitat
autònoma i de l’Estat que fan feina a l’illa de Formentera.

Una reivindicació important i que ara mateix es presta a
alguns dies només cada mes..., això tal vegada seria la meta a
la qual hauríem d’arribar, una Delegació del Govern central a
Formentera. Ara mateix tot el tema de carnets d’identitat,
passaports i altres tràmits estatals s’han de desplaçar a Eivissa,
no només la gent que habita a Formentera, sinó també els
immigrants i altres desplaçats que treballen o viuen a l’illa de
Formentera. Ara, com li dic, s’està fent una vegada per mes el
tema del carnet d’identitat a Formentera. És totalment
insuficient, i no només per això, sinó per molts altres tràmits
convindria que s’anés agilitant i en cas contrari a curt termini
posar una oficina del Govern central, això som conscients que
és un poc difícil, però sí establir més dies, establir una oficina
permanent, però periòdica quant a dies i temporalitat d’atenció
a la gent que ho vulgui perquè en un futur a mig i llarg termini
es pogués implantar una oficina del Govern central a
Formentera.

També m’agradaria saber, hi ha hagut alguna declaració
seva respecte de la policia autonòmica, si es té pensat instaurar
o no instaurar, no ho sé, la policia autonòmica a Formentera i
si es té pensat també seguir endavant aquest projecte.

Xerram també d’una altra direcció general que ha creat,
Direcció General de Relacions Exteriors i sobretot, en
referència a cases regionals i immigració. Tots els desplaçats,
tota la gent que treballa fora del seu país, tota la gent que no té
contacte amb els seus alAlegats diàriament, intentam tots que se
sentin el més integrats possible, que se sentin el millor possible
en el país d’acollida i per tant, podran així desenvolupar millor
la seva feina, estiguin allà on estiguin. Per tant, a les reunions
que vàrem tenir a Formentera amb tots els colAlectius regionals
i immigrants es va solAlicitar que si es podia establir algun casal
d’entitats, algun espai allà on ells es poguessin reunir i això ho
vaig reclamar a la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago,
quan em vaig reunir amb ella i em va dir que era de la seva
competència. També m’agradaria que fes algun comentari
respecte d’això. És important atendre aquesta gent que fa una
funció important a qualsevol banda on estan treballant i com
més integrats estiguin a l’entorn i l’ambient allà on estan fent
aquesta funció, millor per a tots.

Un altre tema que ha tengut proposicions i accions
importants, no només aquí, ja les vaig defensar l’anterior
legislatura i també al Parlament a Madrid, és el descompte per
als nous comunitaris, m’estic referint al descompte per al
transport marítim. Sé que això ve molt condicionat per l’apartat
del (...) a nivell comunitari. Sé que s’han fet accions en el
Parlament a Madrid per afavorir la mobilitat, és una forma
d’afavorir la integració d’aquesta gent que treballa a
Formentera i també és important. Sé que la proposició que es
va presentar a Madrid per part del Partit Popular va ser
rebutjada, però m’agradaria que hi hagués un cert compromís
de fer feina en aquest aspecte, per veure si podríem avançar i
si s’ha de recórrer a altres instàncies, com vostè ha dit també a
través d’alguna direcció general, podem recórrer a la Comunitat
Europea, que s’hi recorri.

Vostè també ha citat una altra direcció general, la Direcció
General d’Administracions Públiques, Autonòmiques i Locals.
Molta gent, molts de ciutadans..., també ha xerrat del pacte per
la ciutadania, allà on els ciutadans s’havien d’implicar més en
la vida política i pública. Moltes vegades aquesta gent no sap
molt bé on ha de recórrer, on ha d’entregar les coses, la
documentació per fer tràmits que són necessaris per a ells. A mi
m’agradaria que a través d’aquesta direcció general s’establís,
com sí té algun consell insular de les Balears, un catàleg
d’accions més comunes que es podran desenvolupar en el
present ja Consell de Formentera i amb les competències que
rebem. Un catàleg d’accions on els ciutadans que anessin al
Consell de Formentera sabessin en cada moment què
necessiten, on s’entrega, què han de recollir i quins documents
els fan falta per poder seguir els tràmits correctament. Això
estaria implicat dins una direcció general nova que vostè ha
creat i que seria aquesta Direcció General d’Administracions
Públiques; que el ciutadà tengués clar en cada moment què ha
de fer, on s’ha d’entregar i quin document li falta i allà on el
pot aconseguir. És un dels reptes que jo personalment em vaig
comprometre a aconseguir perquè cada vegada hi ha la sensació
que estam complicant més les coses i no estam facilitant les
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coses als ciutadans i això ve agreujat per allò que vostè ha citat,
que s’hauran d’adaptar o actualitzar les lleis que ara mateix
vénen derivades de l’Estatut d’Autonomia.

Ja acab. Referent a un tema que vostè també ha citat, també
té relació amb moltes direccions generals que vostè, de les nou
que té, respecte del Consell de Formentera. Benvinguts siguin
els 4 milions d’euros que vàrem negociar ahir, benvingudes
siguin les inversions que vàrem negociar els darrers dos anys,
de 25 milions d’euros. Però haurem de seguir de prop tot aquest
tema de transferència de competències. És un tema molt
transversal, la seva conselleria a través de les seves direccions
generals tendrà molta feina per coordinar totes les conselleries
del Govern, per les competències que es puguin assumir. Em
tendrà a la seva disposició per qualsevol cosa que vulgui, però
li demanaria, sé que ho farà, que tengués el compromís d’un
assessorament jurídic total perquè el Consell de Formentera ho
necessita, el Consell de Formentera poc a poc anirà assumint
competències i no només és dotar-lo econòmicament, que
també, és vital i important que també el ciutadà percebi les
millores, el canvi d’ajuntament a consell en tots els aspectes,
quant a tramitació, tracte i facilitat per fer les coses.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair en nom
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds la
presència aquí del conseller de Presidència i dels alts càrrecs
que l’acompanyen per exposar-nos les grans línies
programàtiques del seu àmbit d’actuació en aquest inici de
legislatura. No m’allargaré molt en la meva intervenció,
simplement vull destacar alguns dels aspectes que jo consider,
des del nostre punt de vista, més fonamentals i que tenen més
transcendència dins la nostra societat i dins tot el marc polític
en què ens movem. No m’allargaré molt, simplement faré un
esment a aquestes qüestions que consider les més ambicioses
i les més transcendentals.

El Sr. Conseller ha esmentat, entre molts d’altres, alguns
projectes que des del nostre grup li volem donar el nostre
suport més absolut, però també volem felicitar-lo i encoratjar-lo
a tirar cap endavant, com són per exemple aquest pacte per la
competitivitat, o que aquest pla de qualitat i serveis i molt
especialment, el pla de participació ciutadana. Creim que en
aquest aspecte és absolutament necessari donar un tomb a la
situació anterior, on la participació ciutadana, i es va denunciar
així, va ser, per dir-ho en paraules suaus, postergada una i una
altra vegada.

A un altre aspecte que em vull referir i encoratj
especialment el conseller per veure si ho aconsegueix, és la
transferència de justícia. Després de 25 anys seria sens dubte un
èxit. Ara des del nostre grup parlamentari també volem deixar
clar que creim que aquesta transferència només ha de ser

possible si ve acompanyada d’una dotació adequada i la solució
als dèficits actuals molt greus que patim a la nostra comunitat,
tal com hem exigit des del nostre grup parlamentari la
legislatura anterior i que moltes vegades hem aprovat per
unanimitat.

Un altre aspecte fa referència al pacte local amb els
ajuntaments, aquest pacte local que ens pot marcar un nou
mapa competencial municipal. Nosaltres sens dubte hi estam
d’acord, reflecteix la filosofia del nou Estatut d’Autonomia, en
el qual vàrem participar molt activament. Valoram molt
positivament aquesta intenció d’aquest govern, però des del
nostre punt de vista hem de deixar molt clar que consideram
que aquest mapa competencial no hauria d’anar mai en
detriment del marc atribuït als consells insulars.

Seguim amb l’esquema de desenvolupament estatutari,
creim que és el gran repte d’aquesta legislatura, em referiré
especialment a unes modificacions legislatives, o millor dit a
unes noves legislacions, que ens ompl de satisfacció que sigui
un compromís d’aquest govern i concretament de la Conselleria
de Presidència. Em referesc a la Llei de l’Agència Tributària,
que des del nostre grup parlamentari esperam que sigui una llei
ambiciosa, que desenvolupi àmpliament el que possibilita
l’Estatut; les interpretacions poden ser moltes dins el redactat,
nosaltres creim que s’ha de ser ambiciós en aquest tema.
Naturalment és important la llei per a Formentera. En aquest
moment estam dins un buit i una disfunció que s’ha de
solucionar. I sens dubte també és molt important la llei que fa
referència al Consell Audiovisual de les Illes Balears.

Seguint també una passa més amb tot el que fa referència al
desenvolupament del nostre Estatut, naturalment com a diputat
per Menorca i insularista, creim que és fonamental i de gran
importància tot el que fa referència al desenvolupament de
l’article 70, que fa referència a les competències pròpies dels
consells insulars, concretament a la (...) que diu aquest article
i que marca clarament que mitjançant decret de traspàs de
competències es transferiran totes les competències que són
pròpies, més enllà i gràcies a Déu de la Comissió Tècnica
Interinsular que ja queda inoperativa, ja no funciona en aquest
sentit. A no ser que es vulguin transferir competències de
l’article 71, que no crec que sigui ara la intenció. Per tant, jo
crec que la posada en marxa de la Conferència de Presidents,
cosa que m’alegra i ens en felicitarem tots per això, és un punt
clau també de l’Estatut igualment que l’anunci de la posada en
marxa de les comissions mixtes. Però creim que hi ha d’haver
una certa urgència en la posada en marxa d’aquestes comissions
mixtes que ja fan innecessària la Comissió Tècnica Interinsular
i, per tant, tenen una possibilitat de més agilitat, ja que no és
necessari una llei específica parlamentària.

En el mateix sentit també és natural que quan parlem del
desenvolupament de l’article 70 de l’Estatut, com vostè també
ha dit molt bé, és necessari també referir-nos al finançament,
als articles 137 i 138 perquè una cosa sense l’altra difícilment
la durem a terme.

En definitiva, no m’allarg més, no hi afegesc més del que ja
he dit, he centrat els punts que jo consider de tota aquesta
exposició que vostè ens ha fet, ampla, ambiciosa, projecte de
futur. He centrat els punts que per al nostre grup parlamentari
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són més fonamentals. Li desig, com deim a Menorca, sort i
ventura i sobretot una tasca profitosa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Antoni
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, primero que nada darle las gracias por su
intervención, nos ha aclarado el nuevo contenido que va a tener
esta Conselleria de Presidencia y como vemos, va a ser bastante
extenso y prolijo. Este diputado que le habla como diputado
por Mallorca, pero que a fin de cuentas es diputado por
Baleares, defiende los intereses de Baleares y no los propios de
la circunscripción y mucho menos los de un consell, que no me
toca ni mucho menos defender aquí, cree que su conselleria
inicia esta legislatura por el buen camino que puede dar
excelentes resultados para la vida política de las Islas Baleares.
Sr. Conseller, por lo que vemos no nace vacía como otras
anteriores, puesto que en la anterior legislatura lo que vimos
fue que lo más importante que se hizo fue aquello que estaba en
el programa político del primer partido de la oposición, la
reforma estatutaria. Ahora le toca a usted llevar a cabo el
desarrollo estatutario y con esto tiene una gran tarea por
delante. Solamente el desarrollo estatutario ya justificaría por
si por completo su conselleria. Solamente eso, es una tarea de
enorme importancia.

También tiene otra tarea por delante que ya nos la ha
anunciado, la de tratar las diferentes transferencias que no se
pudieron llevar a cabo durante la anterior legislatura y
esperamos que en esta sí se consigan algunas especialmente, las
que ha citado de justicia, Cabrera, etcétera. Esperemos que sí
se consigan y que por fin podamos mejorar estos servicios tan
importantes para nuestra comunidad autónoma y que lleguen
con la dotación necesaria y suficiente para que el servicio no se
resienta ni mucho menos en su calidad.

Añadir a todo esto también la mejora de los servicios
públicos que usted pretende y para la que se ha creado las
correspondientes direcciones generales, sin duda es otro paso
de importancia y que llena de trabajo su conselleria. Y si a eso
añadimos la recuperación de la cooperación local, el Fondo de
Cooperación Municipal que en la anterior legislatura pasó a la
Conselleria de Interior, por una razón muy concreta de la
persona que estaba al cargo de dicha conselleria. Con todo,
entendemos que tiene usted una tarea importante, prolija y
completa.

Ahora sí le rogaría, Sr. Conseller, que no hiciera caso a las
peticiones que se hacen de que utilice la Dirección General de
Relaciones Exteriores para tratar con Madrid. No ceda a estas
presiones y el independentismo más radical que acabamos de
ver expuestas hace breves momentos cuando le decían que
usted debía dirigirse a Madrid a través de la Dirección General
de Relaciones Exteriores. Hombre! Madrid y Baleares forman
parte de España y la Dirección General de Relaciones
Exteriores está para otras cuestiones. Hemos de procurar

mantener la unidad de España frentes a esos cantos de sirena,
ya digo de este independentismo radical.

Tampoco se meta con competencias del Estado, se lo
rogaría, no se meta a hacer deslindes que no es su tarea. Por
mucho que oiga cosas de estas características, no se meta en
ello que no es ni mucho menos su tarea. Y deje que el cuartel
de la Guardia Civil lo arreglen las instituciones competentes en
según que islas. Ya le digo, no es su tarea. Como tampoco lo es
el registro de la propiedad. Ya tiene usted bastante. Con que
usted completara una buena parte del desarrollo estatutario, su
conselleria podría apuntarse un gran éxito en esta legislatura.
Si además consigue las transferencias en las que se ha
fracasado hasta ahora, decirle que ya sería sobresaliente. Y si
además consiguiera la mejora de los servicios públicos y
mantener una buena asistencia a los ayuntamientos, será de
matrícula. Que es sin duda lo que le deseamos para esta
legislatura. Tenemos la confianza, no la fe, que así será y que
resultará un gran éxito y con todo ello será muy beneficiosa
para todos los ciudadanos de Baleares.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rodríguez per un
temps de 10 minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta, señores y señores diputados. Sr.
Conseller, en primer lugar quiero agradecer su presencia hoy en
el Parlament que es signo de que algo no funciona bien. Usted
es el conseller, porque a la vista de su conselleria usted es el
conseller, los demás son aprendices, usted es el conseller.
Usted es el conseller que coordina las relaciones
parlamentarias, a usted le extrañará que hoy día 3 de octubre,
sólo usted haya comparecido después de más de 90 días de la
(...) del Presidente del Gobierno. A usted le extrañará que esta
tarde había la comparecencia de dos diputados y los dos hayan
anulado su comparecencia. 

Con el respecto de este, a mí me extraña que usted, que
tiene nueve directores generales, venga solamente con dos, me
parece una falta de respecto al Parlament. Usted, que tiene que
ser el máximo responsable, me parece una falta de respecto al
Parlamento que usted conteste en 10 minutos a los cuatro
grupos, la verdad es que hay dos que son miembros del
Gobierno con usted, pero hay un grupo de Formentera y
nosotros somos oposición. Y usted solamente tiene 10 minutos
para contestarnos a las preguntas que le haremos. La cortesía
que había aquí era responder a cada grupo, más o menos así
había sido, usted lo ha interrumpido, pero bueno. En definitiva,
hay tiene usted lo (...).

Usted comparece mucho anteriormente, ese gran conseller,
porque no hay ninguna conselleria que tenga diez direcciones
generales, nueve nombradas por usted, aunque haya siete
ausentes. Pero bueno, está aquí usted y yo creo que hay que
precisar este tema.
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Ha hablado usted de varias cuestiones durante su
intervención, la verdad es que no ha dicho gran cosa, no ha
hecho grandes descubrimientos y ha dicho algo como si fuera
una novedad, el pacto local. Mire usted, lo que tiene que hacer
es desarrollar la Ley de régimen local de las administraciones
públicas, (...) de Baleares. Este es el gran pacto local de la
anterior legislatura. Por lo tanto, solamente (...) ya es un pacto
local. No ha dicho usted por qué motivo ha vaciado la
Conselleria de Interior con las relaciones con municipios, se ha
llevado a una dirección general nueva a su conselleria. No ha
dicho usted si piensa aumentar el Fondo de Cooperación
Municipal del año que viene y que estable la ley. La ley
establece un mínimo y usted no ha dicho si lo va a aumentar.
(...), voy a aumentar tantos millones más de euros para el
reparto municipal (...).

Usted se contradice totalmente cuando dice que hará una
comisión para hacer un seguimiento de Art Colonia, cuando
ayer la consellera de Comercio, pensábamos que de ella
dependía las ferias, informa en las respuestas parlamentarias de
que había sido magnífica y que estaba garantizada la próxima
edición. Usted (...).

Anuncia usted aquí la nueva administración que queremos.
Usted llega a una administración que ya está consolidada. Es
loable que usted intente poner nuevas modalidades, que
profundice en el plan de calidad, que impulse nuevas reformas.
Pero ya hay una administración. Es de aquí de donde tenemos
que partir, no es una administración hecha a imagen y
semejanza suya, esto no es terra nillius, aquí hay una tierra
conquistada, hay una tierra en que estamos todos aquí, hay una
administración muy estructurada y lógicamente lo que tiene que
hacer es mejorarla, impulsarla, perfeccionarla, pero desde esta
perspectiva, no la administración que queremos. Explique qué
es una administración que queremos porque la desconocemos.

Habla usted de transferencias a los consells y a los
municipios. El nuevo Estatuto permite transferir algunas
competencias a los municipios. (...) ¿Lo hará usted?

Critica usted la anterior relación con las casas regionales.
Mire, yo no sé qué piensa hacer usted con las casas regionales,
pero sabiendo la persona que está al frente de esta relación, no
me cuenta milongas que lo conozco muy bien, ha sido
compañero del consistorio durante 8 años. Conozco bien a
quien está al frente de esta dirección. (...). Por lo tanto, Sr.
Conseller, de aquí a seis meses nos veremos y ya le diré si tiene
razón usted, o la tengo yo.

Ha nombrado usted 3 leyes, importantísimas las tres. La
Ley de publicidad general, la Ley de televisión y radio públicas
y la Ley de consells insulares. Pero ha callado su postura sobre
la Radiotelevisión de les Illes Balears, que es de su
competencia y no ha dicho nada. (...), a lo mejor puede ser en
el último periodo de sesiones, o no hacerla, (...), ¿qué hará
usted con Televisión de les Illes Balears? ¿No es de su
competencia? Claro, ha dicho que es usted el que comparece
aquí porque es el coordinador de todos los departamentos, ¿los
del PSOE o de todo el Gobierno? Esto ha sido publicado en los
medios de comunicación y usted no lo ha desmentido. (...)...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)

... Anuncia usted una nueva Ley de asociaciones, que me
parece muy bien y de todo esto hablaremos cuando entre aquí
el proyecto, o cuando usted haga el anticipo. Yo creo que en la
anterior legislatura, al menos desde mi conselleria, dimos un
ejemplo en cuanto a enviar borradores y anteproyectos a la
oposición para que pudieran opinar. Esperaremos (...). Mientras
tantos a mi me gustaría profundizar en las relaciones con las
distintas asociaciones de la comunidad autónoma, pueden ser
ciudadanas, deportivas, culturales, lo que sea. ¿Cómo va a ser
esta relación? ¿Habrá un anuncio, un plan de ayudas? (...), sin
mirar de dónde viene cada una, ¿o va haber una selección
ideológica sobre las asociaciones?

¿Quién será el Presidente de la Euroregión? Presidente
titular, pero ¿quién ejercerá la presidencia efectiva de la
Euroregión? ¿Por cuanto tiempo? 

¿Qué política vamos a llevar con las casas regionales, aquí
en las Islas Baleares? Ya lo he dicho anteriormente, creo que
es una cuestión que..., si usted dice que anteriormente sólo
hubo una política de ayudas (...), se equivoca en todo. (...),
estoy seguro que habrá cosas (...), pero (...). Me parece muy
bien que se intente dar una imagen de comunidad autónoma de
proyección de logotipos. Le recuerdo que nosotros (...), los que
había cuando nosotros llegamos, ib-salut, transportes por
carretera de viajeros y el de promoción exterior de Turismo,
nos pareció una buena cuestión. (...), donde hay es tirar dinero,
cuando mando yo pongo uno y cuando mande otro que ponga
otro. Yo creo que (...).

Este año se cumplen los 100 años de la Casa de Córdoba de
Menorca. Yo creo que es una buena ocasión para hacer un acto
importante de potenciar las raíces menorquinas en esa región y
como en otras veces (...). 

¿Cuál es su política para los consulados en Baleares? No lo
he oído decir y esto sí es una cuestión de relaciones con el
exterior, la Dirección General de Relaciones con el Exterior.

El plan de participación ciudadana que el Parlament en una
(...) hizo el otro día, ¿es de su área, o de qué área es? (...) un
plan de participación ciudadana y al final fue aprobado. ¿La
lleva usted o no?

Competencias de justicia. En su fabricación de direcciones
generales, han creado la Dirección General de la Abogacía, que
no existía y Dirección General de Justicia. Con una hubieran
hecho las dos, Dirección General de Justicia y Abogacía de la
comunidad autónoma, o tendrán..., unos vendrán cuando (...)
justicia, (...) abogacía (...) justicia. Yo creo que sí, pero vamos,
(...) justicia ¿para cuándo? ¿Ha hecho alguna gestión con
Justicia ya? ¿Le preocupa al Sr. Diputado la asignación que ha
hecho el Estado en el presupuesto de justicia para la justicia en
Baleares para este año?

Hace unos días al presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares se le abrían las carnes con la situación de
la justicia en Baleares. Cuando estuvimos con la vicepresidenta
entonces y diputada hoy, la Sra. Estarás, y yo con el ministro de
Justicia todo el punto de (...) de justicia en Ibiza, que es el caso
más sangrante que hay en Baleares, está (...). ¿Ya está
arreglado esto?, ¿ya existe el local pedido? Porque, claro, los



14 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 2 / 3 d'octubre del 2007 

 

juzgados quieren saber del tema éste, és un tema que aunque
sea...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)

Si es que agoto los micrófonos, o nos han puesto el peor,
pero algo de las dos cosas puede ocurrir.

(Rialles)

No dudo de nada. Pero la verdad es ésta, aunque sea
competencia del Estado es un caso que incide en la vida diaria
de los ciudadanos de Baleares, y cualquier caso que incida en
la vida diaria de los ciudadanos, sea de quien sea la
competencia, es competencia del Govern d’aquestes illes. Esto
lo entendía yo cuando era conseller de Interior y creo que
también (...) lo entenderá igual.

¿No cree usted que con los 100 millones que ha aplazado o
que ha regalado el Sr. Manera al Estado podríamos haber hecho
mucho en justicia en Baleares? Podríamos haber puesto al día
muchísimas cosas...

(Tall de veu per malfuncionament del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, li queda un minut del seu temps. Jo ho dic
per..., mentrestant avisar-lo.

Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, pero no es normal que ocurra esto
en una comparecencia, en una intervención de un diputado. Yo
pediría a los servicios de la Cámara que revisen... La presidenta
es la presidenta, y por tanto, por favor, que revisen los
mecanismos porque no es posible que (...) interviniendo se
interrumpa tres veces durante (...) minutos.

(...) ¿Cuándo nombrará el director general de Justicia?,
porque el de Aviación ya lo tenemos, sin competencias pero ya
tenemos el de Aviación. Se ve que los del BLOC son más
ligeros, son más rápidos que los del PSOE pero, bueno, ya
tenemos (...). Fíjese si lo tenemos ya que no va a estar aquí hoy
el conseller porque están en Madrid negociando la transferencia
de Son San Juan, de Ibiza y de Menorca.

¿Qué transferencia tiene previsto hacer a los consells
insulares? En concreto la de turismo ¿cuándo será a Mallorca?,
¿será de inmediato o, como dice el Sr. Buils, a final de la
legislatura? Sería conveniente hacerlo; usted que los coordina
a todos pues sabrá muy bien cómo esto funciona.

¿Aceptará usted que el PP presida finalmente la Comisión
de Hacienda? ¿Propiciarán ustedes que el Partido Popular
presida una comisión como es costumbre parlamentaria en este
parlamento?, y nunca en un parlamento se tiene que ir atrás,
sino que se tiene que ir hacia adelante. La Comisión de
Reglamento, que es monocolor, ¿propiciará usted que la
oposición esté presente en ella?, ¿o será un reglamente sólo

para ustedes? Son cuestiones que, es verdad, no había ni que
plantearlas, pero la realidad es ésta; la foto que ha quedado del
Parlamento después de la constitución de las comisiones por la
mayoría que sustenta al Gobierno no es bonita, sale sepia y sale
como añeja, y yo creo que hay que cambiar el color de
fotografía porque..., y en eso usted tiene mucho que decir, en
este aspecto.

Usted mantiene el recurso contra las carreteras, y los tres
consells insulares firman un convenio diciendo que se derogue
ese convenio y que vaya abajo el convenio con carreteras. ¿No
es una incongruencia que el PSOE diga...? Porque antes
decíamos que el PSOE decía una cosa en Madrid, otra en
Andalucía y otra en Galicia, pero es que ahora resulta que en
Baleares dice una cosa en el Parlament, otra en el Govern, otra
cosa en el Consell de Mallorca, otra en el de Menorca, otra en
el de Ibiza, y porque en Formentera encara no (...) les
competències, sinó potser també diria una altra cosa.
Convendria que (...). ¿Va usted a firmar el convenio con los
consells insulares?, porque el Estatuto de Autonomía dice que
sí, que tiene usted que firmarlo; ¿va usted a ejercer su
competencia?, ¿va usted a cumplir con la ley o va a mirar para
otro sitio?

¿Cree usted que es correcta la actuación que ha hecho el
Govern de España no pagando durante tres años y medio el
convenio de residencias y pagándolo a los dos meses con los
mismos razonamientos que antes decía que no y ahora dice que
sí, porque gobierna un gobierno presidido por un socialista en
Baleares? ¿Qué piensa usted de la disposición transitoria
novena en relación a los 600 millones de euros que tienen que
venir a Baleares cada presupuesto y que sólo vienen 300 este
año porque el Sr. Manera ha renunciado a 100 más?

Como conseller de Presidencia, ¿usted controlará el 1%
cultural, la Tarjeta Verde, la comisión vinícola, la comisión
sociosanitaria, el Consejo Interdepartamental de Inmigración?
¿Lo piensa presidir usted o otras consellerias? 

¿Cree usted que una persona imputada...?, aquí se me pidió
a mí, en este parlamento, sin tener ninguna imputación ni
ninguna sospecha de conculcación de la ley, la dimisión; ¿cree
usted que una persona imputada por dos veces es una buena
portavoz del Gobierno?, ¿ha sido una buena acción? ¿Cree
usted que con eso el PSOE exalta la honradez y la limpieza de
las personas?, ¿cree usted que eso es justo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, hauria d’anar acabant perquè du el temps
més que exhaurit.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Enseguida termino, Sra. Presidenta. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 2 / 3 d'octubre del 2007 15

 

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

En televisión de Baleares parece ser que la audiencia ha
bajado de un 9,50 a un 5%; o sea, los mismos medios que antes
decían que tenia un 9,5 ahora dicen que tiene un 5%. ¿Es
normal esto en tan poco tiempo?, ¿esto es consecuencia de la
acción de personal y de la acción sectaria dentro de la
televisión de las Islas Baleares?

¿Pondrá usted otra vez en marcha la mesa del turismo?

¿Cuándo cree usted que tendremos la Ley de régimen
especial que dice el Estatuto de Autonomía? Sí, el Estatuto de
Autonomía, una ley especial de Baleares, el REB, (...) especial.

¿Está usted de acuerdo con el federalismo medieval que
propugna la presidenta de la comisión de las Islas Baleares en
su discurso de presidencia del Consell de Mallorca?

(Algunes rialles)

Y por último, para acabar, la Sra. Gina Garcias es directora
general de Comunicación; ¿cree usted que tenía un perfil
adecuado para ser directora de Televisión Española en
Baleares?, ustedes (...). Usted es que no estuvo la anterior
legislatura en esta cámara, pero le puedo recordar los boletines
(...), mi comparecencia en el Parlament; léaselo usted que tiene
unas perlas preciosas y verá usted cómo era el tema. No, está
en Internet, ¿eh?, puede usted entrar por Internet y sacarlo.

Sr. Conseller, muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per donar resposta té la
paraula l’Hble. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el to de
les intervencions, que açò ja és un avanç, i agrair especialment
les intervencions dels grups que encoratgen i animen el Govern
a tirar endavant el seu projecte. Per tant gràcies a tothom,
també al Sr. Rodríguez, perquè no se senti desplaçat d’aquest
agraïment general que vol fer el Govern també al grup de
l’oposició, que jo crec que evidentment el grup de l’oposició ha
fet molts de serveis a aquesta comunitat i esper que encara en
pugui fer molt; des del Govern els ha fet i ara des de l’oposició.

Vull dir abans de començar que jo pensava que venia a fer
una compareixença sobre les línies d’actuació de la conselleria
que em toca amb responsabilitat gestionar, però he estat sotmès
a un interrogatori de caràcter polític general, que a mi em
sembla molt bé. Jo fa molts d’anys que estic en aquest negoci
de la política -negoci entre cometes, òbviament- i per tant n’he
vist de tots colors, i no m’estranyen aquestes coses perquè
evidentment pens que els grups polítics que tenen poca
possibilitat de posar damunt la taula de debat qüestions que no
venguin al cas idò han d’aprofitar totes les ocasions que el
Reglament d’aquesta casa els permet, però vull dir que no
entraré en aquest joc. No perquè vulgui fer un menyspreu,

òbviament, a aquesta qüestió, sinó que pens que no ho he de
fer. Per tant entendran vostès que aquestes qüestions que són
objecte reiterat i em sembla legítim per part del grup de
l’oposició, d’una intervenció com la que jo he fet, sectorial,
departament, em plantegin temes de caràcter general, de tot
tipus, de caràcter polític, jo ho puc entendre però comprendran
vostès que jo no entraré en un debat polític de caràcter general
perquè no és el meu paper. Per tant aquestes qüestions vostès
les poden adreçar, com ho fan, als plenaris i, els temes que no
corresponen al meu departament, els podran adreçar també als
distints consellers que al llarg d’aquests propers dies es
presentaran davant tots vostès a les respectives comissions.

Hi ha hagut una primera intervenció, al començament de la
intervenció també..., després ho contestaré de forma ordenada,
però també vull deixar clar des del principi al portaveu del
Grup Parlamentari Popular que ha fet referències a suposades
faltes de respecte d’aquest conseller amb el Parlament. Jo
també vull deixar absolutament clar a la primera
compareixença que fa en aquest parlament aquest conseller que
si alguna cosa té és respecte pel Parlament, a més acreditat amb
molts d’anys aquí i altres parlaments també; perquè els quedi
clar, no és cap falta de respecte. És evident que hi ha maneres
de fer les coses, i jo he vist efectivament desplegaments
absolutament innecessaris de personal de les conselleries, i açò
vostè pot dir efectivament que si no es fa exactament igual com
vostè ho feia és una falta de respecte; no és cert, no és una falta
de respecte. Jo li vull dir que nosaltres el que feim és complir
el Reglament; si el Reglament obligàs aquesta conselleria a
presentar-se aquí amb tots els meus directors generals, aquí
serien. Si vostè pensa que el Reglament contempla faltes de
respecte als diputats i al Parlament el que hauria de fer és
iniciar un debat per fer les modificacions corresponents, qüestió
en la qual jo no em ficaré perquè, com he dit, som absolutament
respectuós amb les decisions del Parlament. 

Això també contesta algunes de les seves intervencions
sobre preguntes de què pensa aquest conseller sobre què està
passant en aquest parlament; no és de la meva incumbència,
perquè jo venc aquí com a conseller del Govern i no com a
parlamentari. La responsabilitat del Govern, Sr. Rodríguez, és
acceptar el que el Parlament decideix, agradi o no agradi a la
minoria que queda fora de la qüestió. La responsabilitat del
Govern és complir els acords del Parlament, i açò és demostrar
respecte, i açò és el que jo vull que quedi clar,
independentment que jo puc entendre que els acords que s’han
pres en el Parlament es podrien haver pres d’altres maneres i
podrien haver acontentat més o manco la gent; jo en açò
permeti’m que no m’hi fiqui, jo no som parlamentari i per tant
absolut respecte al Parlament i a les seves decisions.
Segurament insistirem o insistirà vostè en aquest camí, però jo
no hi entraré. Declar davant tothom solemnement el meu total
respecte al Parlament, acreditat amb 20 anys d’experiència
parlamentària, en aquesta cambra i en altres, i vull que els
quedi clar. No faig, de manera conscient almanco, cap
qüestió..., no prenc cap decisió pensant que el meu objectiu és
faltar al respecte al Parlament, en absolut, jo ho vull deixar clar.

Entenc el joc polític, Sr. Rodríguez, i ho vull deixar
absolutament clar. Podríem fer d’una altra manera les coses,
segurament; jo el que pretenc és fer complir estrictament el
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Reglament, que és el que ens dóna i defineix el joc de cada una
de les parts.

Feta aquesta introducció ja contestaria grup per grup en
general.

Sr. Mayans, la preocupació per Formentera que vostè
expressa i que jo crec que ho fa molt bé, jo he tengut ocasió de
parlar amb vostè ja d’aquests temes i compartim aquesta
preocupació. Jo crec que la preocupació per Formentera és una
preocupació del Parlament, és una preocupació de l’Estatut i
per tant és una preocupació del Govern. Amb açò vull dir que
efectivament en totes les qüestions, siguin o no siguin
competència d’aquest govern, i també ho deia molt bé el Sr.
Rodríguez a la seva intervenció i jo hi estic absolutament
d’acord, totes les preocupacions que tenguin els ciutadans de
Balears, siguin competència o no del Govern, són preocupació
també del Govern, han de ser també preocupació del Govern
independentment que no tinguem la responsabilitat de resoldre-
les, que evidentment per açò són conciutadans. Per tant totes
les preocupacions. És evident que nosaltres no podem resoldre
el tema del quarter de la Guàrdia Civil, no podem resoldre el
tema de la delimitació, no podem resoldre segurament res de
les qüestions que el Sr. Diputat ha expressat, però no és menys
cert que totes aquestes qüestions, conjuntament amb les
institucions insulars, que no..., val la pena tenir-ho en compte,
conjuntament amb les resolucions parlamentàries hem de fer
possible, hem d’ajudar a fer possible resoldre problemes que
evidentment té l’illa de Formentera i el seu recentment nat
consell insular.

Per tant en general, i per acabar el tema del portaveu del
Grup Mixt, compartesc la seva preocupació, feim nostres les
seves preocupacions i traslladarem aquestes preocupacions als
indrets i als responsables corresponents per veure si és possible
que es resolguin tan aviat com sigui possible aquests
problemes.

Només una cosa. En relació a la Direcció General
d’Administracions Públiques vostè planteja una sèrie de
qüestions relacionades amb informació, etc., als ciutadans,
accions comunes, catàleg d’actuacions, etc., etc. Li he de dir
que aquesta és una cosa que no fa la Direcció General
d’Administracions Públiques sinó que fa la Direcció General de
Qualitat en els Serveis, que una de les seves preocupacions,
evidentment, és comptar amb catàlegs i coordinar una resposta
que hem de fer, com dic, de manera conjunta amb les
institucions que tenen insularment aquestes responsabilitats.
Açò és un tema que no podem oblidar, que ha de ser una
màxima de l’actuació d’aquest govern: totes les coses que
territorialment es faci es faran territorialment d’acord amb les
màximes institucions del poder insular, i açò també ho vull
deixar molt clar. També faré referència a açò quan parli del
(...). 

Però compartim les seves preocupacions, totes les
preocupacions, des del descompte de transports fins al quarter
de la Guàrdia Civil, també és una preocupació del Govern que
intentarem ajudar a resoldre o continuar actuacions que em
consta que l’anterior govern feia i amb les quals nosaltres estam
d’acord.

Vull agrair les paraules del portaveu del Grup BLOC i
PSM-Verds, el Sr. Riudavets, agrair les paraules
d’encoratjament per tirar endavant algunes qüestions que
nosaltres pensam que evidentment han de ser trets
diferenciadors; ni tan sols no vull qualificar de millors ni pitjors
en relació a l’altre govern, no hi vull entrar, en aquesta qüestió.
És evident que nosaltres tenim una sensibilitat diferent del
govern de l’anterior mandat, i ells tenien una sensibilitat per
unes coses i l’actual govern té una sensibilitat per unes altres
coses, i nosaltres, entre elles, què volem fer? Idò evidentment
el que volem fer és impulsar la participació democràtica dels
ciutadans i, per tant, impulsam plans de participació ciutadana,
com vostè posava aquí damunt.

També és evident que la nostra preocupació pels
ajuntaments no és només fer complir la llei, que també tenim
aquesta obligació, fer complir la llei és obligació d’aquest
govern i de tots els que tenen responsabilitats institucionals,
però és evident que nosaltres anam un poc més enllà que
aplicar una llei que no té el consens dels ajuntaments. La llei
que en aquest moment és d’aplicació a les corporacions locals
és una llei que no va néixer amb consens; per tant nosaltres
volem superar aquesta manca de consens, sense dir en absolut,
Sr. Rodríguez, sense dir en absolut que no sigui obligació
d’aquest govern fer complir la llei, però és clar que aquesta llei
no tenia el consens polític necessari, i per tant nosaltres
donarem una passa més endavant i intentarem recuperar un
consens polític bàsic i intentarem negociar amb els ajuntaments
fonamentalment una qüestió, directament amb els ajuntaments
una qüestió: no la qüestió competencial, que també li vull
deixar clar perquè vostè m’ho ha demanat, no la qüestió
competencial perquè la qüestió competencial, com he dit abans,
sempre la discutirem a través dels òrgans de govern insular, que
són els consells insulars, per tant la competència que
efectivament es podria transferir als ajuntaments nosaltres no
ho farem directament als ajuntaments, ho farem a través dels
consells insulars i a través dels consells insulars arribar a un
acord perquè els consells insulars facilitin l’assumpció
competencial als mateixos ajuntaments. Nosaltres, utilitzant
unes paraules molt ben dites, com quasi sempre, de la
presidenta de Menorca, volem sumar, volem sumar a la nostra
capacitat de transferir competències i recursos als ajuntaments,
volem sumar la capacitat que tenen les institucions insular per
fer el mateix, i ho farem conjuntament. Serà un procés polític
llarg, que no serà resolt pròximament, però sí que ho volem
obrir. 

És evident que el Govern sí que vol discutir -açò és el que
li anava a dir per acabar aquest tema- vol discutir directament
amb els ajuntaments, iniciar un debat sobre el tema de
finançament, perquè els ajuntaments han assumit històricament
un munt de competències que no estan previstes en el
finançament que reben de les altres administracions; els
ajuntaments les assumeixen perquè han de donar respostes
immediates als ciutadans i en aquest moment tenen compromès
un percentatge important dels seus recursos en competències
que no són municipals. Crec que aquí el Govern ha de jugar un
paper en tant que l’estat de les finances de la comunitat, que no
és el més pròsper possible, permeti ajudar els ajuntaments a
sortir no només d’aquestes competències sinó del deute històric
que han anat arrossegant al llarg dels darrers anys.
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El desplegament estatutari òbviament és, com he dit, un
compromís que compartim el Govern i el Grup del BLOC i
PSM-Verds. I l’Agència Tributària vostè em demana que sigui
molt ambiciosa; segurament les ambicions que vostè defensa
per aquesta qüestió i el que defens jo en aquest cas segurament
estan un poc més allunyades, perquè jo he sentit efectivament
com vostès defensen alguns acords de caràcter econòmic que
òbviament ultrapassen la meva posició. Jo ho respect però crec
que defraudarem aquestes expectatives que vostè posarà
damunt la taula. Farem l’Agència Tributària el màxim
d’ambiciosa possible però és quasi segur que no arribarem als
plantejaments que vostès fan, però crec que hi ha espai per a
l’acord i no serà aquest un problema especialment complicat.

He d’informar, efectivament, com vostè feia, i confirmar el
que vostè ha dit al final de la seva intervenció: el desplegament
estatutari, a part de la qüestió legislativa o legal que es farà
conjuntament amb el Parlament, com no pot ser d’una altra
manera, ja ha començat el seu camí, i el seu camí és la
constitució de la Conferència de Presidents establerta a
l’Estatut, la reunió dels presidents ja fent feina i ordenant la
reunió de dues grans comissions que tenen molta importància
per al futur de l’Estatut i de les institucions, que es la
Conferència Mixta de Transferències, que ens hem compromès
d’acord amb el mandat dels presidents dels consells i del
president del Govern que en els propers dies es constitueixi la
comissió i puguem començar la tasca d’analitzar quines
transferències i en quines condicions es poden fer i quan es
poden fer aquestes transferències. És evident que no totes les
transferències de l’article 70 tenen la mateixa complexitat,
algunes es podran fer immediatament i per tant demostrar d’una
manera visual que efectivament el desplegament estatutari cap
als consells insulars és un camí que està obert, i és evident que
altres tenen més dificultats, i açò no ho podem negar. És també
un objectiu d’aquesta comissió arribar a un consens bàsic per
fer que al llarg de la legislatura aquestes competències que
l’Estatut defineix com a pròpies dels consells insulars siguin
realment dels consells insulars i es retiri, per tant, a les
previsions estatutàries el paper del Govern en relació a les
competències relacionades a l’article 70.

L’altra gran acord que es va prendre a la Conferència de
Presidents va ser la resurrecció, si se’m permet l’expressió, del
Consell Financer Interinsular, que és una comissió prevista a la
legislació que mai no havia estat reunida per l’anterior govern
i que nosaltres pensam que té un paper fonamental. El model de
finançament dels consells insulars està a punt d’exhaurir-se i
per tant necessitam tenir un marc i la legislació actualment
vigent fa possible que aquest debat es traslladi o es realitzi a
través del Consell Financer, que també reunirem en breus dates.

Vull agrair també, com no podia ser d’una altra manera, al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la seva estalonada
i els seus consells. No me meta en tareas de otras
administraciones. Jo he pres molt bona nota, és evident que
amb les que tenim a les nostres administracions en tenim
suficient, però com he dit abans jo crec -com compartesc a més
amb el Sr. Rodríguez i crec que tots compartim- tots els
problemes de qualsevol habitant de les Illes Balears també han
de ser preocupació del Govern, però és evident que cada
administració ha de resoldre, dins els seus àmbits
competencials, els seus problemes, i nosaltres, encara que

volguéssim, no podríem resoldre algunes de les qüestions o
moltes de les qüestions que s’han posat sobre la taula.

I per finalitzar, al Sr. Rodríguez, encara que algunes coses
ja les hi he contestades al llarg de la intervenció, li he de dir
que evidentment de l’anterior govern a l’actual idò hi ha
diferències. Jo també vull fer una declaració de principis:
nosaltres heretam i assumim l’herència del Govern, i el que
pensi que el govern anterior ho va fer tot malament, jo també
coincidesc amb vostè, s’equivocaria, s’equivocaria (...) Està
clar que tots els governs fan coses més bé i coses més
malament; nosaltres no intentam fer una política de
confrontació amb la política de l’anterior govern, nosaltres
aspiram a fer coses diferents. Evidentment algunes coses no
casen amb la nostra sensibilitat, però nosaltres confrontarem
segurament molt poques coses de l’herència rebuda,
confrontarem molt poques coses. És cert que tenim una
herència complicada en matèria financera, en matèria de
finançament, i és cert que també el nou horitzó financer
d’aquesta comunitat -no ho dic jo-, bé, algunes mesures que des
del Govern central s’han pres, com el tema del finançament de
la disposició transitòria que van pactar el Partit Popular i el
Partit Socialista idò ajudarà a millorar una situació. 

Ara, jo també entenc que el chascarrillo polític és molt fàcil
de fer, però jo tampoc no hi entraré. Vostè sap perfectament
que allò que vostè diu aquí com un chascarrillo polític, que jo
l’entenc dins aquesta relació dialectal, nosaltres ni hem regalat
100 milions, ni teníem els 100 milions, ni aquests 100 milions
els podíem dedicar a allò que vostè diu, i ho sap vostè
perfectament. Aquests 100 milions d’euros que diu vostè que
alegrament ha regalat el conseller d’Hisenda a l’Estat, que
vostè sap perfectament que no és així, tampoc no es pot dedicar
res més que a projectes d’inversions estatals, i açò ho sap
perfectament. És evident, justícia, Sra. Estaràs, és una
competència que no està relacionada com a objectiu preferent
a la disposició transitòria, la qual defineix, perquè vostè ho va
fer, juntament amb l’actual president, vostè va acotar en quines
competències es podien invertir aquests duros. Per tant, bé,
sabem que açò forma part del chascarrillo polític, el qual jo
accept, açò és el joc polític i ja està, però vostè sap exactament
igual que jo, que ni hem regalat 100 milions, ni vostè pot
reclamar aquests 100 milions perquè no són de finançament
lliure ni els podem dedicar al que vulguem perquè açò està
absolutament acotat per un acord polític i una llei orgànica que
varen pactar el PSOE amb el Partit Popular.

Me planteja també algunes qüestions de caràcter
parlamentari, no hi entraré, ja li he dit que, evidentment, la
meva opinió en aquest moment aquí és intranscendent, no la
donaré; jo pens que el meu paper, com a conseller del Govern,
com he dit abans, és acceptar els acords als quals s’arribin en
aquesta casa, la meva opinió personal en general, jo, com a bon
menorquí, som més partidari d’un bon acord que d’un mal plet,
o a l’inrevés ho diem, no?, d’un mal acord que d’un bon plet.
Jo som d’aquests menorquins i per tant normalment amb mi
doncs seria més fàcil arribar a acords que amb altra gent, però
no critic res, senzillament jo tenc un tarannà d’arribar a un
acord, però entenc, evidentment, que es faci el que es trobi.



18 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 2 / 3 d'octubre del 2007 

 

Jo el que vull dir, deixant meridianament clar, és que el
Govern no pot fer, no pot tenir altra posició que acceptar els
acords parlamentaris.

Vostè, finalment, Sr. Rodríguez, me plantejava una sèrie de
qüestions: què pensàvem fer amb l’1% cultural, amb meses de
turisme, etcètera? Miri, nosaltres, el primer que vam fer quan
vam fusionar algunes competències d’algunes conselleries, el
primer que vam fer va ser repartir a cada conselleria les
qüestions que eren d’aquella conselleria, per exemple la qüestió
del vi la vam traspassar a Agricultura; la qüestió del REB la
vam traspassar a Hisenda; la qüestió de Turisme la vam
traspassar a Turisme, no perquè no hi puguem intervenir com
hi intervenia abans la Vicepresidència, jo crec que açò, però, en
primera instància tot el que competencialment formava part del
paquet competencial d’una conselleria li vam traspassar.

Les actuacions futures que puguem fer, doncs vendran
donades per la pròpia necessitat que intervingui la Conselleria
de Presidència, en aquests moments a quasi cap de les
qüestions que vostè me planteja, fins ara, que també s’ha de dir
que no duem ni cent dies i per tant encara moltes de les
qüestions no s’han plantejat, però si és necessari intervenir,
òbviament seguint instruccions de la Presidència està clar que
intervindrem.

Finalment, m’ha plantejat algunes qüestions de la televisió
de Balears. Jo vull dir que en aquest aspecte, la conselleria la
qual tenc l’honor de dirigir tenim molt clar que l’Estatut
planteja un marc de joc diferent, el responsable de la televisió
és responsable davant el Parlament, hi ha una comissió especial
de seguiment, i per tant la política de ràdio i televisió, des del
punt de vista de donar compte concreta de les qüestions de la
radiotelevisió pública de Balears es fa a través de la persona
que el Parlament ha nomenat i de la comissió que
reglamentàriament està prevista.

I per tant, nosaltres, des del Govern el que fem és impulsar,
com he dit, un paquet legislatiu que està previst a l’Estatut i que
permetrà discutir amb els grups parlamentaris, òbviament, i
aquest Parlament, quan sigui l’ocasió podrà tenir l’ocasió, com
dic, d’acotar, de modificar, etcètera, quin és el paper i quins
són els objectius i quins són els pressuposts, etcètera, que l’ens
de Radiotelevisió pública a les Illes Balears pot i ha de tenir.

Bé, després m’ha fet dues preguntes de caràcter personal,
amb noms i llinatges; he de dir que no m’agraden aquest tipus
de preguntes, però, òbviament, jo no som ningú per dir-li el que
vostè ha de fer o no, a mi personalment no m’agrada; però, jo
li vull dir, Sr. Rodríguez, que els noms que nosaltres hem
proposat i ells han acceptat per tenir responsabilitat de Govern,
doncs nosaltres pensam que són els millors possibles. Sé que
vostè no ho compartirà, òbviament, perquè, si no, no hagués fet
aquestes preguntes, però bé, jo no vull entrar en un debat
nominal sobre la capacitat o les impressions o el judici que me
mereixen moltes persones que vostès van posar al Govern, me
sembla inútil aquest debat; el podem tenir, si vol, el podem
tenir. No en sortirem, segurament, molt ben parats ningú, però
òbviament vostè i el seu grup és lliure de plantejar els debats
amb les condicions o amb les regles de joc que vulguin.

Jo li vull dir que el que ha perseguit el Govern amb els
nomenaments és intentar trobar la persona que, dins la nostra
sensibilitat, la sensibilitat política i social que representam,
pugui desenvolupar el millor possible aquestes responsabilitats
i açò hem fet.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, per part
del Grup Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. No, molt breument, perquè supòs que
tendrem temps de parlar d’aquests temes que he comentat
moltíssimes més vegades, agraeix la intervenció del conseller,
encara que no m’hagi pogut concretar, tal vegada per motius de
definició de projectes que eren molt concrets tal vegada i molt
particulars, però evidentment avui toca concretar, avui toca la
primera compareixença d’un conseller i toca argumentar i toca
explicar la línia d’actuació de cada conselleria; el conseller
quan, molt legítimament, ha preparat la intervenció en base a
direccions generals, i jo, molt legítimament, vaig preparar la
meva intervenció amb referència a illes, concretament a illa i
als projectes concrets que hi ha per a l’illa de Formentera.

Evidentment, com a diputat per Formentera, de 59 diputats
del Parlament, sé que quan toqui debatre coses a nivell general,
a nivell de comunitat, hi seré present, intentaré aportar el que
pugui aportar i quan toqui parlar, com avui, de projectes
concrets d’una conselleria concreta estic representant
Formentera i tots els seus ciutadans a nivell de representació
parlamentària.

Per tant, també he intentat explicar-li els projectes que
potser poden ser més transversal i que, com vostè molt bé ha
dit, coordina el Govern, i que tal vegada siguin més transversals
i no siguin de cap conselleria en concret o potser d’algunes,
més d’una, per tant li he intentat explicar els projectes en què
tal vegada hi pugui fer més feina vostè que altres conselleries
concretes o bé conjuntament amb altres conselleries concretes.

Agraeix l’ajuda del portaveu del Partit Socialista, el qual,
per omplir la seva intervenció, m’ha ajudat i ha tornat a repetir
els projectes per a Formentera, per tant quedarà constància
dues vegades al Diari de Sessions; ha remarcat un parell de
projectes concrets que tenia o que jo ja havia reivindicat per a
l’illa de Formentera. I sé, Sr. Conseller, que la seva
intelAligència va molt més enllà dels comentaris que hagi pogut
fer aquest portaveu quant a capacitat d’execució dels seus
projectes; la meva intenció era que ajudàs a reclamar davant
qui fos, Estat espanyol, Europa si fa falta, o allà on faci falta els
problemes que té Formentera. Som conscient, i ho sé
perfectament, el que pot executar una administració, el que pot
executar una altra i la meva intervenció, com vostè molt bé ha
llegit i ha intuït, és en funció de les reclamacions de les
necessitats que té Formentera.
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Per tant, reclamar, una altra vegada més, temes que són
importants per a Formentera i que si no depenen de vostè i de
la seva conselleria pot ajudar que es facin realitat o que se
solucionin, sigui a través de Madrid o sigui d’on sigui. Per tant,
crec que ha quedat ben clar i que ho ha entès perfectament avui
i el dia que li vaig poder explicar quan ens vam reunir al seu
despatx de la conselleria.

I per acabar, no perdem de vista el desenvolupament
estatutari i sobretot, i com vostè sí que m’ha contestat això
concretament, el tema de l’adaptació a les lleis que s’han
d’adaptar i les noves que venguin incloure-les totes dins les
direccions generals que hagin d’elaborar aquest catàleg
d’accions més comuns; és igual quina direcció general sigui, en
té nou, per tant, si qualque vegada m’he pogut equivocar sé que
vostè ho entén i tampoc no suscita cap comentari, com també
s’ha dit aquí. Jo crec que la feina del Govern es demostrarà
durant aquests quatre anys, començam i ens veurem
moltíssimes vegades més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. En nom del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dues paraules simplement, per
felicitar el Sr. Conseller; som conscients que aquest Govern, no
ens n’hem oblidat, té una difícil tasca, no seran tot flors i
violes, hi haurà dificultats, sabem quines, però també des del
nostre grup tenim la confiança que s’enfrontarà amb èxit.

La seva conselleria, Sr. Conseller, és cabdal, és cabdal no
tan sols per a la coordinació sinó perquè ha de fer front al que
marcarà, des del nostre punt de vista, un dels punts d’inflexió
dins el balanç final d’aquest govern que és el desenvolupament
estatutari. Per tant, molt de coratge, molta sort, una altra vegada
li dic, i estic convençut que les línies que vostè ha marcat
aquest desenvolupament (...) en tots els aspectes serà possible.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident de la comissió substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Antoni Diéguez,
pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, solamente tres apuntes para finalizar esta
intervención en la comparecencia. En primer lugar, le tengo
que dar las gracias por haber explicado de forma clara lo que
tienen que ser las relaciones entre un gobierno y un parlamento,
porque esto es una cosa hasta este momento insólita, hasta este

momento el Parlamento estaba, hasta esta legislatura el
Parlamento estaba, por decirlo de alguna forma, integrado
como felpudo del Gobierno, y hemos tenido que sufrir una serie
de agresiones para las cuales pues, si ardieran en el infierno, el
cambio climático se aceleraría de una forma brutal en estos
momentos. Y no es el caso ahora de sacar aquí agravios
antiguos, pero es alentador ver que se distingue entre las dos
instituciones, y aunque tenga que soportar preguntas en las que
se mezcla gobierno y parlamento, en cualquier caso creo que ha
dejado usted bien claro cuales deben ser los límites de cada
uno.

Sobre el traspaso de competencias, realmente la
competencia de justicia sí que es una gran tarea, como ya
hemos dicho, una tarea que quedó inconclusa en la anterior
legislatura, pero si necesita 100 millones de euros, Sr.
Conseller, desde luego que no los coja del montón de
inversiones del Estado, evidentemente, porque esos son para
una determinada cuestión muy concreta, que no es el caso
ahora tampoco explicarla con total detalle. Pero lo que tiene
que hacer es negociar de la mejor manera las transferencias
para que venga dinero para inversiones, pero no cogerlas de
estas que ya tenemos comprometidas sino añadir más, puesto
que de otro modo, si aceptara usted esa sugerencia estaría
regalando dinero, que es lo que está proponiéndole el Grupo
Parlamentario Popular. No lo haga así. Y si en cualquier caso
necesitara un milloncito de euros, una cosa de estas, pues ya
que, por lo visto tenemos que devolver una maqueta que
compramos, pero que no es nuestra y que nos ha costado un
poco más de dinero, pues mire a ver si le devuelven algo de
esto; ahora que de un banco suizo es difícil sacar el dinero una
vez ingresado por el Govern, es bastante difícil.

En cuanto, hay un tema también que me llama la atención
que es el de la promoción turística, el traspaso de la
competencia de la promoción turística a los consells, que
evidentemente este es un asunto en el que estamos todos de
acuerdo, ahora la diferencia es que el Partido Popular durante
la anterior legislatura lo llevaba en su programa, concretamente
en Menorca es clarísimo que así era, y no lo hizo. Yo espero
que usted ahora no defraude las expectativas y demuestre una
mayor capacidad de gestión.

Y por último, respecto a IB3. Es evidente que el sistema
que tenemos en funcionamiento ahora no nos satisface a nadie,
satisfizo a algunos mientras disfrutaron de él, pero ahora no
satisface ya a nadie y hay que cambiarlo, y estamos muy
contentos para que se den los primeros pasos para que se
cambie. Creemos que debemos de repeler manifestaciones
como aquella que IB3 depende del Gobierno y el Gobierne que
llegue hará lo que le dé la gana. No, hemos de buscar que el
Estatuto se aplique, que se haga la ley que corresponda y
sacarla adelante; y si la audiencia tiene algún problema ahora,
Sr. Conseller, tampoco se preocupe mucho, porque, mire, le
diré una cosa, la última vez que vi los índices de audiencia en
IB3, no esta legislatura sino en la anterior, los dos programas
más vistos y los que tenían más alta audiencia, eran una
película de Chuck Norris y los Rangers de Texas. Entonces, si
ahora no tenemos la película de Chuck Norris y los Rangers de
Texas, que eran lo que más audiencia dieron a IB3 en el último
período, en la anterior legislatura, pues no creo que el interés
público de Baleares se resienta, puede que algún admirador del
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envidiable heroe de cine pues sí que esté nostálgico, pero los
intereses de Baleares no se van a resentir por ello. Y aunque
baje la audiencia, si es por esto, no hay problema, pero también
subiremos la audiencia por otro lado, puesto que algunos
programas que eran de cero técnico, usted sabe aquellos
programas en los que desfilaban miembros del gobierno, pues
alguno ha desaparecido de la parrilla y entonces esto servirá
también para compensar la pérdida de audiencia que el ínclito
Chuck Norris pues nos haya podido producir con su abandono
de la parrilla.

Con eso le quiero decir, Sr. Conseller, y con esto finalizo,
que le damos ánimos, ya digo, para la tarea que tiene, que es
una tarea muy compleja, es una de las consellerias que tienen
una de las tareas más complejas y de las que se pueden derivar
mayores y mejores resultados para los ciudadanos de las Islas
Baleares. Su éxito será una gran satisfacción para todos los
ciudadanos de Baleares.

Nada más, Sr. Presidente.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. En nom del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ha visto usted que
hemos vuelto a las andadas, pensaba que con su nuevo cargo
iba a cambiar, pero no cambia, es igual: sangre y figura hasta
la sepultura.

Sr. Conseller, mire usted, el respeto al Parlamento se tiene,
no se manifiesta, se tiene, y usted, si no me he equivocado, en
las competencias que le da el Decreto 11/2007 tiene las
competencias de relación con el Parlamento; es decir, la
relaciones del Gobierno con el Parlamento son suyas. El que
vengan aquí los consellers o no es su responsabilidad; el que las
leyes entren aquí a tiempo es su responsabilidad; el que el
Gobierno haga su debate del estado de la comunidad y otros
debates, es su responsabilidad; si el presupuesto no entra a
tiempo es su responsabilidad, aunque sea culpa de otro
conseller, pero es su responsabilidad. Y el respeto al
Parlamento no se manifiesta, se tiene.

Y la verdad es que hoy, por primera vez en este Parlamento,
se suspende una comisión en la que tienen que comparecer dos
consellers, es la primera vez en la historia del Parlamento,
comparecer dos consellers para decir su Gobierno -sí, sí,
perdón-, para decir el programa de Gobierno. Es que me parece
insólito, que además estamos en el mes de octubre, que
realmente esto se hace en el mes de septiembre, estamos en el
mes de octubre, también responsabilidad suya. Por lo tanto, Sr.
Conseller, no venga usted aquí con que usted pasaba por aquí,
porque no, no, usted es el conseller, como he dicho
anteriormente, el conseller de una conselleria supernumeraria
que tiene muchísimas competencias.

Y efectivamente, coincido con el diputado socialista,
portavoz, si fracasa la suya es que fracasa medio Govern,
porque tiene aquí todas las competencias usted, más que nadie.
Y por cierto, el mismo decreto éste, el 11/2007, dice que usted
tiene las competencias, en el anexo, sobre el Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, y mientras que no se
desarrolle (...) de autonomía, se cumple la normativa actual. Y
si usted quiere oir alguien que incumple su programa electoral,
antes lo decía el Sr. Diéguez, que el Partido Popular (...),
ustedes, en el programa electoral en el que quedaron los
segundos en las redacciones autonómicas, llevaban la elección
del presidente director de Baleares por dos tercios, y no lo han
hecho. No es que no lo han hecho, es que ni se han acercado a
la oposición para intentar consensuar algo, posiblemente
porque ustedes fueron víctimas de una imposición también,
pero bueno, la púrpura tiene un peso que a lo mejor será éste,
pero la realidad es lo que (...).

Mire usted, yo creo Sr. Conseller, yo le conozco a (...)
mucho tiempo, y estoy seguro que le han engañado porque no
puede ser de otra forma, le han engañado. La Ley de régimen
local y municipal de las Islas Baleares fue consensuada al cien
por cien con los municipios, y aquellos que hicieron
alegaciones que no se pudieron admitir es porque eran
competencias del Estado, eran artículos de obligado
cumplimiento, porque eran competencias del Estado que no
podíamos modificar, pero en el resto; y además, mire usted, Sr.
Conseller, me gustaría, no me pida palabra de reto porque
estamos en un parlamento y (...), me gustaría que me dijese en
qué artículos ha habido una negación o un pronunciamiento
contrario de los municipios que se ha metido en esta ley, me
gustaría que usted me lo dijese, es que a usted le han dicho una
milonga y usted no tiene porque creérsela, averígüelo, se lo
pediré por pregunta parlamentaria para que usted me diga en
que artículo de la Ley de (...) Baleares se ha incumplido el
consenso con los municipios. De todas formas, usted puede
modificar la ley en el ámbito que usted quiera, por lo tanto, se
tendrá que hacer en los mismos parámetros que hice yo para
poder conseguir consensos.

Mire, decir que va a hacer transferencias a los municipios
de la comunidad autónoma vía consells, es decir que no habrá
en esta legislatura transferencia a los municipios, no ha habido
ninguno. Los consells no han transferido ninguna función a los
municipios en los diez años que tienen competencia de la
comunidad autónoma. Son entes absorbentes en este sentido, es
más, algún consell insular intenta quitar competencias a los
municipios a través de comisiones, algun consell insular de las
Islas Baleares. Por lo tanto, si usted dice que va hacer
transferencias a los municipios a través de los consells,
olvídese, los municipios no (...) transferencia, salvo que los
municipios inicien su lucha e intenten conseguir lo que hay.
Pero normalmente hasta ahora la política actual ha sido que
haya transferencias de Madrid a Baleares, de Baleares a los
consells insulares, pero de los consells insulares hacia abajo ni
una, ni una.

Usted es presidente de la Comisión de Son Espases, hay una
comisión, o al menos así se ha publicado sobre Son Espases,
que usted es el presidente, que usted hizo unas declaraciones,
¿las mantiene usted igual? ¿Pagarán peaje? Me gustaría que
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dijera usted algo sobre el respecto, vamos, hablando de
política, no hablamos aquí de otras cosas, de política.

Del artículo 70, me gustaría que me dijese cuáles se van a
transferir, cuáles el Gobierno tiene intención de transferir, y
luego que sean los entes insulares los que digan que no las
quieren. Yo sé qué es lo que ha dicho ya una presidenta de un
consell insular, pero quiero saber si eso que ha dicho la
presidenta del consell insular, que es de su partido, como todo
el resto, pues coincide con su punto de vista. Me gustaría ver
del artículo 70 cuál se transfiere.

Mire, si usted hubiera querido, y todavía hoy le ofrezco el
apoyo de los parlamentarios del Partido Popular en Madrid,
para encontrar fórmulas para que estos 100 millones vengan a
justicia, porque la justicia en Baleares necesita inversiones
importantes, no tenemos ni guardia siquiera para guardar los
Juzgados de Justicia, ni la Audiencia, ni el Tribunal Superior
de Justicia, Sr. Conseller, no tenemos, y faltan edificios;
tenemos edificios en Ibiza que son vergonzosos, y transfieren
en este año a Baleares para justicia 66 millones de pesetas,
400.000 euros, para mejoras de justicia en Baleares. Esto es
vergonzoso. Sí que le voy a decir una fórmula, de los 300
millones que vienen para aquí, para la comunidad autónoma,
que 100 los pongan en carreteras o en el tren y de los que (...)
de esos 100 millones que vengan a justicia, Sr. Diputado. Y si
quiere usted, ya digo, nos ofrecemos para desde Madrid, a
través del Grupo Parlamentario Popular y Socialista, hacer
enmiendas para que vengan realmente a Baleares los dineros
que precisa la justicia para ser una justicia digna.

Dice usted que usted no se opuso a que la persona
propuesta por el Grupo Popular presidiera la Comisión de
Hacienda, que a usted le parecía bien, que usted llegaría a
acuerdos en esto: ¿quién la vetó? ¿Es verdad, como dicen, que
la vetó la Sra. Juana Barceló, pues ha sido publicada en los
diarios, y no ha sido desmentida? ¿Ha sido verdad esto o no?
Es una pregunta que le hago porque ha ocurrido aquí hace unos
días, se ha publicado en los medios, se ha publicado en los
medios de Última Hora, y si quiere le doy a la Sra. Barceló el
recorte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, li pregaria que anàs acabant la intervenció
perquè ja ha exhaurit el seu temps.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¿Perdón?

LA SRA. PRESIDENTA:

Dic, Sr. Rodríguez, que li pregaria que anàs acabant la
intervenció perquè ha exhaurit el seu temps.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Si, pero al ser el grupo mayoritario el grupo de oposición,
tenemos que hacer muchas preguntas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem d’acomplir la norma i el Reglament ...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias por su cortesía, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Competencias a cada conselleria, usted les da competencias
a cada conselleria, Tarjeta Verde (...), lo de los animales a
Agricultura, la viticultura, ¿por qué le quita a la Conselleria de
Interior las competencias y el Fondo de Cooperación Municipal
con los municipios, parte? ¿Por qué vuelve otra vez a separar
la relación de los municipios con las consellerias del Govern?
Antes nada más que tenían con una, que era con Interior, y
ahora tienen con Interior y con Presidencia, ¿por qué? ¿Eso es
útil para la administración? ¿Esa es la nueva administración
que queremos? Me parece que vamos para atrás, pero bueno,
usted es su competencia (...).

Y la unidad de personas, Sr. Moragues, usted no sufrió lo
que sufrió este grupo parlamentarios el último semestre de la
legislatura anterior, donde había mociones, preguntas y
mociones sobre la honestidad, sobre las personas que eran
incorrectas, con nombre, con apellidos, el ataque personal.
Oiga, mire usted, es verdad que tiene usted capacidad de
organizarse y de buscar las personas, pero evidentemente
nombrar una consellera portavoz que tenga dos imputaciones
por actos de cargo público no dignifica ni mejora la
democracia, ni la dignifica ni la mejora. Son ustedes muy libres
de nombrar a quien ustedes quieran, pero luego no pongan al
guía a señalar a nadie como han señalado ustedes, sin ponerse
ni siquiera rojos. Yo aquí he escuchado lo que no está escrito,
no de mí, porque (...) escuchado y punto, de otras personas
¿eh? He escuchado lo que no está escrito y, sin embargo ahora,
(...) tiene una consellera imputada en dos causas que ha
nombrado no consellera de Trabajo sino, encima, portavoz del
Gobierno.¡Allá ustedes, ustedes verán lo que hacen!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, jo li pregaria que anàs acabant, perquè du
exactament deu minuts, només té cinc minuts, la presidència ha
estat molt benèvola amb el temps.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. No tengo ninguna pregunta
más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sí, Sra. Barceló?
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, per alAlusions, jo crec que val la pena clarificar dues
qüestions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula per alAlusions, per un temps de tres minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, bàsicament per assenyalar i per denunciar el victimisme
que fa el Partit Popular front a la seva incapacitat com a grup
parlamentari d’arribar a acords amb la resta de grups
parlamentaris. A partir d’aquí un victimisme crec que totalment
malentès, sempre s’havien plantejat unes bases d’acord entre
els grups parlamentaris que, per segona vegada, la primera va
ser a IB3, el Grup Popular és incapaç d’estructurar. Per tant,
denunciam, evidentment, un victimisme que no té cap raó de
ser i els acords es construeixen entre dos grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Sí, Sra. Estaràs?

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, entenc que la Sra. Barceló ha faltat al decòrum del meu
grup i deman un torn d’intervenció d’un minut, simplement per
posar damunt la taula que a tots els parlaments del món es
consensua sempre una sola comissió per a l’oposició, quatre en
el Congrés -ho sap el Sr. Moragues-, quatre en el Senat, una a
Castella-La Manxa, una a Castella-Lleó. Quan se’ns ofereix que
el PP triï a la Comissió d’Hisenda qui volem proposar,
proposam la Sra. Antònia Gener; crec que teníem llibertat per
proposar dins ca nostra qui volíem, i és vetat automàticament
pel Grup Socialista i, especialment, en la persona de Joana
Barceló. Ho publicà l’Ultima Hora Menorca, declaracions
seves posades entre cometes on deia que no li pareixia bé
perquè deia que no era una persona preparada, quan és una
persona que ha estat regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de
Ciutadella i que, a més, està tan preparada o més que hi pugui
estar el que va proposar el PSOE, el Sr. Garcías, que no tenia
cap preparació.

Crec que és un gest de debilitat de la presidenta de Menorca
i per tant entenc que procedeix una reconsideració d’aquest
tema, perquè crec que els que representam el 47,4% de la
ciutadania, crec que, com a mínim, en ares d’aquest consens
que demanava el Sr. Moragues d’aquest tarannà, crec que
hauríem de presidir la Comissió d’Hisenda i no s’hauria de
vetar una decisió legítima que correspon al Partit Popular i que
així ha estat els darrers vuit anys.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs, tot i que la seva intervenció no
respon exactament al Reglament. Sí, li donaria la paraula a la
Sra. Barceló, perquè pogués tancar aquest debat i després
passaríem la paraula al conseller.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bàsicament, pel que fa als acords no hi ha cap vet. I deman
a la responsable del Partit Popular que corregeixi les
acusacions, així de clar. Els acords es construeixen entre dos
grups polítics i sempre s’han construït, sempre, nom rera nom,
sempre s’han construït. Vertaderament, que la prioritat del
Grup Popular sigui fer victimisme front a aquesta persona
evidentment és una opció a la qual vostès opten, ja van fer el
mateix amb IB3, exactament ben igual. Per tant, jo deman al
Partit Popular que, per favor, sigui capaç d’anar construint
acords com nosaltres, quan vam ser a l’oposició, ho vam fer.

I recordar que és precisament el Grup Socialista, en el
primer govern de Francesc Antich, que es va constituir
precisament i es va cedir al Sr. Antoni Marí la presidència
d’Hisenda; vam ser nosaltres que vam obrir aquest debat, un
debat que continuam posant damunt la taula i que només el
posicionament, totalment partidista i victimista, del Partit
Popular és incapaç de tancar. Per tant, facin-s'ho mirar,
víctimes vertaderament, és vostès que estan disposats a
construir-lo per tal de fer mal a l’enemic polític, vostès fan les
víctimes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Substanciat aquest debat, té la
paraula l’Hble. Conseller de Presidència per contestar...

(S’escolta el Sr. Rodríguez i Barberá de fons i de forma
inaudible) 

No té la paraula, Sr. Rodríguez, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Presidenta, cuestión de orden.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller. Per quin article del Reglament
vol la paraula, Sr. Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Por haber sido aludidos.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ha estat alAludit de res, la presidència entén que no ha
estat alAludit.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Hemos sido aludidos, los mismos turnos que tiene la
presidenta del Consell de Menorca, la diputada Sra. Barceló.
Por favor, presidenta, le exijo que tengamos el mismo tiempo
que la Sra. Barceló.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, no té la paraula. Té la paraula l’Hble.
Conseller de Presidència, per tancar el debat.

Moltes gràcies. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que el respecte al Parlament
es té i no es manifesta, però de vegades es manifesta i tenc la
sensació que és un respecte molt estrany al Parlament. 

Jo vull dir que, efectivament, venguin o no els consellers és
una responsabilitat, la coordinació de la presència és una
responsabilitat nostra. Nosaltres exercim aquesta
responsabilitat amb l’objecció estricta al Reglament, que crec
que és el màxim exponent del respecte parlamentari. Ho dit
abans i ho torn a repetir. No tenir respecte al Reglament, a les
regles de joc per les quals aquest parlament i els altres
funcionen, crec que és, per moltes paraules que es diguin, una
manca de respecte.

Vull dir que dins aquesta tanda de primeres compareixences
a petició pròpia que ha fet el Govern, és evident que dues
compareixences solAlicitades han estat ajornades per qüestions
de funcionament de les respectives conselleries. El Sr.
Rodríguez diu que no hi ha precedents, és mentida, és mentida.
Jo tenc damunt taula, només d’enguany de l’any 2007, però del
període anterior, de finals de legislatura, dues compareixences
a iniciativa pròpia del Govern de la vicepresidenta que varen
ser ajornades a petició pròpia. Una sense donar explicacions i
una altra per motius personals.

Nosaltres hem demanat l’ajornament de dues
compareixences d’una setmana per la següent, a disposició
naturalment de la Mesa del Parlament, però hem justificat per
quina raó, i no és necessari justificar la raó. I a més, és correcte
fer-ho, fins i tot fer-ho per raons personals, com varen fer
vostès. Nosaltres hem fet un pas més, hem demanat
l’ajornament per raons d’exercici de govern. Jo entenc que no
li pugui agradar al Sr. Rodríguez, però no em digui que
compareixences a iniciativa pròpia no se n’han demanat mai,
que és insòlit, és mentida, Sr. Rodríguez. Jo tenc aquí la relació
de les solAlicituds fetes només d’una conselleria i en mig any
n’hi ha dues. Si vol podem mirar, i més enrera, segur que en
trobarem. Vostè sap efectivament com jo mateix que hi ha de
tot. Jo també puc entendre que no li agradi que les
compareixences s’ajornin. Cregui’m que feim un esforç perquè
açò no succeeixi. Però en els dos casos tenien dues raons de
govern que ens semblaven suficientment importants. I, com dic,
és un pas més endavant respecte del que vostès feien, per raons
personals, molt respectables també, demanaven l’ajornament de
les compareixences. Per tant, podem entrar en aquest debat,
però crec que és un debat estèril.

Per tant, ple respecte al Parlament i crec que no està
malament que es manifesti fins i tot verbalment que tenim
respecte pel Parlament, encara que de vegades verbalment el
que feim és demostrar que en tenim poc. Crec que valdria la
pensa deixar les coses clares des del principi.

Una pinzellada de la competència de justícia que
evidentment se m’ha oblidat dir-los alguna cosa, vostè ho havia
plantejat i algun altre diputat (...). Només vull dir que
evidentment en els temes de justícia som hereus i defensam la
posició de l’anterior govern, crec que és un bon document el
que va fer l’anterior govern sobre el tema de justícia. Sobre
aquest document farem els primers contactes amb el Govern
central i evidentment som conscients que la diferència més gran
que hi ha entre els plantejaments de l’anterior govern, que
nosaltres feim nostres, i el Govern central és una qüestió de
valoració de la transferència. Nosaltres evidentment també
defensarem, com va fer l’anterior govern, que vengui el més
ben dotada possible i la xifra que dóna el Govern central en
aquest moment no ens satisfà. Les pròximes setmanes farem
una reunió amb el ministeri, ja ens ha citat, i per tant, tendrem
ocasió de fer feina conjuntament sobre aquest tema. A més, a
mi m’agradaria molt comptar amb l’ajuda i l’experiència dels
anteriors responsables d’aquests temes del Partit Popular.

I finalment, jo vull dir que és evident que tenim una
concepció diferent de fer política. Vostè em deia, “vull saber
quines són les competències de l’article 70 que aniran als
consells insulars”. Miri, nosaltres feim política d’una manera
diferent, serà més encertada o no, jo no ho vull discutir, però
nosaltres abans de dir als consells que els transferirem açò,
negociam i intentam arribar a un acord perquè pensam que
l’acord amb les institucions és la millor garantia que l’execució
d’aquestes competències arribi a bon fi. Li pos açò com
exemple, però és en general. Nosaltres tenim diferències, és
evident que entre el PSOE i el PP hi ha diferències, no dic que
siguin més bones o dolentes, senzillament dic que tenim
concepcions diferents de la manera de fer les coses i vostè m’ha
de permetre, Sr. Rodríguez, que mentre nosaltres estiguem al
Govern funcionem d’una manera diferent i que en alguna
d’aquestes coses tan importants com és el desplegament
estatutari, les competències municipals, etcètera, facem els
tràmits de manera distinta, en colAlaboració amb els consells
insulars i els acords amb els consells insulars. 

Li dic ja per acabar que els temes de les transferències als
ajuntaments, em pensava que ho havia deixat clar, però ho
tornaré a dir, no tenim intenció de fer transferències directes
des del Govern als municipis, ho farem sempre a través dels
governs insulars de cada territori perquè pensam que sobre ells
descansa la legitimitat de fer aquestes coses, i nosaltres la
volem defensar d’una manera molt important. Com he dit
abans, hi ha moltes maneres de fer les coses, vostès segurament
ho haguessin fet de manera diferent, algunes coses segurament
més bé, algunes coses més malament. Però nosaltres ara estam
en el Govern i, per tant, la manera de fer les coses, permeti’m
que nosaltres la posem damunt la taula i després, com que
estam subjectes al control parlamentari, tenen tot el dret, crec
que és la seva feina intentar controlar el Govern i debatre les
coses que ens semblen més interessants.

En definitiva, Sra. Presidenta, vull agrair, ja ho he dit al
principi, crec que exceptuant l’incident que s’ha produït, és un
bon nivell, l’acollida que m’han fet tots els responsables dels
grups parlamentaris i quedar a la seva disposició per coses que
en un futur em vulguin demanar.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Una vegada esgotat l’ordre
del dia...

(Remor de veus)

Sr. Rodríguez, s’ha esgotat el debat.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de l’Hble. Conseller i de les persones que
l’han acompanyat.

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