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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la Comissió d’Assumptes Institucionals. Bon
dia, senyores i senyors. Començarem demanant si es produeixen
substitucions?

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Rosa Estaràs.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Aina Crespí substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a Pere Rotger.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 8187, 8188, 8189.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Presidència, Albert
Moragues i Gomila, acompanyat de la secretària general i de la
Sra. Joana Maria Socias, cap de Gabinet del conseller.

I.1) Pregunta RGE núm. 8187/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòria de processos selectius de
personal a la Fundació Balears a l'Exterior abans de juliol
del 2007.

Per formular la pregunta RGE núm. 8187, relativa a la
convocatòria de processos selectius de personal a la Fundació
Balears a l’Exterior abans del juliol del 2007 té la paraula
l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta de la comissió. Sr. Conseller, en
primer lugar quería agradecer su presencia en la comisión,
solicitada día 15 de septiembre, supongo que ha habido cosas
más importantes.

(Tall de veu a causa del micròfon)

Es que como hablo en castellano y está en alemán, en inglés
y en francés..., resulta que no me traduce bien. Vuelvo a
quejarme a la comisión, para que traslade a la Mesa de la
cámara que sería normal que los micrófonos de esta cámara
estuviesen en cualquiera de los dos idiomas, no en los dos, en

cualquiera de los dos. Pero es una vergüenza que estén en
alemán, en francés y en inglés y no estén ni en catalán ni en
castellano.

(Algunes rialles)

No vaya por dicho, pero que conste en acta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Lo haremos constar en acta.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, como le decía anteriormente,
pedimos la comparecencia el día 15 de septiembre y se
comparece hoy. Vuelvo a repetir, por si no ha quedado grabado
anteriormente, que ya sé que esto no es culpa del conseller, el
conseller viene cuando la cámara le convoca y sus obligaciones
se lo permiten, pero habría que adoptar alguna medida para que
(...) fueran conscientes de que una convocatoria con más de dos
meses de tardanza, pues pierde actualidad, aunque ésta no. Otra
cualquiera hubiera perdido actualidad, aunque ésta no la ha
perdido.

Sr. Conseller, día 21 de mayo del 2008 usted compareció en
esta cámara y en el Diari de Sessions consta una frase que usted
dijo, yo le pregunto a través de la pregunta que le hago hoy, si
mantiene el Sr. Conseller el texto de esta frase. Y dice así: “de
tots els processos de selecció de l’anterior etapa, no consta que
s’hagués formalitzat cap convocatòria de procés selectiu,
perquè no s’ha trobat cap tipus de documentació, segons els
nostres esbrinaments, en el millor dels casos la publicitat
quedava reduïda al taulell d’anuncies de la fundació i a la
pàgina web, fet aquest darrer que resulta incomprovable avui”,
o sea en el momento de la comparecencia.

Esta afirmación del conseller -estoy seguro que en aquel
momento pensaba que era cierta- dio pie a chanza, a befas, a
mofas de algún diputado portavoz de algún grupo que
efectivamente, consta en el Diari de Sessions, donde decía que
las personas que habían entrado en anteriores convocatorias de
la fundación era porque pasaban por los pasillos de la
conselleria y veían el tablón de anuncios donde estaba colgada
la convocatoria de plazas. Yo estoy seguro de que hoy el
conseller no mantiene esta afirmación, estoy convencido que el
conseller tiene documentos suficientes y si no, yo voy a
entregarle uno ahora, para que el Sr. Conseller puede
conformarlo, donde consta fehacientemente que sí hubo
convocatoria y que sí hubo publicidad, diferente al tablón de
anuncios, diferente a la página web. Sí hubo convocatoria
pública y lógicamente consta en la conselleria, porque así está
acreditado, que efectivamente sí hubo esto.

Y mi pregunta hoy es fácil, Sr. Conseller, yo creo que en
aquel momento fuimos objeto de burla, fuimos objeto de
desacreditación, fuimos objeto de minusvaloración del trabajo
de los antiguos equipos del Gobierno. Y como yo quiero valorar
el suyo, cuando usted no sea conseller, también quiero que se
valore el de otros consellers que ahora no están en este punto.
Por lo tanto, Sr. Conseller, mi pregunta es concreta: ¿mantiene
usted la afirmación que hizo de que no se ha encontrado nada en
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la conselleria y que no consta que no hubiera convocatoria
pública?

Gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. José María Rodríguez. Torn de rèplica i per un
temps de deu minuts té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament mantenc
el que vaig dir dia 21 de maig. Avui som 19 de novembre. No
és el mateix que dia 19 de novembre, però efectivament dia 21
de maig vaig dir el que pensava en aquell moment. Dia 21 de
maig no hi havia cap paper de la fundació sobre els processos de
selecció i la informació que jo tenia eren informacions que
efectivament, la publicitat que hi havia era bastant deficient.
Mantenc el que vaig dir dia 21 de maig.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sr. Conseller, lo que acaba de decir ahora es muy grave.
Usted está manteniendo y no enmendando una postura en la que
usted es consciente, seguro que hoy es consciente que no decía
la verdad, que había ocultado información a este parlamento, a
esta comisión en su comparecencia. Y eso para un cargo público
es muy grave. Yo demostraré en la próxima pregunta que usted
no sólo conocía los antecedentes, sino que tenía la obligación
por función de su cargo y su responsabilidad, de conocer todo
el proceso, como veremos en la segunda pregunta.

Por lo tanto, Sr. Conseller, yo le pido que rectifique, que
reconozca que posiblemente no encontró, pero yo sí encontré un
anuncio en prensa publicado al menos en un medio, en Ultima
Hora, en la página 7 del día 9 de febrero, donde sale el anuncio
de la convocatoria pública para plazas en la fundación. Por lo
tanto, si usted dijo que no había encontrado, que sólo había la
página web, le estoy demostrando que usted no dijo la verdad o
que usted desconocía la realidad de los hechos. 

Hoy le traigo a usted la prueba documental para que
rectifique. Y le pido que rectifique. Como he dicho antes, el
grupo político que le da a usted apoyo, el PSOE, hizo mofa y
befa de esta cuestión. Consta en el Diari de Sessions. Yo quiero
que conste en el Diari de Sessions la rectificación, porque en
caso contrario tendré que tomar otras medidas que (...). Ya sé
que usted me dirá que le da igual, por supuesto que sí. Yo le
pido a usted y apelo a su conciencia y a su ética que rectifique
y reconozca que sí hubo anuncios públicos de oferta pública de
empleo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Conseller, vol intervenir?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, faci el que trobi que
ha de fer, ningú no li ha donar lliçons de res perquè vostè és el
que en sap més, de moure’s en segons quins ambients. Per tant,
no seré jo qui li donarà cap consell. Vostè faci el que trobi. Jo
dic que mantenc el que vaig dir dia 21 de maig. En aquell
moment efectivament no hi havia res, és cert que després de tot
açò varen aparèixer els documents, però aquests documents,
quan jo vaig comparèixer aquí, no eren a la fundació. S’havien
enviat a un jutjat, perquè el seu procés de selecció havia estat
recorregut i estava sotmès a un procés judicial. No vàrem trobar
cap còpia, ni tan sols un senzill ofici de remissió als jutjats, com
que duien tant bé la fundació, s’oblidaven de fer aquestes coses.

Evidentment quan la nova administració va entrar a la
fundació, no va trobar referències de res, ni ningú de la fundació
va dir: “tots aquests papers que aquí poden faltar, no falten, sinó
que estan entregats”. Ni tan sols varen fer fotocòpies dels
documents que s’entregaven. Per tant, jo mantenc la informació
de dia 21, és cert que els papers varen aparèixer, posteriorment,
quan els varen tornar des dels jutjats. Açò és el que hi ha, si
vostè troba que açò és faltar a la veritat i m’ha de dur a no sé
quantes bandes... Vostè és bastant gros, té molta experiència.
Per tant, faci el que trobi que ha de fer.

No rectific la informació, però aclaresc que posteriorment a
la meva compareixença aquí els documents varen ser retornats
pels jutjats, perquè els serveis administratius de la casa es varen
oblidar de posar un senzill paper dient que es remetien aquestes
informacions, que eren als jutjats i que es retornarien. Aquesta
és la manera de fer feina que tenien a la fundació en aquell
moment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 8188/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a documentació de convocatòries per a la
contractació de personal interí a la Fundació Balears a
l'Exterior abans de juliol del 2007.

Per formular la pregunta RGE núm. 8188, relativa a la
documentació de la convocatòria per a la contractació de
personal interí a la Fundació Balears a l’Exterior abans de juliol
del 2007, té la paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un
temps de deu minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. No sé si anteriormente había dado
las gracias al conseller y a su equipo por venir, ha sido cuando
se ha interrumpido el micrófono y se ha perdido la voz. Pero
vuelvo a decirle que le agradezco su presencia aquí a usted y al
equipo que le acompaña. Si ya lo había dicho, lo vuelvo a decir,
lo digo ahora y si lo he dicho anteriormente lo repito otra vez.

Sr. Conseller, cada uno tiene una forma de llevar las cosas,
unas cosas se llevan mejor que otras, pero lo que no puede ser
es negar la evidencia y lógicamente la evidencia se niega
cuando usted afirma en este parlamento, en esta comisión donde
comparece usted para dar explicaciones y usted se dedica a
hacer una valoración negativa de la anterior gestión, (...). 

Dice usted: “he de dir que aquesta convocatòria es du a
terme amb un procediment de concurs de mèrit que té certa
similitud al de l’etapa anterior. Es regeixen per la mateixa
normativa, però tenen de manera substancial dues diferències
bàsiques, la convocatòria publicada a més a la premsa diària
de les Illes Balears, amb la qual cosa s’evidencia que s’amplia
(...) de la difusió i, en conseqüència, el marc d’igualtat
d’oportunitats. I una altra diferència bàsica de l’anterior
etapa, és que les persones que han realitzat l’informe, han
trobat tota la documentació del procés sense que falti ni un sol
paper. Dels processos anteriors, malauradament, no hem
pogut trobar massa referència documental, però d’això no en
treurem cap conclusió, no en vull treure cap conclusió. Només
ho constatam, no acusarem ningú de destrucció deliberada de
documentació pública, no ho podríem fer, sinó que s’han
extraviat perquè per ventura sortiran qualque dia”.

Como ve usted son tan similares, que también en la anterior
hubo publicación en la prensa diaria. Usted lo desconocía, pero
la diferencia que había entre su oferta y la nuestra es que usted
la publicó en prensa y nosotros no, pero ya le he demostrado a
usted, le he dado un original, que sí que había en la anterior
convocatoria anuncios en prensa diarios.

Mire usted, yo quiero admitir que en la fundación no fueran
precavidos, que los documentos no han encontrado porque
estaban en otro sitio, evidentemente no tuvieran conocimiento,
pero usted sí. Usted tiene una conselleria muy grande, de ella
dependen, entre otras cosas, la abogacía de la comunidad que
era el departamento donde teóricamente la fundación envió los
documentos para defender el pleito ante la justicia. Y usted tuvo
que tener conocimiento de este pleito, de los documentos. 

Es más, usted cuando vino aquí día 21 de mayo, conocía
inclusive un informe de la abogacía que se redactó en
noviembre del 2007. Y usted conocía ese informe y sabía qué
procedimiento se había empleado y dónde estaban los
documentos. Y si no lo sabía, tenía que haberlo sabido. Y usted
cuando vino aquí a esta comisión, ocultó información. Usted
como conseller de Presidencia, de quien depende la abogacía de
la comunidad autónoma tenía que saber lo que dice este
informe; luego le leeré un par de cositas de lo que dice este
informe para que usted pueda ver si puede enmendar lo que dijo
en la comisión. 

Sería muy grave que no reconociendo lo que ha dicho antes,
ha dado un pase torero al final y ha quedado bien, pero sería
muy grave que usted que tiene al menos un pie en la fundación
y otro en la abogacía de la comunidad autónoma desconozca las
dos cosas, desconozca que le han mandado unos papeles y
desconozca que están en otro sitio, porque sería desconocer
muchas cosas, y esto sí que sería muy grave. 

Por tanto, Sr. Conseller, yo insisto, usted conoce el informe
y sabe usted la valoración que hizo la abogacía de la comunidad
autónoma, una abogacía técnica y jurídica del procedimiento.
Sabe cómo se hizo, sabe cómo se puntuó y sabe cómo se valoró.
Y usted consintió con su discurso aquí que la gestión del
anterior gobierno fuera motivo de befa y de mofa por parte del
Grupo Parlamentario Socialista. Ahí está el Diari de Sessions
que lo constata. Yo creo, Sr. Conseller, que es buena hora de
que seamos conscientes y reconozcamos que aquello que
dijimos que no era cierto o aquello que ocultamos porque no nos
convenía. Yo le pregunto a usted, Sr. Conseller, si mantiene la
afirmación que en la pregunta le hago y que hizo usted el 21 de
mayo en esta comisión en sus términos; o si mantiene que no
conocía el informe que debía conocer de noviembre del 2007,
realizado por la abogacía de la comunidad autónoma. Solamente
le pido que me aclare estas dos cosas, si mantiene el discurso y
si mantiene el informe.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. El Sr. Conseller li contesta
per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, mantenc el que vaig
dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rodríguez, vol intervenir?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, por favor. Es inexplicable Sr. Conseller, que usted tenga
esta actitud estoy seguro de que le avergonzará toda su vida
política, estoy seguro. Este procedimiento que hoy estamos
revisando será la mancha más grande que tendrá usted en su
vida política de la Conselleria de Presidencia. Ya veo porque
según quien no viene a (...).
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Usted decía cuando compareció aquí que habían hecho un
informe exhaustivo dos profesionales, dos funcionarios
magníficos que yo conocía, efectivamente los conocía. Inclusive
a una de ellas usted la conoce también ahora, porque tiene un
cargo de confianza suyo. Yo le dije a usted que no se
equivocase, en el frontispicio de su informe, decían los dos
profesionales que han hecho el informe, que de la
documentación entrada por el actual gerente de la fundación se
desprende lo siguiente, de la documentación entregada. Yo ya
intuí y también consta en mi respuesta, que le habían cercenado
la información. No le habían dado la información porque a usted
no le interesaba.

Dice aquí el informe de la abogacía que es muy exhaustivo:
“La resolución de la dirección (...) de febrero, por (...) esta
convocatoria de un procedimiento de selección para la provisión
de varios puestos de trabajo, mediante la contratación laboral
temporal que responda a las necesidades (...) de la Fundación
Illes Balears en el exterior y anexo 1. La lista provisional ... -
esto son los documentos que constan en el expediente y que se
han mandado a los juzgados, para ver si había habido o no antes
procedimiento de (...)-. La lista provisional de personas
admitidas en el proceso de selección para la provisión de
distintos puestos de trabajo mediante contratación laboral
temporal, según (...) de 2 de febrero del 2006.”

También se envió la lista provisional de personas excluidas,
la lista provisional de personas excluidas por presentar la
solicitud fuera de plazo, la lista de personas admitidas por el
proceso de selección, el nombramiento, en fecha 2 de marzo, del
secretario y vocales que formarían la comisión de selección del
personal; el baremo de méritos para acceder a distintas plazas;
las puntuaciones obtenidas por los distintos candidatos en la
primera fase; los 184 documentos aportados por la fundación
ante este juzgado en compensación del expediente (...) por la
fundación, a requerimiento de la parte actora y consistentes en:
currículum de los distintos participantes en el proceso de
selección del personal de la fundación; baremos de puntuación
para las plazas a que se presentó cada uno de ellos, entre ellos
el actor que instaba el juicio; lista de personas seleccionas para
entrevistas; puntuaciones obtenidas en la segunda fase del
proceso selectivo para la provisión de las distintas plazas;
distintas actas de la comisión de selección de plazas; distintas
actas de la comisión de selección; y todas las actas de la
entrevista. En definitiva, todo un procedimiento que usted
conocía que existía, pero que negó aquí en la comisión, porque
le interesó dar pábulo a ciertas cuestiones que se han
demostrado que son mentira.

Hay más, Sr. Conseller. La abogacía de la comunidad
autónoma dice: “es evidente que por tratarse del sector público
se exige corrección y regularidad a la hora de contratar a su
personal, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley
50/2002, de (...) de fundaciones, que establece que la selección
de personal deberá realizarse con sujeción a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la anterior
convocatoria”, y dice esta abogacía que se han cumplido todos
estos méritos aquí.

En consecuencia, si bien es cierto que (...) Baleares, cuyo
régimen se rige por el derecho laboral, se debe realizar con
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, estos
principios no son exigibles en este caso a los que vienen
establecidos en la Constitución del principio de igualdad y el de
mérito y capacidad. La selección de personal deberá realizarse
con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad correspondientes a esta convocatoria. Yendo al
supuesto de autos, si se examina el expediente administrativo se
observa claramente que se ha seguido un proceso selectivo para
la contratación de personal laboral en respeto de los principios
exigidos en el artículo 46.4 de la Ley 50/2002, de fundaciones.
Es más, dice esto la abogada, no lo digo yo. Lo dice la abogacía
que usted tiene en la comunidad autónoma y que tenemos todos.

Es más, “el procedimiento de selección seguido en el caso
de autos no se limita como en la mayoría de los supuestos en
que se contrata a personal con sujeción de derecho laboral,
anuncia en el tablón de la conselleria a la presentación de un
currículum y a una entrevista personal, sino que en este caso
existe convocatoria en la que se detalla el proceso que se
seguirá, que en él existirán dos fases, concurso y entrevista
personal, méritos que se valorarán, valoración de los méritos de
cada uno de los candidatos presentados en atención a su
currículum personal y documentación acreditativa de los
méritos y experiencia profesional aportada, valoración de la
entrevista personal y candidato que finalmente se decida
seleccionar una vez concluidas las dos fases”.

Y continua la abogacía “en lo relativo a la existencia de
baremo de méritos puede observarse cuál fue el baremo de
méritos fijado por los distintos puestos de trabajo que se
pretendían ocupar. En el documento aportado nueve, que aporta
la fundación al juzgado y que obra en autos como parte del
expediente de selección, así como que la baremación de méritos
fijada fue la que efectivamente se aplicó a los méritos aportados
por los distintos candidatos para los distintos puestos a los que
se presentaron, tal como se deriva de los documentos 1 a 184
aportados por esta organización procesal en complementación
del expediente inicial aportado por la fundación y consistentes
en el currículum de cada uno de los participantes en el proceso
selectivo y baremo de las puntuaciones por plazas en las que se
presentó cada uno de ellos. No existió voluntad, por tanto,
vulneración alguna de los principios de igualdad, mérito y
capacidad alegados por el adverso, sino que el proceso selectivo
de autos se siguió con respeto a tales principios y en los
términos previstos en el artículo 46.4 de la Ley 50/2002, la Ley
de fundaciones”.

Y concluye la abogacía diciendo “y en este caso de autos, las
actuaciones de la Comisión de valoración tal y como se deriva
de la documentación aportada ha sido impecable, meramente
técnica, siempre sujeta a la fase de la convocatoria y al baremo
de méritos fijado para la puntuación y selección de los distintos
aspirantes. Y ello a pesar de, como hemos dicho en el caso de
autos, el principio de méritos y capacidad no puede exigirse con
el rigor que se establece en la Constitución sino que aquí por
tratarse de una fundación cuya única relación con la comunidad
autónoma es... órgano de gobierno, que no es lo mismo que la
aplicación autonómica, órgano de la administración, no deben
confundirse como parece hacerlo la parte actora. Es el
protectorado que éste ejerce sobre (...) o miembros de la
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creación de la misma la exigencia de los mismos principios de
igualdad, mérito y capacidad”.

Estoy convencido, Sr. Conseller, que este informe no podría
hacerlo la abogacía del procedimiento seguido en este caso, no
(...) porque es viciado, han desaparecido documentos, de verdad,
se han quitado méritos porque... ya tenían los (...) de cada uno
y en definitiva, Sr. Conseller, creo que no es justo que usted se
refugie en la no respuesta para mantener lo que dijo. 

Le he demostrado con documentos de su administración, no
de aquella a la cual pertenecí, sino de su administración, de la
que usted es responsable, que usted aquí no dijo toda la verdad.
No quiero decir que mintió, no dijo toda la verdad, calló
intencionadamente lo que a usted le interesó no decir, pero si
usted ahora no rectifica sí que tendré que entender que está
mintiendo a este parlamento.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té torn de rèplica per un temps de
cinc minuts l’Hble. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè planteja algunes qüestions
que crec que són interessants. Una és efectivament la diferència
que hi ha entre l’antiga administració i l’actual, jo li dic vagi
vostè a veure els expedients del procediments de contractació
que hem fet i trobarà tots els documents. Nosaltres vàrem
arribar i vam mirar els procediments anteriors, no hi havia cap
document i ja començ a saber com és, allà (...) els documents,
però els té vostè, tal vegada algú se’ls va endur, dic jo, perquè
si no eren allà quan hi havien de ser, però resulta que vostè els
maneja, idò tal vegada,... tal vegada han sortit per una altra
banda. Tal vegada ho poden mirar perquè hi ha gent a aquesta
sala que segur que té molta experiència en aquesta qüestió,
formava part de l’anterior administració i segurament que li
podrà donar consells de per on ha d’anar a cercar el fil
conductor del perquè els documents no eren dins l’expedient i
han aparegut a altres bandes. Per tant, ho deix aquí damunt, però
jo li dic comparem el que feien abans, el que fan ara, vostè vagi
a veure els expedients i veurà allà dintre tota la documentació.
Per tant, la custodia de documents és millor ara que la que era
abans.

Després, m’explica tota aquesta qüestió de si abans havien
fet les coses bé i ara les feim malament. Tampoc no hi vull
entrar massa, però aquí tenc una sentència del Jutjat del Social
on deixa clares un parell de coses molt importants per entendre
de què parlam. En aquesta sentència es diu que si aquest
procediment que vostè posa en solfa des del primer moment que
es va fer i que tantes hores hem dedicat a aquest parlament, diu
el punt tercer de la sentència “debe partirse también de que no
impugnado dicho proceso selectivo ni por los actores ni por
tercera persona debe presumirse el ajuste a derecho del
mismo” . 

Per tant, és clar, si tot això que vostè diu no era cert, idò no
sé com els actors no ho van... i segon, i més important, diu, fent
referència a la contractació anterior, “en el caso presente
entiende el juzgador que los contratos temporales de carácter
eventual subscritos por los actores -s’està referint als que
estaven en vigor abans- tienen carácter fraudulento por cuanto
la finalidad de los mismos, según estos exponen en sus
clausulas adicionales, no justifica la contratación eventual”.
Per tant, vostè... evidentment, jo sempre he dit el mateix, la
política ho aguanta tot i evidentment aguanta intervencions com
la seva i intervencions com la meva, però en aquest cas li dic el
que diu el jutge. No em compari procediments perquè de la
comparació dels procediments, que no hi vull entrar, però de la
comparació de procediments no en surten massa ben parats els
que feien feina abans allà, no en surten gaire ben parats i això
no ho dic jo, com vostè diu, es refugia en texts independents, jo
em refugiï en una sentència de fa molt poques setmanes.

Per tant, sobre el procediment s’ha de presumir, diu el jutge
i hi estic d’acord, que es va ajustar a dret perquè ningú no ho va
impugnar i sobre els contractes anteriors que són els que vostè
defensa en comparació amb el que nosaltres vam fer, diu aquí
que són “de carácter fraudulento”. Per tant, crec que són
absolutament clars el posicionament i la comparació entre un i
altre procediment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 8189/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultat de la convocatòria per proveir
de personal fix la Fundació Balears a l'Exterior.

Per formular la pregunta número 8189 relativa a resultat de
la convocatòria per proveir de personal fix la Fundació Balears
a l’exterior té la paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un
temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Como están encadenadas las tres
preguntas no descubriré ni miraré el Reglamento de la Cámara,
Sr. Conseller, todo esto que acabo de leerle a usted me lo ha
enviado usted como respuesta a una pregunta parlamentaria, que
le hizo este diputado el día 2 de junio del 2008 a raíz de su
intervención y usted me contestó el 28 de junio del 2008. Aquí
es donde está el informe que le acabo de redactar, no me lo ha
dado nadie, yo no utilizo truculentas para sacar nada. Sea usted
más prudente. Sea usted más prudente, por favor, porque si no
evidentemente tendrá más complicaciones pero bueno, no es
ninguna amenaza, pero sea más prudente, yo no he cogido
ningún documento que estuviese en ningún sitio, me lo ha
enviado usted, con su firma, si la reconoce aquí está su firma
donde me envía la respuesta de la Cámara. Por lo tanto, Sr.
Conseller, el informe me lo ha enviado usted. No he tenido que
ir a ningún despacho ni a ningún cajón a sacar nada.
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Sr. Conseller, usted me acaba de citar una sentencia que
tiene usted ahí. Yo aquí tengo otra. Ésta no es firme, ésta sí. La
que usted me acaba de decir no es firme, ésta sí que es firme y
ésta dice que el Juzgado de lo Social de Palma declara nulo el
despido de Felipe Fuster de la Fundación Pilar y Joan Miró.
Fíjese, una fundación y también fue despido improcedente.
Quiero decir con esto que fue... y fue una administración del
Partido Popular, fue hace dos años este despido, o sea no se
preocupe que no fue a usted, fue a nosotros, fue hace dos años,
improcedente. Ésta es firme, la que usted dice no porque a lo
mejor un juez se puede equivocar y a lo mejor se recurre a otra
instancia para que diga si es verdad o no es verdad. Hay
infinidad de sentencias en las que se dice lo contrario de lo que
dice este juez, pero bueno...

Por lo tanto, mire usted, vamos a ver si esto lo aclaramos.
Efectivamente, los actores no han impugando esto porque mire
usted, han preferido pues, salir por el foro, pero hubo quien no.
Hubo quien no y entonces sí que hubo, y usted lo conoce porque
evidentemente usted tuvo entrevistas con él y además me lo
confeso usted a mí también usted, que tuvo una entrevista con
él donde usted sabía (...). Mire, en su comparecencia en los
presupuestos del año pasado en esta cámara la consellera de
Interior que tienen la competencia de función pública, expresó
algo que es muy importante, y dijo así: “La dirección general
trabaja para hacer realidad un modelo eficaz, moderno y
cercano a la administración. Para lograrlo es necesario que los
empleados se sientan motivados en el servicio a los ciudadanos.
Pretendemos implantar una estructura administrativa que
contribuya entre otros aspectos a dignificar el trabajo público,
la transparencia en los sistemas de acceso.”

O sea, ustedes anuncian aquí cuando vienen que quieren
dignificar el trabajo público y que además quieren
evidentemente mejorar la transparencia. Sólo ha habido el año
pasado una oferta pública de empleo fijo, la de la fundación y
por desgracia, Sr. Conseller, si esto es la transparencia que
aporta el Gobierno al procedimiento de acceso a la función
pública podem plegar, podem plegar porque... Yo entiendo,
mire usted, que nosotros lo hiciéramos mal, por eso los
ciudadanos nos han quitado y les han puesto a ustedes, pero si
nos quitan a nosotros porque lo hacemos mal y les ponen a
ustedes que lo hacen peor, ¿qué han ganado los ciudadanos? No
han ganado nada.

Y viene bien el tema éste porque hay una persona que,
evidentemente, ante el cáliz que tomaba la oferta pública de
empleo de la fundación, se va a un notario y anuncia que no se
presenta porque de las cinco plazas que hay cuatro las
conseguirán cuatro personas, fulana, fulana, fulana y fulana,
todo mujeres, no hay paridad tampoco aquí, habrá que hacer
alguna cosa porque tampoco está bien que entren de cinco,
cinco ¿eh?, o sea de cinco, cinco, me parece mucho, que sean
tres y dos va bien o dos y dos o cuatro y uno, pero es que de
cinco, cinco... Y resulta que esta persona acierta esta quiniela y
de las cinco personas, de las cinco plazas cuatro son las
personas que él pone en su acta que van a ganar la convocatoria.

También se banalizó. También se banalizó aquí, es que
habrá ido a muchísimas notarias y habrán hecho..., se trata de
hacer en cada una un sobre y poner nombres distintos y luego
nada más abre el sobre donde están los nombres acertados. No,
no, me consta que nada más había ésta, si a usted le constan
otras, posiblemente pueda ser, pero verá usted que el
procedimiento o no se ha mejorado el sistema de acceso o hay
mucha información previa de quien va a tener los mejores
resultados o es difícil que una persona vaya a un sitio y diga de
cinco personas, estas cuatro van a entrar y entren estas cuatro.
Porque en esto..., mire usted, no hay casualidades en política.
No hay casualidades en política. Cuando hay una casualidad en
política sospeche, como sospecho yo, porque no es posible que
haya casualidades en política, no va por aquí el tema.

Por lo tanto, Sr. Conseller, le pido ¿qué opinión le merece
esta aseveración?, ¿qué mérito tiene que una persona vaya aquí
y evidentemente pues... esté haciendo esto? Gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta l’Hble. Conseller per un temps de deu minuts.

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

Miri, Sr. Rodríguez, no me mereix cap opinió, em sembla
perfecte, si algú no té res més a fer que anar a fer travesses als
notaris, idò, em sembla bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. José María
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

No tiene usted como político responsable de este
departamento ninguna valoración sobre esto, después de todas
las denuncias que hemos realizado del proceso de acceso a
personal laboral de la fundación, esto tampoco tiene ninguna
importancia, no le parece nada. 

Yo, Sr. Conseller,... mire, hay algo que no entiendo, porque
para hacer esto es muy importante también (...), para hacer este
bingo resulta que se tienen que cargar en las pruebas de auxiliar
administrativo, poniendole una entrevista personal un cinco a la
persona que tenía más valoración, al ponerle un cinco y se
necesita un seis, cae del sistema de selección y entra la persona
que quieren y, en el procedimiento de ordenanza, mire, para que
se haga usted una idea, había tres puntuaciones, un 4, un 11,30,
y un 15,80, ¿sabe usted quien suspendió la entrevista?, el de
15,80, es mala suerte esto, ¿eh?, pero así se cumple el bingo. 
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(...) personal, este procedimiento tan limpio, tan amplio, tan
transparente, donde han mejorado ustedes los sistemas de
acceso a la función pública, se cargan a dos personas, una que
tenía un 9 para que aprobase una que tenía un 6,10 y una que
tenía un 15,80 para que aprobase una que tenía un 11,30 y un 4.
Estas personas aprueban porque el procedimiento es selectivo
y si no obtiene un 6 pues va a la calle, la puntúan con un 5 y esta
persona va a la calle. 

Sr. Conseller, esto también le parece a usted normal, si esto
lo hubiera hecho el Partido Popular estaríamos corriendo por la
calle con todos ustedes detrás de nosotros bramando, seguro
esto, pero ustedes esto lo mantienen diciendo que es igual, es
normal, ustedes ya, todo lo que hacen ustedes es normal y estoy
seguro que más de uno de la Cámara se sonreirá y dirá “qué
bien lo hacemos”. No, no lo hacen bien ustedes, no lo hacen
bien, se equivocan. Se equivocan en este aspecto, pero bueno,
iremos haciendo más cosas todavía porque creo que es muy
interesante saber el tema éste, ¿no? 

Creo, Sr. Conseller, que hay una cuestión que me va a
permitir usted que le diga, visto el cáliz que está tomando el
tema éste y como veo que no hay forma que esto se pueda
enmendar, voy a decirle algo muy importante. Le quedan tres
plazas por convocar, en fundación, cuando la fundación (...),
crea una plantilla, inesperadamente no se sabe por qué se cae de
esa plantilla la oferta pública de empleo, un (...), un tècnic en
grau mitjà y un auxiliar de dirección. Mire usted, no haga
convocatoria, como estoy seguro que usted conocerá a los
mejores y están allí dentro ya, los puede (...) directamente y nos
ahorramos todo este procedimiento y todo el tiempo de decir
cosas porque al final, como ustedes son 29,  son ustedes más
que nosotros pues siempre ganarán, pero tendrán la conciencia
tranquila que al menos no hemos gastado dinero en el
procedimiento. Cóntratelos, yo puedo decirle a usted ya el
nombre, (...) se puede decir ya el nombre, no lo diré porque las
personas hay que guardarlas, no he dicho ningún nombre
todavía aquí yo, ni ésta ni en la anterior convocatoria, no he
dicho ningún nombre, usted no me dirá que yo he dicho ningún
nombre, no he nombrado a nadie, a nadie, ni siquiera a la
ausencia que hay aquí tan escandalosa hoy, ni siquiera la he
anunciado, que no ha venido ninguna vez a esta comparecencia
cuando usted ha venido a comparecer para dar explicaciones de
su responsabilidad, no ha venido ni una sola vez. Bueno, es
igual, yo no nombro a nadie (...) usted y verá usted quien lo
hace. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Torn de contrarèplica per cinc
minuts, Hble. Conseller.

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

Gràcies, Sr. Presidenta. Seré molt breu. Miri, Sr. Rodríguez,
la veritat és que plantejar d’aquesta manera..., és molt difícil
debatre, vostè està construint un cas polític d’una qüestió
procedimental que ningú no ha recorregut i per tant, a partir
d’aquí podem fer qualsevol cosa. 

Ja li he dit a la contestació d’abans quina era la qüestió, es
presumeix la legalitat del procediment perquè ningú no l’ha
recorregut, en canvi, el que vostès van fer diuen que era
fraudulent. Miri, crec que en la situació i amb l’experiència que
tenim, Sr. Rodríguez, em sembla molt bé que vostè faci les
seves intervencions, és la seva feina, i que vostè controli l’acció
del Govern, és la seva responsabilitat, però jo li demanaria una
cosa: no ens donin massa lliçons, està bé que ens donin consells,
però no ens doni lliçons perquè, és clar, l’alta magistratura seva
amb aquestes qüestions de contractació és bastant increïble. Si
la política de personal de l’anterior govern no dóna per donar
lliçons a ningú, per tant, crec que això, ho hauríem de deixar
clar. 

Sr. Rodríguez, vostè pot fer el que hagi de fer, ho entenc, té
el seu paper, a més vostè és un diputat que, si em permet
l’expressió, es "curra" la feina i se l’ha "currada", i jo això li ho
respect molt. Crec que vostè és un diputat que fa molta feina i
que ens fa, al Govern, fer feina també i per tant, jo li ho respect
perquè és la seva obligació. No hi ha molta gent que faci tanta
cosa com vostè, també ho puc reconèixer, no?, però fins aquí, a
partir d’aquí que s’aixequin amb dits acusadors i amb
magistratures sobre aquestes qüestions, idò jo crec que hi ha una
certa distància. Jo només faig referència a açò, de les
contractacions que van fer l’altra vegada a la Fundació el jutge
diu que són de caràcter fraudulent. És cert, com vostè deia, que
no és una sentència ferma; ja veurem com acaba, però d’entrada
comencen bastant més malament que allò nostre, que no deixa
de ser un cas políticament construït per vostè amb molta
habilitat, com sol ser característic, però que ningú va al jutjat i
ho recorre. Per tant alguna contradicció hi deu haver. Si fos tan
clar, tal com vostè ha dit, haurien d’haver recorregut alguna
cosa i no ho han fet.

Crec que és una qüestió que parla per si mateixa. Jo crec que
efectivament aquest és un cas polític que vostè ha construït i
que, malauradament per a mi en aquest cas, crec que l’haurem
d’aguantar tota la legislatura, però jo estic disposat,
evidentment, a sofrir els seus..., les seves intervencions, i per
tant som aquí per aquesta cosa i no em causa cap problema
venir aquí i intentar contestar les coses, si les puc contestar.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II. Compareixença RGE núm. 7681/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre el projecte Cinquena Illa.

Passam al segon punt, que consisteix en la compareixença
número 7681 del conseller de Presidència, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre el projecte Cinquena Illa. Té la paraula l’Hble.
Conseller de Presidència per tal de fer l’exposició oral sense
limitació de temps.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Comparesc, com no pot ser d’una
altra manera, davant aquesta comissió a petició del Partit
Popular per celebrar una sessió informativa sobre el projecte
Cinquena Illa, que enguany hem anomenat Operació Retorn i
que té com a finalitat la visita a les Illes Balears de persones
nascudes aquí o amb descendents i que viuen al continent
americà.

Es tracta d’una gent que va deixar la seva terra fa molts
d’anys, quan eren joves, i ara la majoria són ja jubilats. Per la
seva banda els descendents, als quals també va adreçat el
programa, no solen haver trepitjat mai la terra dels seus pares o
padrins ni tenen gaires perspectives de fer-ho si no és amb un
ajut econòmic.

Vull començar informant que aquest programa es
desenvolupa des de l’any 1999 i, com he dit abans, permet als
balears i descendents radicats a l’exterior viatjar durant uns dies
a la seva terra d’origen i gaudir d’una sèrie d’activitats culturals
i institucionals. Aquesta seqüència va ser interrompuda l’any
passat; normalment s’organitzen dues expedicions per
primavera i tardor, però l’any 2007, per raons que desconec amb
profunditat però que supòs que algú ens ho contarà atès que
durant la primera meitat de l’any encara estava en exercici el
govern Matas, no es va dur a terme aquesta operació. El nou
govern, que pren possessió el mes de juliol, es troba que no hi
ha tampoc res preparat per a l’expedició del mes d’octubre, ni
tramitació ni pressuposts. Sembla ser que es va fer una
convocatòria i de manera sorprenent va quedar deserta; en
conseqüència, davant la impossibilitat sobretot tècnica de dur-lo
a terme es va decidir començar un projecte nou per al 2008. 

No obstant açò ens vam trobar amb un inconvenient: una
manifestada decepció per part de les cases balears, atès que ja
havien fet la selecció de les persones que viatjarien l’any 2007,
unes persones que ja s’havien fet a la idea de tornar per uns dies
al seu país d’origen i que varen veure frustrada la seva ilAlusió.
Efectivament, a pesar de no haver realitzar la comissió
avaluadora que determina qui viatja segons els requisits de la
convocatòria, ni tenir pressupost ni tan sols no haver iniciat
l’expedient de contractació del viatge, des del govern de llavors
es va notificar a les cases balears el nom de les persones que
viatjarien. Davant aquesta situació el nou govern va decidir que
no es faria una nova convocatòria per al 2008, sinó que
respectaríem els seleccionats que no pogueren viatjar l’any
2007, la qual cosa va esvair les preocupacions i les frustracions
manifestades.

Enguany s’ha recuperat la normalitat i a hores d’ara ja s’han
produït les dues convocatòries; ja s’han fet els dos viatges amb
gran satisfacció pels que van poder participar. En total han estat
unes 75 persones per viatge, que és el nombre que s’ha repetit
en totes les edicions d’aquest programa. 

Dit açò passaré a explicar breument alguns dels criteris de
selecció de les persones que viatgen. D’entrada partim d’una
classificació per edats i es conformen tres grups: el primer grup
majors de 65 anys, el segon grups entre 35 i 65 anys, i el tercer
grup entre 18 i 34 anys, i per a cada grup es fa una prelació de
persones d’acord amb els següents criteris: pel que fa als majors
de 65 anys, tenen preferència les persones nascudes aquí i que
no han tornat, i dins aquestes les que fa més temps que no han
tornat; per a la resta de grups la preferència és per a aquells que
no han viatjat mai o fa més temps que no ho han fet. Sempre
tenen preferència les persones naturals de les Illes Balears sobre
els seus descendents, i dins els descendents tenen preferència els
de grau més proper. Sempre tenen preferència les persones de
més edat sobre les més joves, i pel que fa als grups de mitjana
edat i joves tenen preferència les persones que colAlaboren i
participen en major mesura en les activitats i els programes de
la comunitat balear en el seu país. Tots aquests criteris de
selecció són exactament els mateixos de la convocatòria del
2007 i, com he dit abans, s’ha donat prioritat a les persones que
havien estat seleccionades l’any anterior. 

També els informaré de la distribució d’aquests viatgers,
d’aquests conciutadans per països. Els naturals i descendents a
Argentina, com és natural, són els més nombrosos, amb un total
per als dos operatius de 102 persones; Cuba 33, Uruguai 6,
Veneçuela 2 i la República Dominicana 2 més. Tenc també a la
seva disposició les franges d’edat per països dels que han viatjat
per si els interessa. La selecció d’aquestes persones es fa a la
pràctica des de cada casa balear a l’exterior perquè transmeten
tantes solAlicituds com llocs els pertoquen. A Palma
posteriorment una comissió avaluadora s’encarrega de
supervisar que totes les propostes s’adaptin als criteris de
selecció.

A l’hora de l’organització del viatge hem de fer un operatiu
especial per a les persones que surten de Cuba: s’ha de notificar
al cònsol espanyola a Cuba mitjançant una carta d’invitació,
amb les despeses de desplaçament, allotjament, manutenció,
etc., que són sufragades pel Govern de les Illes Balears. Per cert
que vull donar públicament les gràcies al Sr. Pablo Barrios,
cònsol espanyol, per totes les facilitats i per la seva implicació
personal en aquesta iniciativa. Per la seva part el Govern cubà
exigeix el pagament d’unes taxes de sortida del país de devers
100 euros per persona que els descendents balears no poden
assumir i que també forma part de la nostra despesa.

En un altre ordre de coses he de dir que volem que els
aspectes de l’organització del viatge gaudeixin de la més
absoluta transparència i per tant els trobaran tots publicats al
butlletí de les Illes Balears. Dia 16 de febrer publicava la
resolució de la Fundació Balears a l’Exterior per la qual
s’estableix la convocatòria d’ajuts per dur a terme el programa
Retorn 2008; com és natural inclou les condicions dels
beneficiaris, la documentació a presentar, la comissió
avaluadora, la distribució de places, els criteris d’elecció i fins
i tot els impresos de solAlicitud. Tot el que fa referència als
anuncis per la licitació i l’adjudicació del servei d’organització
del programa, ho trobaran als BOIB de 29 de maig, de 27 de
juliol, de 16 d’agost i de 9 d’octubre.
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Pel que fa al programa d’estada a les Illes, que és uns 8 o 9
dies, enguany hem introduït una novetat: la distribució a cada
una de les illes. Hi ha uns tres dies per a tothom a Mallorca i, la
resta, qui ho desitja se’n va a Menorca o a Eivissa. Aquesta
novetat s’ha introduït atenent els suggeriments d’alguns dels
visitants que tenen família a altres illes i com és natural volien
passar allà la major part de la seva estada i no un o dos dies com
es feia abans. El programa combina les excursions planificades
pels itineraris més espectaculars del nostre país, les visites
culturals i les recepcions institucionals; així mateix es deixa
temps lliure per a les trobades familiars, i a més a la Fundació
Balears a l’Exterior es posa durant aquests dies un dispositiu
especial per fer les indagacions necessàries per tractar de
localitzar familiars dels quals no tenen notícies, i aquest és un
servei que té bastant demanda.

Per altra banda, com que es tracta de gent major, els
monitors que els acompanyen estan especialment preparats per
atendre els problemes de salut. No és estrany que a cada
expedició diverses persones hagin de visitar el metge i fins i tot
siguin ingressades a l’hospital. 

Per acabar m’agradaria donar un breu pinzellada del context
social, econòmic i fins i tot emocional en el qual es
desenvolupen aquests viatges. Ja poc queda de la ilAlusió d’una
millora de la vida amb la qual emigraren els balears cap a
Amèrica llatina des de finals del segle XIX fins a la meitat del
segle XX; la recerca d’una millor qualitat de vida en uns països
que llavors gaudien d’una gran prosperitat econòmica s’ha vist
truncada pels esdeveniments polítics i socials dels darrers anys.
El fet és que avui molts d’aquells que un dia emigraren i els
seus descendents es troben en una situació molt precària,
especialment a l’Argentina, per les continuades crisis
econòmiques, i a Cuba per la seva especial configuració política
i social; de fet la Fundació Balears a l’Exterior prepara per als
cubans fins i tot paquets de roba de vestir perquè en alguns
casos vénen amb poca cosa més del que duen posat. 

La majoria d’aquests balears, molts d’ells naturals, no han
tingut mai la possibilitat de viatjar a la seva terra d’origen o de
descendència ni conèixer els seus familiars immediats. Més de
13.000 quilòmetres de distància i uns preus de desplaçament
totalment fora del seu abast frustren el seu somni de tornar
encara que sigui per només una vegada, i a vegades és l’última
vegada, a les seves illes. Els operatius d’enguany, vostès ho han
pogut seguir per la premsa, han demostrat com és de dura que
és aquesta realitat emocional, molts de participants han conegut
per primera vegada els seus familiars i fins i tot la Fundació va
ajudar una dona a retrobar el seu pare, que creia que havia mort
20 anys enrere: cercant on estava enterrat es va descobrir que
encara era viu. Les trobades amb les cases on havien nascut ells
mateixos o els seus pares també han estat d’una gran emotivitat.

Com vostès saben, i ho hem tractat fa poc en aquesta
mateixa comissió parlamentària, el Govern posa nous serveis a
disposició d’aquests balears que viuen a l’altra banda de
l’Atlàntic, sovint en unes condicions molt desfavorables i fins
i tot precàries. Hem ampliat els serveis que ja existien, com ara
són les ajudes individuals, i n’hem creat de nous, com el servei
d’ajuda a domicili o les ajudes a la compra de medicaments.
Però crec que la mà estesa a la nostra gent d’Amèrica llatina
quedaria incompleta si no els aportam facilitats, en la mesura
que puguem, per complir les seves ànsies emocionals com les

de retrobar la gent, els perfils i els records de la seva terra, que
la majoria ja tenen molt presents però que cada vegada els tenen
més difuminats.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta de la comissió pren la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 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 es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Podem continuar. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguir procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. José María Rodríguez per un temps
de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, yo tengo por
costumbre basar mis intervenciones en documentos que me
facilita el Gobierno, que publica a veces también la prensa, o en
intervenciones de los políticos a los que yo tengo la misión de
ejercer el control que la oposición ejerce. Estoy seguro que
usted eso lo entiende perfectamente y lo comparte, y no se
asusta porque a veces la intervención no sea de su agrado o no
sea de su gusto, porque usted ha sido diputado y conseller y
también ha tenido intervenciones que a lo mejor después nos ha
gustado o no ha gustado, pero nunca me dirijo ni en magistrado,
ni en magistrado, ni quiero dar lecciones; ni nunca digo que
todo lo he hecho bien porque además sería tan falso como que
usted afirma que todo lo hemos hecho mal. Por lo tanto, Sr.
Conseller, digo esto al hilo de la última intervención suya que
ha aprovechado..., no me ha contestado ninguna de las dos
preguntas y luego me ha contestado usted, cuando no tenía usted
ya tiempo de réplica, a decirme aquello que posiblemente
políticamente no sea aconsejable.

Usted vino aquí y explicó el día 3 de octubre su política que
iba a ejercer desde esa conselleria. Yo soy el diputado que tengo
que ejercer el control de esto; tiene usted suerte, yo tuve un
diputado mucho más duro y con un lenguaje mucho más duro
hacia mí que yo hacia usted; yo a usted le respeto, nunca le he
faltado a la consideración, lógicamente pues creo que no
merezco el trato éste pero es igual, no se preocupe, aquí ya nos
veremos todos antes o después.

Usted dijo aquí, cuando vino aquí, que iba a hacer
actuaciones para fomentar el derecho de los emigrantes baleares
radicados fuera de la comunidad autónoma, “pero lo haremos
obviamente en una nueva etapa, basada también en este caso en
la transparencia y en la ecuanimidad, con el objetivo de ir
cambiando la cultura de la subvención por la cultura de la
cooperación. De ahí he de anunciar el importante proyecto de la
Cinquena Illa, la Quinta Isla”. Yo esto lo oigo aquí, después de
lo que usted ha dicho, y ustedes lo que han hecho ha sido
cambiar el nombre de Quinta Illa por Operación Retorno, pero
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cuando he leído, he oído lo que usted ha dicho más, yo le diría:
¿Operación Retorno o Operación Añoranza?, porque parece que
estamos aquí cubriendo la añoranza de los emigrantes, de las
personas que se han tenido que ir de esta isla buscando el futuro
a otras islas, y esto no es lo que esperaba yo. Usted decía aquí
más cosas. Cuando vino aquí dijo que iba a hacer..., “este
gobierno va a comprometerse a luchar para evitar que
desaparezca la empremta de l’illa en el exterior, para conseguir
dar oportunidades de trabajo y formación a los jóvenes
juntamente con la Universidad”. Usted prometió más cosas, y
veo que lo único que ha hecho usted estos años que lleva usted
aquí de conseller, desde (...) hasta hoy, de octubre hasta
noviembre, ha sido seguir la rueda de lo que había. Le han
cambiado el nombre, (...) tal. 

Pero yo, Sr. Conseller, echo en falta algo más, echo en falta
un compromiso de este gobierno, de este gobierno que se llama
progresista, se llama progresista, con un compromiso de ver si
es posible mediante becas, mediante otro tipo de sistemas,
posibilitar que muchos hijos de emigrantes pudieran estudiar en
Baleares, que muchos emigrantes que tienen un futuro incierto
allí pudieran retornar aquí no para venir e irse sino para quedar,
abrir líneas de colaboración de alguna forma para que este
discurso grandilocuente de no perder la empremta, de no perdre
la llengua, de no perdre el contacte, el fil amb la gent que és
d’aquí (...), pues evidentemente hacer cosas positivas para que
esto sea verdad. 

Yo no lo he oído en su discurso, de verdad que no lo he oído
en su discurso, esto; posiblemente lo tenga en su intención pero
no lo he oído. Yo le anunciaré, le anuncio ya que haremos una
PNL en donde marquemos líneas de éstas porque creo que son
líneas que son positivistas. A mi me gustaría que este gobierno
fuese capaz de modificar el sistema que viene y que era tan
malo porque usted va modificarlo, desde evidentemente la
transparencia para conseguir que no nos quedemos en la
Operación Retorno, en la Operación Añoranza, que sea algo
más, que aquellos que quieran estudiar en su lengua tengan
capacidad de venir aquí. Tanto dinero estamos (...) para el
fomento de la lengua, a lo mejor sería posible que esto (...), y
posiblemente si luego se van tendríamos a alguien con
conocimiento de la lengua para poder ejercerla en sus países.

Evidentemente un programa distinto. Está muy bien el
social, está muy bien el socio-sanitario, está muy bien la
Operación Retorno, pero hay que avanzar más, hay que hacer un
programa que posibilite el estudio y la incorporación laboral de
los emigrantes e hijos de emigrantes (...) tierra. Yo le brindo
esta posibilidad de que apoye esta PNL que va a hacer el Partido
Popular y que lógicamente estoy seguro que va a contar con el
respaldo del resto de los grupos. 

Muchas gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc també vull agrair la presència del Sr.
Conseller en aquesta comissió i de les persones del seu equip
que l’acompanyen. Vull començar dient que no he acabat
d’entendre, si se’m permet idò, la darrera intervenció del
portaveu del Partit Popular. A mi m’ha semblat que era una
intervenció en positiu però sens dubtes ha estat demanant allò
que quan ell governava no es va fer o no es va voler fer. Jo açò
crec que és una constatació, però, si més no, no hi vull entrar.

Permetran, llavors, que simplement faci una descripció de la
meva percepció de com estan les coses actualment a la Fundació
Balears a l’Exterior, de la feina que s’ha hagut de fer perquè
aquestes coses estiguin així i de les propostes de futur que
possiblement es tiraran endavant.

Jo crec que hauríem de partir d’un fet que jo crec que és
lògic, inevitable i també absolutament necessari: qualsevol
canvi de govern, sigui del color que sigui, necessita fer una
avaluació de la situació en què es troba, una avaluació que jo
crec que és legítima i no tan sols legítima sinó que és necessària,
i seria irresponsable que aquesta avaluació prèvia de la situació
en què es troba no es fes; per tant aquest govern va haver
d’haver una avaluació de la situació amb què es va trobar
inclosa naturalment l’executòria de la Fundació Balears a
l’Exterior, i jo crec que fer-ho va ser, com he dit, un exercici de
responsabilitat. De fet es va trobar, malauradament es va trobar
que la situació d’aquesta fundació no era precisament, senyors
diputats, no era per tirar coets, com diríem colAloquialment, tot
al contrari, tot al contrari, era una situació bastant, bastant...,
francament desastrosa. Per exemple, i ho dic a tall d’exemple,
un 56% del pressupost d’aquesta fundació estava dedicat
exclusivament a pagament del personal; açò suposava
conseqüentment una clara manca de liquiditat, i quan no hi ha
liquiditat dins una institució naturalment s’impossibilita la
realització efectiva de programes. 

Jo puc entendre que ara es demanin programes nous,
programes més ambiciosos que jo puc estar-hi d’acord, però
tenim molt clar que es va partir, aquest govern va partir d’una
situació absolutament desastrosa financerament d’aquesta
fundació, ho hem de tenir clar, i a part es va trobar, com ja he
explicat el Sr. Conseller, disfuncions clares entre el que es
prometia i es publicitava i el que era finalment realitat. El
programa Cinquena Illa del 2007 es va anunciar sense comissió
avaluadora, i també s’ha dit aquí, els participants que finalment
van veure frustrades les seves expectatives. I per què van veure
frustrades les seves expectatives? Perquè, com ja he dit, no hi
havia en absolut liquiditat, no hi havia prou doblers dins el
pressupost, perquè el 56% s’havia gastat en personal. Això és el
que es va trobar aquest govern.
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Posar en ordre en aquest desgavell crec que, evidentment, no
va ser senzill, jo no hi era, sens dubte, dins el Govern, però
posar ordre en un desgavell d’aquestes característiques no va ser
gens senzill, no va poder ser, sens dubte, immediat, i el nou
govern va constatar des d’un primer moment, també ho ha dit el
conseller, que era impossible, torn repetir, degut a la mala gestió
anterior, realitzar immediatament totes les actuacions previstes.
Què va fer el Govern? Lògicament, va prioritzar i va prioritzar
les ajudes individuals i les ajudes a les comunitats balears.

Quan es va haver normalitzat tota la situació, quan finalment
el nou Govern va posar ordre en aquest desgavell de què parl,
financer i organitzatiu i de gestió en general, es va fer possible
tornar a emprendre un programa que permetés el viatge
d’aquests balears i descendents per uns dies, aquest de què hem
parlat aquí, que es diu Retorn 2008.

Per tant, ja ha dit el conseller que hi ha diferències, hi ha
diferències crec que qualitatives respecte del programa
Cinquena Illa, programa que ja he dit que, de qualque manera
el darrer any no es va fer per manca de liquiditat degut a una
mala gestió. Ara s’ha posat en marxa amb èxit, molt més
ambiciós, el programa Retorn 2008, cosa que ens hauria de
satisfer a tots. Hem passat d’una situació anàrquica a una
situació de control, de transparència i jo crec que també
d’eficàcia.

Sens dubte es pot fer més? Sens dubte. Que hi ha moltes
coses que encara es podrien fer? Sens dubte, fins i tot les que ha
apuntat el Sr. Rodríguez al final de la seva intervenció crec que
podrien ser interessants; ara, sens dubte, també suposen una
despesa pressupostària, que jo crec que entre tots podem igual
consensuar, però també pens que hauríem de ser prou clars per
dir que durant l’anterior legislatura no es va fer res en aquest
sentit, sinó el contrari, es va anar gestionant desastrosament el
pressupost, fins al punt que es va fer inviable no el que ens
demana el Sr. Rodríguez ara, sinó simplement la vinguda de
balears a l’illa dins el programa Cinquena Illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Costa, per un temps
de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per agrair també al conseller
i a les persones que l’acompanyen, alts càrrecs que
l’acompanyen, les explicacions donades de l’anomenada
Operació Retorn 2008. I vull dir que la primera explicació és
que crec que no s’ha de treure de context un debat general de
quina és la política que es fa amb la gent que ha tengut arrels o
que té arrels a les Illes Balears del que és l’Operació Retorn
2008, que crec que és l’explicació que es venia a donar per part
del conseller, al qual li agraïm perquè creim que sobre el que se
li havia de demanar comptes de venir a explicar, s’han donat les
explicacions oportunes.

La resta és un altre debat interessant, el que ha plantejat a la
recta final de la seva intervenció el portaveu del Partit Popular,
i per tant, crec que dins un marc de diàleg entre les forces
polítiques, entre la força de l’oposició i el Govern hauríem de
ser capaços de consensuar polítiques.

Però la segona afirmació és que, a més, les institucions de
les Illes Balears han de tenir la capacitat de fer el reconeixement
i fer polítiques d’esforç en la conciliació, això que explicava tan
bé i d’una forma sensible el propi conseller, amb la gent que ja
fa molts anys varen partir. Però també vull recordar que això
només serà possible sempre i quan es tregui del marc política
que de vegades, i així va néixer aquesta operació. Evidentment,
no vull entrar a fer un debat que podria ser probablement massa
agre, però també convé recordar que hauríem de ser capaços
d’entrar-ho com a una relació normal en la nostra emigració de
fa molt temps i que s’ha arrelat a Amèrica del Sud, però mai
intentar-ho dur pel marc de confondre Santa Margalida amb
Formentera i amb interessos electorals, perquè això és el que
provoca que operacions que s’han de realitzar es treguin fora
d’un context. I sí que vull reafirmar que aquesta operació va
néixer bastant malament.

Ja s’ha apuntat per altres intervinents i probablement dins
l’àmbit de la fundació, el Govern ja s’ha expressat, s’ha hagut
de reestructurar una qüestió que, probablement pel tema del
projecte d’inversió, la quantitat resultant era aproximadament
d’un 40%, perquè la despesa de personal doncs probablement
anava més enllà del que hauria de ser un cost normal que, en
termes teòrics, hauria de ser de envoltant el 30 i 35%.

Per tant, jo només vull concloure amb una qüestió o amb una
doble qüestió: una, fer el reconeixement a aquesta política
senzilla i sensible de cara a la nostra emigració, que retornin a
les Illes Balears i apuntar com a un èxit en positiu la rectificació
d’anteriors operacions d’aquest tipus, que vagin a la seva illa
d’origen, que era una petició realitzada especialment pels
menorquins i pels eivissencs que abans tenien poc temps per
estar, i evidentment el que volen és estar amb els seus familiars
i no fer probablement tanta visita, moltes vegades institucional,
doncs s’ha facilitat això i crec que és una bona aportació,
senzilla i que s’ha fet.

I la segona qüestió, crec que està fora d’aquest debat i per
tant jo no hi entraré, únicament prenc nota en positiu de
l’expressat pel portaveu del Partit Popular i que, probablement,
sí que, així com es fan operacions en emigració, en termes
genèrics, probablement tal vegada faria falta tenir un apunt en
concret de cara a un entorn d’Illes Balears de gent vinculada a
les Illes Balears, que és fruit d’aquesta emigració de principis
del segle XX i finals del segle XIX i que probablement es
podrien ampliar altres tipus de programes. Però evidentment,
crec que el Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
que vostè presideix ens ilAlustrarà respecte de qüestions i que ja
tendrem temps per produir aquests tipus de debats.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per donar resposta, té la paraula
l’Hble. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar en qüestió, jo, de
la intervenció del Sr. Rodríguez he volgut entendre que es
queixava del tracte; no sé si es queixava del tracte que jo li
havia donat o no, si és del tracte que li he donat, jo li vull
demanar disculpes, la veritat és que no m’he donat compte,
perquè jo sol ser bastant respectuós amb aquesta qüestió. Però
si troba que jo li he faltat al respecte, retirin les paraules de la
meva intervenció que facin referència a la qüestió, no era en
absolut la meva intenció, ni molt manco. Per tant, si és així jo li
deman disculpes, Sr. Diputat.

Agrair, les intervencions pel to constructiu que han tingut,
les intervencions dels distints grups. Jo he vingut, efectivament,
a explicar el que es denominava normalment Operació
Cinquena Illa, per tant només he fet referència a la qüestió dels
viatges, després vostè planteja tota l’altra política que jo he
tengut ocasió de discutir, amb preguntes al seu grup, la Sra.
Pastor, per exemple, ha fet moltes preguntes i hem tingut ocasió
de parlar de totes aquestes coses que vostè nota a faltar a la
meva intervenció, però bé, jo, si vol, li puc fer un petit repàs del
que hem fet nosaltres l’any 2009, a més del que es denominava
normalment Operació Cinquena Illa.

Vostè planteja el tema de les beques dels estudiants;
nosaltres, evidentment, hem executat enguany a la fundació, la
càtedra iberoamericana s’ha executat el cent per cent, cosa que
no havia passat mai, mai no s’havien executat els fons dedicats
a la càtedra iberoamericana per qüestions de formació. Hem
ampliat, a més, aquestes actuacions amb la possibilitat que hi
hagi joves descendents de les comunitats balears, becats, que
puguin fer, puguin assistir, puguin millorar la seva formació tant
on line com fent pràctiques a les empreses, amb un programa
que ja he dit que fa algunes setmanes vaig tenir oportunitat de
presentar aquí.

S’ha creat un nou certamen literari. S’ha posat en marxa el
programa pilot, que també he tingut oportunitat de presentar-los,
el programa pilot de Servei d’Ajuda a Domicili a Santa Fe, que
enguany, com també vaig anunciar, l’any que ve estendrem a
tota la resta de cases balears.

S’ha posat en marxa també un conveni amb la Casa Balear
de Còrdova per al projecte pilot de Medicaments Gratuïts, que
també ampliarem a totes les cases balears a l’exterior.

S’ha donat continuïtat i augmentat un 30% les ajudes
individuals i se’ls ha donat una especial importància per la gran
difusió entre tots els possibles beneficiaris, especialment els
beneficiaris que resideixen a Cuba.

S’ha creat un portal web, www.balearsexterior.com, on
s’actualitza diàriament tota la informació i s’ha habilitat un
espai de notícies i de comunicació entre tots els balears a
l’exterior.

S’ha recuperat la colAlecció de recuperació de la memòria
històrica Els camins de la quimera i ja s’ha publicat el primer
llibre de La menorquina. I s’ha dut a terme el procés d’extinció
i reclamació de deute de la Fundació Ayúdales a Vivir, que
també és una qüestió que cueja per dins aquesta casa des de fa
alguns mesos, d’una intervenció, d’un conveni que havia firmat
la Fundació Balears a l’Exterior amb aquesta Fundació
Ayúdales a Vivir, i en aquest moment puc anunciar que la
Fundació Ayúdales a Vivir ha reintegrat ja 340.000 euros
d’aquesta quantitat de 450.000 que se li havia donat per posar
en marxa una depuradora al Perú.

Vull dir que, efectivament, em sembla interessant el que
proposa el portaveu del Grup Parlamentari Popular, veurem amb
quin termes es presenta i si efectivament és positiu, tant com
vostè ho anuncia, doncs segurament no tindrem cap problema
per suportar-ho. Crec que, efectivament, aquesta política a
l’exterior és una política que és de Balears, perquè els
descendents de Balears el que tenen dins el cap és Balears, no
és el Partit Popular, el PSM o el Partit Socialista, és Balears i
per tant aquesta ha de ser una gestió, ha de ser una política que
ha d’atendre el millor possible i donar resposta el millor
possible als interessos dels nostres compatriotes que viuen en
els països llatinoamericans. Per tant, estam en disposició
d’arribar a acords i d’impulsar que aquesta política arribi a
quants més millor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, grups que
vulguin intervenir? Pel Partit Popular té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, doy por admitidas las
disculpas, no se preocupe usted. Me gustaría hacer una reflexión
en positiva, porque claro es que como a veces se confunde lo
que uno dice con lo que uno piensa que va a decir, pues no se
llega a conclusiones; yo he dicho anteriormente que yo nada
más que utilizo en esta cámara o bien intervenciones de
políticos o documentos que me han llegado oficialmente o algo
que ha publicado la prensa. Lo que yo he dicho aquí sobre los
estudiantes, sobre el retorno de jóvenes, sobre todo esto, lo
pronunció el Sr. Conseller el día 3 de octubre, dice: “Aquest
Govern vol comprometre-se a lluitar per evitar que
desaparegui l’emprempta de les Illes a l’exterior per
aconseguir o donar més oportunitats de feina i formació als
joves, juntament amb la Universitat, concretament amb la
Fundació Universitat i Empresa i amb la Fundació
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Iberoamericana, organitzarem estades de joves descendents de
Balears a empreses de les illes”.

O sigui, ho va anunciar vostè, però jo, quan vostè ha
comparegut aquí a dir el que havien fet, no he sentit res d’això,
i jo he dit que jo notava a faltar aquesta qüestió. No és que jo,
Sr. Riudavets, he de fer un gir copernicà en la meva política,
és que ho va anunciar el conseller.

Por lo tanto, si yo tuviese, como tienen ustedes, el
argumentario que le pasan de la conselleria y (...) el discurso
que (...), pues lo tendría más fácil, pero yo me tengo que currar
más las intervenciones, yo cuando quiero que venga un
conseller he de pedir la comparecencia o las preguntas y me he
de estudiar y documentar por qué hago las preguntas y porque
pido la comparecencia, ustedes reciben un argumentario y sobre
éste basan todo, lo ha hecho muy bien el Gobierno, todo lo han
hecho muy bien. Pues mire usted, este Gobierno habrá hecho
cosas bien y otras no tan bien, no digo ni siquiera que lo haya
hecho mal; en el caso éste hemos continuado la bola que venía
y no hemos nada más y llevamos año y medio de Gobierno.

Por cierto, en la convocatoria de la Operación de Cinquena
Illa de 2007 fue desconvocada estando ustedes ya en el
Gobierno, estaban el 1 de julio, tenían un semestre y no hicieron
ninguna, fueron ustedes los que la desconvocaron, está
desconvocada, no hicieron ninguna. Por tanto, Sr. Conseller,
cada uno que aguante, aguante su vela y ya diga sus cosas.

¿Qué es lo que yo le he dicho? Mire usted, a mí me puede
decir usted que cuando llegaron al Gobierno, en el argumentario
han dicho que tuvieron que reestructurar, en personal no había
dinero; pues mire usted, en el año 2008 se ha gastado más en
empleados públicos en la conselleria que en el 2006 y en el
2007, y en el 2009 hay más presupuesto para funcionarios que
en el 2008, por lo tanto ese argumento a mí no me va. ¿Qué
ustedes se enfrentaron en hacer un tema, para ustedes
primordial, no sé por qué interés, de una convocatoria que le ha
colapsado el departamento, porque no tuvieron la vista de decir,
no, que la haga la Escuela Balear de Administraciones Públicas,
no, no, la haremos nosotros, en un proceso viciado? Es su
responsabilidad, pero ustedes, y además usted lo anunció aquí
cuando vino, ampliaron el personal, entre otras cosas porque
Balears cogía la presidencia de las Regiones Europeas, y allí
está, y se puede ver.

A la vista de esta cuestión, le preguntaré ¿cuánto personal
había en el 2006, en 2007, en 2008 y 2009?, y verá como hay
mucho más personal el 2008 y 2009 que el 2007, por tanto no
es por personal, es por tener iniciativa.

Yo creo que es hora de abrir el horizonte, es hora de
plantearnos si queremos que los descendientes de Baleares se
impliquen en las islas o no, que tengan posibilidad aquéllos que
quieran devenir o no, que quieran estudiar en la Universidad los
que quieran venir, sí o no; que aprendan nuestra lengua, sí o no;
y ésto sí que sería un programa interesante, ésto sí que sería una
iniciativa que mejoraría posiblemente las expectativas de
muchísima gente y que cubriría muchísimos deseos de mucha
gente de poder estudiar en una universidad europea y poder
formarse en una universidad europea y poder aprender la lengua
de sus padres o de sus abuelos o de quien sea, o de sus
antepasados.

Yo creo, Sr. Conseller, que irá para aquí y para aquí va a ir
mi idea parlamentaria y lo que le pido es que trabajemos juntos
en esto; que posiblemente, a pesar de que usted no lo reconozca,
yo tengo superado todo, si no se producen más sistemas, más
cuestiones, yo tengo superado el proceso anterior que hemos
vivido, pero no me meta más el dedo en el ojo, le pido por favor
que no me meta más el dedo en el ojo, reconozca que lo han
hecho mas, me es igual, y al menos que el director general
responsable de esta área comparezca en el Parlamento para
escuchar lo que estamos diciendo, que sepa que si lo ha hecho
mal tiene posibilidad de enmendarse o algo por el estilo, yo si
fuese él hubiera dimitido ya, yo si fuese él hubiera dimitido ya.
Pero él no; bien, es igual. O si yo fuera conseller hubiese
exigido la dimisión, usted no lo hace, me es igual, pero vamos
a ponernos pies en tierra y trabajar por los ciudadanos de
Baleares o oriundos de Baleares que nos visitan aquí, con un
programa positivo que nace, en principio, de parte de lo que
usted anunció, pero de lo que no ha hecho. Año y medio
después de usted anunciarlo no se ha hecho nada de esto, por lo
tanto, o algo de esto no se ha hecho, sí que sé que hay dos
convenios, tengo los convenios con la Cátedra Iberoamericana;
no sé al final (...) los mismos que antes o se ha modificado.

Pero creo que hemos de trabajar en traer descendientes de
nuestros ciudadanos de Baleares, aquí, para que estudien aquí y
luego se vayan, porque siempre tendremos gente que sepa
nuestra lengua y con más posibilidades allí para continuar las
raíces nuestras.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari PSM-Verds, té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, seré molt breu, només ja que m’ha alAludit el Sr.
Rodríguez. Sens dubte, Sr. Rodríguez, que jo li reconec que
vostè es documenta i es prepara molt bé les intervencions en
aquesta comissió, exactament com feia jo quan l’interpelAlava a
vostè i seia allà, vull dir, que quedi clar.

En segon lloc, dir-li que una hi ha una cosa que no entenc de
cap de les maneres, vostè demana una compareixença per parlar
del programa Cinquena Illa i després ens demana que li donin
explicacions d’una altra cosa, que sí que és de la Fundació, de
la Fundació Balears a l’Exterior sí que ho és, però no del
programa Cinquena Illa. No, Sr. Rodríguez, que no, mescla ous
amb caragols, altres actuacions ja s’han exposat aquí en diverses
compareixences del conseller damunt altres preguntes,
actuacions concretes adreçades a beques, adreçades a ajuts
socials, però el programa Cinquena Illa adreçat, quant a la
vinguda de balears a l’exterior cap aquí és el que aquí s’havia
exposat.
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Quant a les propostes concretes, això que ens ha dit al final
tan poètic d’obrir l’horitzó, doncs jo hi estic totalment d’acord
i les seves propostes crec que són interessants. Perdoni que em
preocupi, un cert recel que és perquè, i ho he de dir, si aquestes
propostes es podien dur a terme durant els anys que van
governar no ho varen dur a terme, és un recel lícit que vostè
m’ha de comportar que jo tengui.

Però som capaç d’oblidar-ho i des del nostre grup
parlamentari estam disposats a discutir, a intentar treballar en
positiu en aquest sentit i esperam que sempre sigui per avançar
per allò que creim que tots volem i és que els residents a
l’exterior tenguin una millor qualitat de vida i que aquesta
comunitat autònoma faci el possible per procurar-los l’ajut
possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Molt breument, o així crec abans de començar. Jo primer de
tot crec que les intervencions, si es pretén buscar punts d’acord,
el que no es pot fer és disparar amb metralleta i després voler
buscar el marc de consens. Jo crec que també pel petit
acalorament que pugui tenir el Sr. Rodríguez, que ara no em
sent, però crec que utilitza moltes vegades amb termes
demagògics qüestions de “jo som el que m’ho prepar i vostès
envien un paper i val dictat”. No, a la pràctica parlamentària
aquí a les Illes Balears, hi ha unes pràctiques que són habituals
on els grups parlamentaris que donen suport al Govern reben
una mica les explicacions d’allò que fa el Govern. Passa amb
l’actual, passava abans. 

Per tant, jo crec que no s’ha de començar a voler ridiculitzar
això perquè és una pràctica parlamentària normal. Per tant, no
fa el ridícul aquesta pràctica parlamentària, sinó qui la utilitza
amb fins (...); pens que si tots utilitzam determinats mecanismes
parlamentaris, ja està. Crec que tots els que donam suport al
Govern, almanco avui, tal vegada feim ús d’aquest sistema o
argumentari, però jo som dels que m’agrada venir al Parlament
a parlamentar, a escoltar i en base a això, preparar-me la
intervenció, juntament amb el que he sentit del Partit Popular i
l’argumentari que bonament envia el Govern. Això és una
pràctica parlamentària i crec que vostè hauria de deixar de fer
intervencions de mirar de ridiculitzar el parlamentarisme pur i
dur.

Jo també li vull reconèixer que vostè ara s’ho treballa estant
a l’oposició. Però també li vull dir que vostè extralimita el
parlamentarisme gràcies a una excessiva generositat de la
Presidència de la mesa, entrant en un punt que és un, el
programa retorn 2008 i vostè parla de política laboral i parla de
tot el que vol, de processos de selecció i de tot. Per tant, vostè
s’ha confós i ha tirat els tirs fora. Si vostè volia fer la
intervenció que ha fet avui, jo li dic quin era el títol i veurà com
li sortirà millor, política general sobre emigració a l’exterior; i
el conseller vendrà i farà una explicació de tota la política.
Vostè ha reptat el Govern a dur un debat sobre un tema en
concret i així ha vengut, quan vostè ha fet una cosa que jo crec
que és totalment incorrecta. Li deman això, però jo parl del que

vull. Jo he mirat d’usar i de limitar-me i no començar a parlar
del cas Formentera o cas Mapau o tot l’embull perquè crec que
és el correcte. Parlam d’avui i miram cap al futur, però crec que
vostè també ha d’utilitzar les normes parlamentàries d’una
forma correcta. 

Per tant, únicament dir-li que he vengut a parlar de
l’operació retorn 2008 i em vull quedar amb les dues notes en
positiu de present i de futur. Una són programes que s’han de
treure del marc polític i entre tots hem de ser capaços d’aquest
reconeixement cara a l’emigració en el futur i probablement en
altres marcs de debat hem de ser capaços entre tots de fer
polítiques ampliables cap aquest gran colAlectiu que tenim a
l’exterior que té arrels amb les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Per fer algunes precisions.
Reiteradament el Sr. Rodríguez feia referència a l’absència del
director general. El director general no ha pogut ser aquí perquè
és a l’Argentina. Fa poques setmanes era aquí quan vàrem
presentar el pressupost, o sigui que no digui “nunca” perquè fa
poques setmanes era assegut aquí. Ell no ha pogut venir perquè
ha coincidit amb un viatge que tenia a l’Argentina. Què hem de
fer? Per deixar-ho clar, com que ho ha dit tres o quatre vegades,
no m’agradaria que quedés en l’ànim dels diputats que el Sr.
Bayona té por de qualcú que hi ha aquí. No té por de ningú,
hauran fet les coses més bé o més malament, però no té por de
ningú. No ha vingut perquè no hi és. Primera qüestió.

Segona qüestió. Jo crec que efectivament podem parlar de
futur i hem de ser capaços de parlar-ne en positiu. Ja sé que en
política hi entra quasi tot, però ho hauríem de fer sobre bases
certes, no bases manipulades. Vostè ha dit algunes coses que
són mentida. L’assessor que té no li deu donar bé la informació.
Jo estic parlant dels pressuposts. Miri, la plantilla orgànica de la
Fundació Balears a l’Exterior ha passat de 13 persones a 8.
L’any 2007, 13 persones, l’any 2008, 8. Per tant, ha passat d’un
cost de l’anterior...-m’agradaria que prengués nota d’açò que
dic-, el pressupost anterior el Partit Popular va gastar 544.000
euros i enguany en gastam 268.000, segons les dades que jo
tenc, jo sempre parl amb les dades que em posen aquí damunt.
Aquestes són les dades que jo tenc i jo me’n fii més de les
meves dades que de les seves. Me’n fiï més. Per tant, hem
passat..., perquè nosaltres hem duplicat el pressupost de la
fundació, hem passat d’1 milió a 2. La despesa de personal, el
percentatge que nosaltres dedicam a la fundació ha passat del
52,40% al 19,57%. En nombres absoluts ha passat de 544.000
euros a 268.000 euros. I les ajudes de l’any 2007 que va fer el
Partit Popular quan gestionava la fundació, varen ser 268.000
euros, nosaltres els hem pujat fins al 1.437.000. Abans es
dedicava el 25-80% del pressupost i nosaltres hi hem dedicat el
72-22%. Ja sé que a algú d’aquesta sala no li agrada, però que
prengui nota, estudiïn-s’ho i que li passin el paper a vostè.
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Per tant, ho podem discutir. Jo crec que per parlar de futur
en positiu, com vostè diu, hem de parlar en positiu amb unes
bases certes del present. Jo efectivament crec que si és possible
hauríem de deixar al marge coses, però tampoc no em fa res
continuar..., l’estat de les coses són les que són. Jo no tenc cap
por. Ja estic mentalitzat que l’afer del personal de la fundació
duri tota la legislatura. Bé, si no és així, benvingut sigui, si és
així, tampoc no me destorbarà mentalment res perquè jo ja ho
he assumit. Evidentment si hem de parlar de futur i hem de
parlar en positiu, hem d’aclarir el present, no el passat, el
present. Per tant, partir de bases certes.

Si és així, Sr. Rodríguez, el Govern estarà estalonant com ha
fet moltes altres vegades iniciatives que vostè presenta que jo
crec que tenen continguts, moltes vegades profitosos. Però
hauríem de resoldre de quin present partim.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia, només cal agrair la presència de l’Hble. Conseller de
Presidència i de les persones que l’han acompanyat en aquesta
Comissió d’Assumptes Institucionals.

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