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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaré si hi ha substitucions?

LA SRA. GENER I BOSCH:

Bon dia, president, Antònia Gener substitueix Antoni Serra.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Buenos días. Encarna Pastor sustituye Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president, Isabel Llinàs substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

EL SR. BONED I ROIG:

Bon dia Sr. President. Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Bon dia. Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bon dia, president, Francesc Dalmau substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Compareixença RGE núm. 871/10, 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 la remodelació del Govern.

Si no hi ha més substitucions, començarem l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la Compareixença RGE núm. 871/10
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
la remodelació del Govern. Assisteix l’Hble. Conseller de
Presidència Sr. Albert Moragues Gomila, acompanyat pel Sr.
Andreu Serra, cap de Gabinet i per la Sra. Joana Maria Socias,
directora general de Relacions amb el Parlament i Coordinació
Normativa.

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí que em limitaré amb el temps
perquè pens que el tema tampoc no dóna per a massa. 

Bon dia, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
contestar la petició del Grup Popular primer em referiré a la
reestructuració soferta a l’administració autonòmica i en segon
lloc a la que també va sofrir el sector públic.

La reestructuració del Govern efectuada pel president, en ús
de les seves competències, ha suposat l’eliminació de dues
conselleries, amb les seves secretaries generals corresponents,
perquè s’ha refós d’una banda la Conselleria de Medi Ambient
amb la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, que
ara es diu, com saben vostès, Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat; i de l’altra, la Conselleria d’Esports i Joventut que
s’ha distribuït entre la Conselleria de Presidència que ha assumit
Esports i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
que gestiona Joventut.

La Conselleria de Presidència ha assumit Esports i ha creat
per a la seva gestió la Delegació de la Presidència per a l’Esport
com a òrgan assimilat amb rang a una direcció general. La nova
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha mantingut les tres
direccions generals que ja estaven adscrites a la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, són la Direcció General de
Mobilitat, la de Transport Aeri i Marítim i la d’Ordenació del
Territori. I n’ha assumit dues de noves que han sorgit de la fusió
de quatre direccions generals fins el moment de la remodelació
adscrites a la Conselleria de Medi Ambient, d’una banda la
Direcció General de Biodiversitat i que ha incorporat l’antiga
Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies i de
l’altra la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació
Ambiental, que ha assumit la Direcció General de Qualitat
Ambiental. A més a més la nova conselleria ha mantingut la
Direcció General de Recursos Hídrics, abans de la Conselleria
de Medi Ambient.

La Direcció General de la Mar i del Litoral ha desaparegut
i les seves funcions han estat assumides per quatre direccions
generals: la d’Ordenació del Territori, la del Canvi Climàtic i
Educació Ambiental, la d’Obres Públiques i la de Transport
Aeri i Marítim. La Direcció General d’Ordenació del Territori
s’ha ocupat a partir del moment de la remodelació de
l’ordenació del litoral,  les intervencions a la zona de servitud de
protecció de costes, les actuacions en domini públic marítim-
terrestre i les execucions de plans i acords nacionals i
internacionals en relació al litoral. 

Canvi Climàtic i Educació Ambiental ha assumit Educació
Ambiental a la Mar. Obres Públiques s’ha fet càrrec de les
relacions amb Ports de les Illes Balears; i Transport Aeri i
Marítim ha assumit les funcions i matèries de navegació i
busseig esportiu. A més, la Direcció General d’Ocupació i
Formació ha estat suprimida de la Conselleria de Treball i
Formació, i les seves funcions les ha assumit el SOIB. 

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració ara
gestiona, com he dit abans, la Direcció General de Joventut. I
finalment a la Conselleria de Turisme s’ha adscrit la Direcció
General de Comunicació, perquè com també vostès saben molt
bé, la seva titular continua sent portaveu del Govern.
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Aquesta remodelació que els acab d’explicar ha suposat una
supressió de nou càrrecs, amb un estalvi aproximat d’uns
500.000 euros. La Conselleria de Medi Ambient tenia onze
càrrecs, dels quals se’n mantenen cinc. La Conselleria d’Esports
i Joventut en tenia set i se’n mantenen cinc. La Conselleria de
Treball n’ha suprimit un.

Dit açò, ara els explicaré com ha afectat aquesta
remodelació l’administració instrumental, el sector públic. 

La reestructuració del sector públic s’ha duit a terme
redistribuint les entitats vinculades a les conselleries afectades
per aquesta reforma i avançant també en el camí de la seva
reducció. La Conselleria de Presidència ha assumit el sector
públic vinculat a l’esport que depenia de l’extingida Conselleria
d’Esports i Joventut, mentre que Afers Socials, Immigració i
Promoció s’ha quedat amb el sector públic de joventut.

La nova Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat manté el
sector públic de la Conselleria de Medi Ambient, excepte Ports
de les Illes Balears que ha passat a dependre de la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques.

D’altra banda s’han modificat els estatuts de l’Institut
d’Estudis Baleàrics per evitar duplicitats d’actuacions, amb la
finalitat de racionalitzar la despesa pública i açò ha comportat
una redefinició de les seves funcions. Ara, l’Institut d’Estudis
Baleàrics se centra en el foment de la investigació en totes les
àrees de la ciència i promou per mitjans propis o aliens l’edició
i la difusió sobre temàtica relativa a les Illes Balears.

En el sector públic, la remodelació ha suposat la reducció de
catorze càrrecs: el director de Projectes de l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears, el gerent del
Consorci de Recerca Sociosanitària de Menorca, el gerent del
Consorci de Turisme Jove, quatre càrrecs d’INESTUR, el gerent
del Consorci La Gola i del Consorci Aubarca, quatre càrrecs de
l’Institut d’Estudis Baleàrics i un directiu de l’IBISEC. Aquesta
reforma ha anat acompanyada en alguns casos també d’una
rebaixa dels sous, i açò s’ha traduït amb un estalvi aproximat de
devers 900.000 euros.

En conjunt tot açò, és a dir, la reestructuració de
l’administració autonòmica i la del sector públic suposa 23
càrrecs menys i un estalvi econòmic anual de prop d’1.400.000
euros.

Hem de tenir en compte, senyores i senyors diputats, que
quan he parlat de l’administració instrumental m’he referit
únicament a aquelles empreses, fundacions, consorcis, etcètera
que ja han estat objecte de reduccions i en cap cas en els que
estan en procés de dissolució o els que ja s’han dissolt, que ara
els contaré detalladament. Mirin, durant aquesta legislatura hem
dissolt sis entitats del sector públic, estic parlant de la Fundació
Balears Violència de Gènere, la Fundació Ajuda a la Reinserció
a les Illes Balears, la Fundació Art de la Seu de Mallorca i els
consorcis CEIB, CDIB i Palma Habitatge. Açò ha significat un
estalvi de càrrecs de devers 300.000 euros aproximadament. Vol
dir que en conjunt fins ara hem eliminat 29 càrrecs i hem
estalviat aproximadament 1.700.000 euros anuals.

A més a més, els he de dir, senyores i senyors diputats, que
a hores d’ara tenim quatre entitats en procés de dissolució, el
Consorci de Tecnificació Esportiva de Calvià, IB Blau, el
COFIU i el Consorci Menorca Reserva de la Biosfera; i catorze
en procés de fusió que acabaran reduïdes a sis.

En matèria immobiliària i patrimonial s’està fent feina per
fusionar l’IBAVI i IBISEC dins CAIB Patrimoni; en matèria
agrària s’està treballant en la creació d’una nova entitat que
inclogui SEMILLA SA i IBABSA; en matèria turística s’ha
iniciat un procés de fusió de l’Institut d’Estratègia Turística i de
l’Institut Balear del Turisme; en matèria esportiva durem a
terme una reducció que afectarà els consorcis Escola Balear de
l’Esport i la Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport
(Illesport), que ja es va començar a tramitar sota la direcció de
l’exconseller Cañellas; i en matèria de Joventut s’han iniciat les
passes per refondre l’Institut Balear de Joventut i el Consorci
Turisme Jove de les Illes Balears. I finalment en matèria
sociosanitària s’ha començat a treballar per refondre els tres
consorcis sociosanitaris i assistencials de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa i Formentera en una sola entitat.

Per tant, en acabar aquest procés haurem eliminat 18 entitats
del sector públic, amb el consegüent estalvi econòmic que açò
representa. En els propers mesos també procedirem a la
dissolució o reducció, eliminant càrrecs, d’aquells consorcis en
què ho permeti de l’execució de l’objecte pel qual varen ser
creats.

Després, senyores i senyors diputats, tornarem comparèixer
en aquesta comissió, si vostès volen, per fer el darrer recompte
de com queda l’administració autonòmica i l’administració
instrumental.

Açò és tot els que havia de dir. Moltes gràcies, Sr. President
i senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix com tots saben ara
a 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
demanam als portaveus si correspon aquesta suspensió. Entenc
que no i, per tant, seguim amb l’ordre del dia.

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. José
María Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Gracias, Sr. Conseller, por su asistencia, así como la de los altos
cargos que le acompañan en esta comparecencia. Yo creo que
la comparecencia que puso el Grupo Popular era clara, era bien
explícita, en ningún caso decía como se habían redistribuido las
competencias de la comunidad autónoma, eso viendo el boletín
extraordinario número 40, de 13 de marzo, se ve muy bien y
queda muy claro dónde han ido las competencias. Ésta era una
comparecencia, Sr. Conseller, exclusivamente para que nos
informase usted sobre la reducción de los miembros del
Gobierno y el ahorro que eso había creado. 
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Entre otras cosas porque usted es un conseller que está
mucho en los medios, es una persona que tiene gran habilidad
para salir, pues ya solamente en dos sectores, usted acaba de
decir aquí ahora mismo que ha habido un ahorro de 1.400.000
euros, cuando usted día 6 de marzo anunció que se habían
ahorrado 200.000 euros en tres trimestres del INESTUR y del
IBATUR, y 300.000 del Institut d’Estudis Baleàrics. Quiero
decir que si en estos dos lugares ya se ahorra medio millón de
euros, en toda la remodelación del Gobierno, con dos
consellerias menos y con todo lo que acompaña esto, solamente
se han ahorrado 900.000 euros es que a parte de cesar, habrán
nombrado ustedes a alguien más, porque si no, no se entiende.
Usted dice que han cesado 23 miembros del Gobierno, bien,
estoy seguro que incluyen a los tres consellers que cesaron en
su momento. Pero no, lo que yo le pido es ¿qué han eliminado
ustedes del Gobierno, cómo han (...) la acción del Gobierno para
ahorrar economía? No puede ser que si en dos áreas tan
pequeñas, INESTUR, IBATUR y el Institut d’Estudis Baleàrics
se ahorra medio millón de euros, no puede ser que en todo el
resto del Gobierno sólo se ahorren 900.000 euros. Algo aquí no
me cuadra. Por tanto, Sr. Conseller, yo le preguntaba y espero
que me conteste en la siguiente. 

Yo sé que se han suprimido dos consellers, se han suprimido
dos consellerias, se han suprimido dos gerencias, dos secretarios
generales, dos cap de gabinet, se han suprimido no sé cuantos
asesores, porque no sé los que tenía, usted lo sabe, yo no. No sé
cuántos (...) se han suprimido, cuántas personas más se han
suprimido, no sé cuántos se han nombrado, aquí ya veo que se
ha nombrado a uno más, el señor..., a más estoy muy contento
porque lo conozco, era vicepresidente de esta comisión la
pasada legislatura, estoy encantado que se haya nombrado al
señor..., fue vicepresidente del Parlamento la pasada legislatura,
un nombramiento nuevo que usted no ha dicho, usted ha dicho
los que ha quitado pero no los que ha puesto, el mismo día usted
lo anuncia, o sale como acuerdo del Consejo de Gobierno del
mismo viernes y usted hacía las declaraciones el sábado.

En definitiva, Sr. Conseller, nos defrauda su comparecencia
y nos defrauda porque no nos da dimensión de (...). Si usted me
dice que solamente se ha ahorrado 1.400.000 euros en esta
remodelación, pues mire usted creo que ha perdido una
oportunidad, porque el aparato de dos consellerias tiene mucho
más injundia que exclusivamente 900.000 euros. Yo no me creo
que de dos consellerias solamente haya un ahorro de 900.000
euros. Por lo tanto, aquí algo falta, algo tiene usted que haber
nombrado, algo tiene que haber cubierto porque en caso
contrario no es posible el tema este. 

Y lógicamente mucho menos cuando ves que efectivamente,
no ha aprovechado la oportunidad para reducir las direcciones
generales que podían fundirse, han fundido dos, pero podrían
haberse fundido mucho más, por supuesto que sí. En Medio
Ambiente cuando venía el conseller a la comisión faltaban
sillas, los últimos se tenían que poner en el pasillo de entrada a
esta sala porque no cabían. Esto todo el mundo lo veía y si no
se ha aprovechado la oportunidad para reducirlo, es que no
somos capaces de (...).

En época de crisis Sr. Conseller, creo que ustedes han
negado cada vez que el Partido Popular le ha propuesto en el
pleno que remodelasen el Gobierno, que se redujese el aparato
de la comunidad autónoma, que era posible con menos personas
hacer una gestión eficaz y hacerla bien, que no era bueno que
hubiera tantos cargos públicos, tantos cargos de libre
designación, tantos asesores, tantas personas de gabinete; y
ustedes siempre se han negado. Ahora en el mes de marzo a
ustedes les viene una oportunidad, que ustedes mismos
provocan, con la expulsión del Gobierno de tres consellers del
partido amigo y que ustedes dejaron de ser amigos. 

Y sin embargo resulta que ustedes no aprovechan esta
oportunidad para poder en este momento hacer una
reestructuración de verdad de la comunidad autónoma, del
aparato de la comunidad autónoma. Un ahorro económico y ese
dinero dedicarlo a otros fines, posiblemente a la Ley de
dependencia si hiciera falta, u otros motivos que haya, habrá mil
motivos para esto. No lo hacen, ustedes siguen creando aparato.

Y claro, ese discurso que usted acaba de hacer yo me lo
creo, ¿pero sabe usted si en Espais de Natura se ha nombrado
a alguien más? Porque es del PSM, pero justamente la gerencia
es del PSOE, ¿se ha nombrado alguien más en esa empresa
pública, Espais de Natura? Usted no lo ha dicho, no lo dice. ¿Se
ha eliminado la doble o triple gerencia en SFM? ¿Se ha
eliminado algo en la televisión pública, en IB3? ¿Se han
eliminado las dobles o triples gerencias que había en las
empresas públicas por cuestión de quien iba gestionando las
áreas?

Yo creo que éstas son las preguntas y el fondo de la
cuestión, Sr. Conseller, no quien tiene la competencia, ya
sabemos que a su conselleria ha ido Deportes, que Afers Socials
ha ido a Juventud, que parte de Medio Ambiente ha ido a Obras
Públicas y otra parte ha ido a Vivienda. En fin, ha habido un
reparto de consellerias que podemos estar más o menos de
acuerdo, que parte de Innovación en septiembre fue a Interior y
otra parte se quedó en Hacienda, con lo que significa esto de
ruptura del equipo de trabajo. Pero yo creo, Sr. Conseller, que
aquí lo que preguntamos nosotros, lo que pedíamos nosotros, Sr.
Conseller, era exclusivamente ¿cuántos cargos, qué reducción
efectiva significa por cada año la mengua del Gobierno que
usted presumía que estaban haciendo?

Ya le digo, si usted me dice que la supresión de dos
consellerias, la supresión de direcciones generales, la supresión
de dos secretarios generales, la supresión de dos cap de gabinet,
la supresión de dos coches o dos chóferes para el conseller, la
supresión de todo esto solamente son 400.000 euros, míreme a
la cara, Sr. Conseller, no me lo creo! No me lo creo! Con los
presupuestos que aquí aprobamos cada año, un conseller vale
más de 400.000 euros, el costo de una conselleria con todo el
aparato que tiene vale más que todo esto. Si usted nada más
ahorra 400.000, algo habremos hecho mal, algo se calla usted o
algo han hecho que no dice porque lo que ha menguado por un
lado, ha crecido por otro, como le he dicho anteriormente, el
nombramiento de coordinador de illes en la persona del
vicepresidente de esta cámara, o el caso de Espais de Natura,
que parece ser que tienen más de un gerente.
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Sr. Conseller, si usted me lo puede aclarar me daré por
satisfecho. En caso contrario, tendremos que continuar
investigando el tema este.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari Mixt? No hi ha intervencions. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Eduard
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair la presència del Sr. Conseller de Presidència
i també dels càrrecs que l’acompanyen. Seré molt breu en la
meva intervenció perquè tampoc no crec que hi hagi molta
substància per afegir. Jo crec que de vegades tenc la sensació,
i avui l’he tinguda més que mai, que la retòrica parlamentària
ens complica les coses de vegades de forma absolutament
innecessària. Jo crec que molt sovint les coses són molt més
senzilles i precisament la gent del carrer ho veu d’una forma
molt més planera. 

Què ha succeït? Que el president de les Illes Balears va
decidir, en ús de les seves competències, competències que li
atorga el nostre Estatut d’Autonomia, va decidir remodelar el
seu govern. Primera passa.

Dins aquesta remodelació també va decidir una reducció de
conselleries, de direccions generals i d’empreses públiques amb
la conseqüent reducció de despesa, una reducció de despesa que
jo crec que és substancial i també és substancial respecte de la
legislatura anterior, no ho oblidem. I és tan senzill com açò, açò
són els fets i no crec que hi hagi res d’extraordinari darrera
aquest fets. S’ha cercat aquesta reducció, s’ha aconseguit, però
sens dubte també s’ha aconseguit sense perdre l’eficàcia en la
gestió pública i això a vegades és un equilibri difícil
d’aconseguir, però crec que en aquest cas s’ha aconseguit
abastament.

Res més a afegir, crec que es pot encertar o no, però això és
inherent a qualsevol presa de decisió. Des del nostre grup
parlamentari creim que es fa una passa, en aquest moment de
crisi econòmica, en el bon camí, un camí que per cert ja ha dit
el conseller que no està tancat, es preveuen noves fusions, per
exemple dins el sector públic instrumental, noves reduccions i
això és la realitat i res més. Tot allò altre són suposicions,
interpretacions, aventures dialèctiques que no condueixen a cap
lloc. Per tant, el nostre grup parlamentari en aquests moments
no pot afegir res més perquè sens dubtes no s’ha dit res de nou
al que ja sabíem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Josep Maria Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la presència
del conseller i de les persones que l’acompanyen.

Del que hem vist sembla que es vol fer una anàlisi de
quantificar la remodelació de Govern en temes de reducció
pressupostària. Entenem des del Grup Parlamentari Socialista
que el debat és molt més global. El Govern i el grup al qual en
aquests moments represent ha fet un plantejament molt més
global a tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra i als
diferents partits polítics. El plantejament s’ha d’enquadrar en
una situació actual i s’ha de veure què passa en el sector públic
a l’estructura instrumental del Govern de les Illes Balears, si hi
ha excés de contractació, si hi ha una necessitat de remodelació.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista es vol
convidar que aquest debat es transformi en un debat de
racionalització com ja ha fet el Govern i convidar els diferents
grups parlamentaris que els instruments per racionalitzar el
sector públic vagin endavant. Per això, vol convidar al consens
en la Llei de publicitat institucional, convidar al consens i al
debat polític en la Llei del sector públic i convidar, que és molt
important, a arribar a acord amb la llei de "governança" o de
bones pràctiques, perquè, més enllà d’un debat d’un titular d’un
mitjà de comunicació o d’un titular en aquest parlament de si
aquesta remodelació és un estalvi de 700.000 o 1.200.000 euros,
estam en un debat molt més profund si ho contextualitzam dins
la situació política que viuen les Illes Balears que és d’extrema
gravetat. 

Per tant, la invitació, la reiteraré tantes vegades com sigui
necessari, no estam en un debat de 500.000 euros amunt,
500.000 euros avall, sinó que estam en un debat per exigència,
crec, de principis democràtics i de la societat on vivim de
racionalitzar el sector públic i de dotar d’eficiència real i llevar
els abusos que hi hagin pogut haver dins el sector públic a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tant, la resposta crec que no es donarà en el dia d’avui,
sinó que en els pròxims dies i pròximes setmanes veurem si la
invitació que avui, que el Govern ja ha realitzat en diferents
ocasions, és agafada o no pels diferents grups parlamentaris i
pels diferents partits polítics que composen les Illes Balears.
Seria un acte d’irresponsabilitat política, en la qual cau, no voler
assumir aquest debat molt més global més enllà d’un tema
monetarista com es podria arribar a plantejar qualsevol
remodelació o qualsevol canvi en el sector públic. 
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Per tant, a tots els grups, però molt especialment als grups
que estan a l’oposició, al Partit Popular i a Unió Mallorquina,
els vull convidar a un debat profund que preocupa al Parlament
i al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Molt breument, Sr. Rodríguez, he
vingut a contestar exactament el que vostès varen plantejar, tenc
aquí la solAlicitud de compareixença que diu exactament “una
sessió informativa sobre la reducció dels membres del Govern
de les Illes Balears i alts càrrecs a les conselleries arran de la
remodelació del Govern efectuada recentment per l’executiu i
l’estalvi econòmic que això ha suposat”. 

I cregui’m, Sr. Rodríguez, he contestat exactament el que
em varen demanar, que tengui més preguntes, no ho pos en
dubte, vostè sempre té més preguntes de tot, però no me les
posa i per tant no les contest. Contest exactament el que vostè
m’ha dit.

Després, evidentment, hi ha una qüestió de fe, és un home
de poca fe en el Govern, per tant ja sé que tot el que li expliqui
no el convencerà. No el convenç quan feim un govern, no el
convenç quan el reduïm, només el convencerà quan tornin al
Govern, ja ho sé perquè això és la dinàmica, ja ho entenc. Per
tant, respect moltíssim la seva opinió sobre com s’ha de
conformar i organitzar el Govern i la del Partit Popular, però la
competència organitzativa del Govern és del president i punt. 

Per tant, és una qüestió d’opinions, vostè tendrà la seva que
segur que no serà coincident amb la nostra i jo ho respect
profundament. De totes maneres veurem efectivament allò que
faran quan tornin al Govern. Nosaltres, el que ja sabem és el que
varen fer quan varen estar al Govern i que diu que hem de fer i
el que varen fer quan varen estar al Govern són 180 graus de
diferència.

Miri, sector públic, Sr. Rodríguez, durant els anys 2003-
2007 es varen crear un nombre elevadíssim d’entitats públiques
dependents segons fonts del Ministeri d’Economia i Hisenda, el
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears va
créixer quasi 50 entitats, gairebé un 50% en una legislatura
davant un 15% d’increment mitjà de tot l’Estat espanyol. Això
és el que va fer el Partit Popular, els que faran quan tornin no ho
sé, evidentment, segurament quan tornin faran coses distintes,
esper, però tampoc no és massa creïble perquè en aquest cas, Sr.
Rodríguez, em sum...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, tendrà el seu torn.

Sr. Rodríguez, tendrà el seu torn.

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

Em sum, Sr. Rodríguez, a la seva posició de poca fe, jo en
tenc molt poca també en vostès. Així, per tant, estam en el
mateix nivell. Evidentment, quan vostès tornin organitzaran el
Govern com trobin, el reduiran o no, però el que han fet fins ara,
Sr. Rodríguez, no és per tirar campanes. Nosaltres sí que hem
fet una reducció, que he explicat, que vostè no es creu. Per tant,
té les dades que reiter, llegeixi’s el Diari de Sessions i a partir
d’aquí investigui tot el que trobi que ha d’investigar i jo vindré
totes les vegades que sigui possible a donar les explicacions que
siguin possibles i fins aquí, Sr. President, senyores i senyors
diputats, el que havia de dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Perdón, una cuestión de orden. Para que coste en acta que el
conseller ha estado interpelando a este diputado, el conseller
viene aquí a comparecer, a lo que dice la comparecencia y no ha
valorar la gestión del gobierno anterior. Por tanto, he reclamado,
usted no me ha hecho caso y quiero que coste en acta que usted
no ha hecho cumplir al conseller el Reglamento de este
parlamento. Gracias, Sr. Presidente.

Ahora si usted me da la palabra intervendré como... en la
comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Rodríguez, abans de començar la seva
intervenció li he de dir que aquest president no ha percebut el
mateix que ha percebut vostè i, per tant, considera que ha actuat
adequadament. Ara vostè té un torn per poder expressar-se i
poder explicar el que trobi convenient.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Estoy seguro que cuando leamos el
acta a lo mejor el presidente sí que s’assabenta llavors que sí
que ha estat conculcat el Reglament del Parlament, pero bueno
estamos jugando con las cartas marcadas, jugaremos igual
siempre, no se preocupe, Sr. Presidente.

Mire, voy a decir dos cuestiones, es verdad que el presidente
del Gobierno es el que tiene la competencia, es que no lo he
negado nunca, no he negado nunca que la tenga, pero también
tengo yo la competencia de controlar al Gobierno porque aquí
parece que cuando uno viene a controlar algo de lo que ha hecho
el Gobierno estamos tocando el sancta sanctorum, no es verdad,
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es la obligación que tenemos, lo digo por usted y por algún
portavoz que parece que cuando hacemos oposición al Gobierno
hemos de hacer incensario y no es así.

En cuanto al portavoz del PSOE que ha hecho una oferta de
un debate, pues mire tiene usted la comparecencia en comisión,
pregunta en comisión, proposición no de ley en comisión,
interpelaciones en el pleno, proposiciones de ley en el pleno,
cuando quiera este partido está dispuesto, este grupo
parlamentario, a aceptar este debate, pero o viene aquí o viene
al pleno del Parlamento que imagino que es lo que usted
propone, si es otra cosa también estamos dispuestos, pero
mientras tanto llega éste lo que hacemos es el control del
Gobierno.

Mire, Sr. Conseller, de sus propias palabras voy a sacar una
conclusión, ningún miembro del Gobierno con rango de director
general o director de... o gerente de empresa para arriba no le
cuesta, al Gobierno, ninguno, menos de 90.000 euros anuales
inclusive con la Seguridad Social, como mínimo. Usted ha
dicho que 23 tres personas han cesado, si usted multiplica 23
personas por 90.000 euros anuales verá como no es un millón
cuatrocientos. Por lo tanto, partiendo de aquí, mire si es sencillo
esto. Usted haga esta reducción, no hay ningún miembro del
Gobierno de director general o gerente de empresa para arriba
que haya cesado que no percibiera como mínimo un coste a la
comunidad autónoma de 90.000 euros anuales. Si usted hace la
multiplicación verá como no le da un millón cuatrocientos. 

Por lo tanto, Sr. Conseller, algo falla. Usted ha dicho aquí
una afirmación que creo que no se ajusta a la realidad y es bien
sencillo el tema éste, pero, vuelvo a decirle, es que no quiero
lógicamente que haga el gobierno que yo pretendo. Lo que le
digo es que nosotros hemos hecho interpelaciones,
proposiciones no de ley, preguntas al presidente durante el año
2008 y 2009 pidiéndole que al igual que todos los gobiernos
autonómicos redujera el Gobierno de las Baleares y se ha
negado -y se ha negado- y cuando ustedes expulsan a un partido
socio de ustedes, que le sirvió para acceder al Gobierno porque
si no, no hubieran podido acceder al Gobierno, una vez que lo
expulsan sacan pecho que van a reducir el Gobierno, pregunto
cómo va a reducir el Gobierno, vengo aquí, me llevo dos o tres
collejas y una afirmación que no se ajusta a la realidad.

Usted aquí no ha dicho la verdad, Sr. Conseller, con todo el
respeto. Usted ha dicho aquí una cifra que no corresponde a la
realidad. Este ahorro que usted ha dicho no es exacto, tiene que
ser mayor, si es verdad que han cesado a 23. Creo que han
cesado a menos o que han cesado a 23 y han nombrado a 15, lo
cual quiere decir que el cese sólo es de 8. Pues bueno, entonces
sí puede ser que tenga razón esto, pero si no, esto no es así, Sr.
Conseller.

Mire, es verdad que en la pasada legislatura subió...
importante las entidades, lo que se calla es que muchos son
consorcios sin personal, que son sociedades instrumentales para
conseguir créditos para financiar las inversiones que hizo este
gobierno. Ya le digo que aquí todo el mundo ha hecho lo suyo
y todo el mundo tiene su currículum y su currículum que le
avala lo que ha hecho durante toda la vida. No tengo por qué
avergonzarme de lo que hizo mi gobierno, pero cuando quiera
hablar de mi gobierno, con decirle a sus compañeros de grupo
que pongan una interpelación para que venga aquí a que
explique la acción de gobierno, tengo que hacerlo. 

Lo que no puede hacer usted, a hurtadillas del Reglamento,
es referirse al Gobierno anterior cuando viene aquí a dar
explicaciones del Gobierno actual. Usted explique lo que quiera
del Gobierno actual, cómo no le salen las cuentas de 23
personas, 1.400.00 euros, esto no es cierto. Eso no es verdad.
Eso no corresponde a la realidad. Lógicamente, por eso le estoy
diciendo que usted acaba de no decir la verdad a ese Parlamento
en esta sede. Cuando quiera nos juntamos, nos vemos y, mire
usted, posiblemente tengamos que hacer o otra interpelación o
varias preguntas para que me diga si efectivamente esto es o no
es, lo que acabo de decirle yo ahora mismo, que no se ajustan
sus manifestaciones aquí con lo que el monto que acaba de (...).
Algo no va bien, algo no cuadra y, evidentemente, no es así.

Creo que han hecho una reforma tímida, que no han hecho
la reforma que tocaba. Creo que no han sido valientes, el porqué
no lo sé, posiblemente porque hay personas detrás de cargo y
compromisos que cumplir, estoy convencido que esto puede ser
así. Lo que sí es verdad es que cuando se hace esta reducción no
se piensa en el interés general de la comunidad autónoma, se
piensa en el interés general del Partido Socialista Obrero
Español o del BLOC.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. El Sr. Riudavets vol intervenir?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President, gràcies. Senyores diputades, senyores
diputats, no feia comptes intervenir perquè com he dit tampoc
no hi havia massa substància avui per afegir res més, però arran
de la darrera intervenció del portaveu del Partit Popular, amb el
meu dret com a portaveu de grup parlamentari i perfectament
dins el Reglament, sí que puc donar la meva opinió. 

Per tant, el que sí crec és que el Partit Popular ens pretén fer
creure coses que no són, o almanco posar-nos damunt la taula
dues mesures diferents a l’hora de valorar el que són les
compareixences dels consellers. Jo era diputat a l’anterior
legislatura a l’oposició i record -i ben record!- una
compareixença rere altra de consellers en què es dedicaven a
criticar, atacar, denigrar tot el que havia fet l’anterior pacte de
progrés amb noms i llinatges, cosa que ha tengut l’elegància de
no fer el Sr. Conseller de Presidència. Açò està al Diari de
Sessions i si algú ho dubta que aixequi el dit perquè diré noms
i llinatges. Per tant, no valen les dues mesures, quan un és a
l’oposició ha de demanar el mateix que si és al Govern. Açò que
quedi clar.
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Quant a aquesta mena de ball de xifres, de quantificació de
sous, no hi entraré, no crec que aquesta multiplicació a partir de
suposicions aventurades sigui base, ni molt manco, per llançar
acusacions de mentida que com a mínim és molt aventurat, però
necessitaria un qualificatiu molt més groller.

Crec que les coses com he dit al principi són molt simples.
Davant una reducció certa i clara que ha executat aquest govern,
tenim experiències passades d’increments desorbitats,
injustificats que ens han portat a situacions que tots voldríem no
haver hagut de viure.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. El Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Tampoc no volia intervenir, però...
m’he animat després de sentir l’última intervenció. Pens que,
com diríem d’una manera senzilla, a vegades ens l’agafam amb
un paper de fumar en el sentit de, i perdó per l’expressió, en el
sentit que si en el debat polític no es poden comparar les accions
de Govern i d’uns i d’altres en termes generals, crec que el
debat de la confrontació democràtica d’idees no és possible.

Per tant, això ho vull defensar ara donant suport al Govern
i quan estigui a l’oposició, però ja ho ha expressat el Sr.
Riudavets, bé, tothom és esclau del Diari de Sessions i els grups
polítics som esclaus del Diari de Sessions, però només els diré
una cosa: on està assegut el Sr. Conseller de Presidència es va
sentir, jo seguia les intervencions per part del conseller
corresponent, ho seguia des d’internet, que sortia més al diari
que pot ser ara que som diputat, i des d’allí es parlava... no
començaré a esmentar temes en concret, però era una pràctica
habitual de confrontació, de posar l’acció de govern del primer
govern Antich. No farem ara aquest debat, pens que es pot fer
si es confronten posicions polítiques amb tota legitimitat. 

Per tant, hem de deixar, per mor que podríem entrar en una
tirallonga de posar damunt la taula els diaris de sessions i
veuríem com alguns  haurien de reconèixer que tal vegada
teníem raó perquè podria començar... poder posar exemples
d’actuacions de consellers de l’anterior govern de com feien un
ús per una part lícit i per una altra part abusiu del que era el
debat polític.

Dit això, m’afegesc al segon punt. Potser el tema de la
reducció que s’ha plantejat, no sé si falten 600.000 euros o no,
crec el que diu el conseller de Presidència en el sentit que fa una
presentació de reducció monetària de la remodelació de Govern,
però em quedo més amb l’esperit que ha plantejat i amb on ens
du aquesta reducció que és amb un sentit de racionalització de
l’Administració pública i del sector públic, però també em
quedo amb una idea -i aquesta era la invitació- que quan acabem
de fer tots els instruments normatius per a la millora del sector
públic, per a la llei de bona “governança”, estic segur que
encara hi haurà maneres de racionalitzar i de reduir els costos
d’un sector públic que probablement té un cost respecte del PIB
de les Illes Balears massa elevat i que potser algun dia en
aquests termes també ens ho hauríem de plantejar.

Vagi per endavant però, primer que la remodelació és una
competència exclusiva del president i que alabat sigui que en
lloc d’anar per amunt i creixent, també anem reduint i fent
canvis normatius que tendeixen a racionalitzar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, ho he dit altres vegades i ho vull
reiterar aquí, jo, Sr. Rodríguez, tenc un profundíssim respecte
per la funció de l’oposició política entre altres coses perquè he
estat moltes més vegades a l’oposició que al Govern, per tant,
ho sé molt bé a açò. Per tant, cregui’m, jo no volia faltar-los a
la seva funció política, ni estatutària, ni constitucional, de la
labor de l’oposició. Cregui’m que jo tenc molt de respecte per
açò, perquè la meva experiència, si ha estat 100, 75 l’he passada
a l’oposició i m’ho he passat molt malament, també, tenint un
govern que moltes vegades m’ha capolat. Per tant intent no fer
açò.

És cert que jo he utilitzat dialècticament un recurs enfront de
la seva posició, que vostè explicava que no havíem utilitzat bé
la possibilitat que ens donava la sortida d’Unió Mallorquina del
Govern per fer una reducció més important, i vostè ha ampliat
en posicions en qüestió d’organització del Govern. Clar, jo he
utilitzat el recurs de dir que, bé, que està molt bé, que tot açò
que vostè em diu potser ho fan quan tornin al Govern, però si jo
m’he d’ajustar al que han fet el seu discurs i la pràctica de
govern era contradictòria. Jo no volia treure coses, jo no som
aficionat; entre altres coses tenc el gran avantatge de no tenir
memòria perquè jo no hi era, no tenc memòria del que passava
en aquesta seu, també ho he dit altres vegades, a mi no
m’agrada venir aquí i remoure passats perquè ja es remouen
prou sense la meva intervenció. Per tant jo només he utilitzat, i
també ho vull deixar clar, he utilitzat el recurs de com ha
evolucionat el sector públic o com ha evolucionat
l’Administració pública, l’Administració autonòmica, ho he
utilitzat com un recurs dialèctic i per tant sense cap ànim de
remoure res.

Jo, Sr. Rodríguez, senyores i senyors diputats, he donat les
xifres que he donat. Repassin-les. He parlat de reduccions, he
parlat de reduccions perquè evidentment hi ha hagut més
reduccions de les 29, però també hi ha hagut algun
nomenament, però les reduccions són les 29 que jo li dic, 23
més 6. Llegeixi el que jo li he dit. Són 9, 14 i 6 les reduccions
que s’han produït al llarg d’aquests mesos, 23 d’impacte directe
de la remodelació del Govern fruit de la sortida d’UM, i 6 que
venien d’un procés de reducció del sector públic. 
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Per tant jo mantenc aquestes xifres. Evidentment aquestes
xifres -ja ho he dit- són aproximades, al voltant de, segurament
són un poc més, perquè alguns costos no s’han comptat perquè
són difícilment imputables, però si és una qüestió comptable el
debat, Sr. Rodríguez, també ens posarem d’acord, segur que jo
puc demanar exactament el que és i en lloc d’1.700.000 que jo
he dit idò potser són 2 milions. Per tant pot ser que sigui així,
tampoc no em barallaré per açò perquè les matemàtiques no han
estat mai el meu fort. Per tant jo he llegit exactament les xifres
que m’havien preparat els departaments, segur que els estalvis
són un poc superiors a açò però crec que no fa bullir l’olla.

Per tant, senyores i senyors diputats, i acab, Sr. President, jo
he vingut a explicar quina ha estat la remodelació del Govern i
he explicat com havia quedat el Govern -certament açò no és
una informació nova perquè tothom ja l’ha seguida, pel butlletí
oficial o pels diaris- i l’estalvi econòmic que açò ha representat
aproximadament, i açò segurament que és nou però, bé, les
matemàtiques del Sr. Rodríguez són distintes; supòs que en
continuarem discutint al llarg de les pròximes setmanes.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui agraïm la seva presència i la dels seus acompanyants.

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