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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots i a totes. Senyors diputats, senyores
diputades. Començam la sessió d’avui primera de les
compareixences del Govern, de les diferents conselleries a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Correspon, en primer lloc,
demanar-los, si hi ha substitucions.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Eduard Riudavets substitueix Gabriel
Barceló.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro per Pere Palau.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez por el Sr. Carretero.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2008 (RGE núm. 2885/07).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de
Presidència per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2008. Hi assisteix l’Hble. Conseller de
Presidència, Sr. Albert Moragues i Gomila, acompanyat del Sr.
José Antonio Santos Hierro, director general de Coordinació
Departamental; del Sr. Santiago Florit Gomila, director general
de Relacions Institucionals; del Sr. Miquel Nadal Moyá,
director general d’Administracions Públiques; del Sr. Fernando
Monar, director general de Qualitat i Serveis; de la Sra. Gina
Garcias, directora general de Comunicació; de la Sra. Francisca
Socias Granada, secretària general tècnica; del Sr. Jordi
Bayona, director general d’Acció Exterior i Relacions
Europees; del Sr. Pere Aguiló Monjo, director de l’Advocacia;
i de la Sra. Joana Maria Socias, directora general de
Coordinació amb el Parlament.

Té la paraula, doncs, el Sr. Conseller, sense límit de temps,
per explicar els pressuposts.

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

Gràcies, Sr. President. També dir-li que hi ha la presència
del director general de Projectes, Sr. Francesc Gálvez.

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Comparesc a aquesta primera ronda de compareixences davant
la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per explicar el pressupost
per a l’any 2008 de la Conselleria de Presidència i de la
mateixa Presidència del Govern de els Illes Balears.

Abans de desglossar el pressupost d’aquesta conselleria, per
capítols i per programes, i encara que durant els propers dies
desfilaran per aquesta comissió tots els consellers, vull com a
conseller de Presidència aturar-me a fer una breu valoració
global dels pressuposts autonòmics per a l’any vinent.

Els pressuposts de qualsevol institució no són només un
llistat numèric o una relació d’entrades i sortides de doblers,
són i han de ser, no pot ser d’una altra manera, una
manifestació política de primera magnitud. Són precisament els
pressuposts la visualització pràctica del discurs polític del
Govern, el trasllat de les idees i prioritats en fets concrets i en
realitzacions. Des d’aquesta perspectiva vull assenyalar que els
pressuposts de la comunitat autònoma per al 2008 s’han
elaborat pensant en les persones, amb la intenció de millorar les
condicions de vida de la població de les nostres illes i de
proporcionar-los un horitzó raonable de prosperitat i seguretat.
Amb aquests primers pressuposts el nou govern volem iniciar
la legislatura de les persones, aquests pressuposts marquen
l’inici d’un camí envers l’estímul de les infraestructures
silencioses, és a dir, totes aquelles inversions que no solen ser
tan vistoses com les obres de ciment, però que conformen un
efecte vertebrador tan socialment com territorialment parlant.

En aquest marc hem pressupostat àrees d’inversió que
consumeixen menys territori, que volen ser més respectuoses
amb el medi ambient, i algunes fins i tot intangibles com ara el
coneixement. En paralAlel, hem posat en marxa noves polítiques
públiques que cerquen facilitar la vida diària de la nostra
ciutadania i redundar en l’increment del seu grau de benestar.
L’aposta és clara. En posaré, perquè es vegi meridianament
clar, només alguns exemples. Salut puja el seu pressupost un
10,22%; Educació un 15,39%; Afers Socials un 13,30; i
Habitatge i Obres Públiques, més del doble, un 102,50%, que
és una xifra realment espectacular per a la nostra escala.

També vull destacar, tot i l’herència rebuda, l’esforç
inversor que farà el Govern de les Illes Balears durant l’any
2008. El Govern invertirà un 28% més que l’any anterior, és
així de senzill. Immediatament vull afegir, però, que per
mantenir en anys venidors augments d’aquestes magnituds serà
necessari millorar substancialment la nostra capacitat
econòmica i en aquest camp les nostres esperances estan
centrades tant en la revisió del model de finançament que el
govern del Sr. Aznar ens va imposar l’any 2001 i que s’ha de
renegociar el proper any, així com en el desenvolupament i la
negociació del punt següent del règim especial de Balears,
previst en el nou estatut.

L’esforç de la inversió pròpia es complementarà amb les
partides provinents de l’acord tancat amb el Ministeri
d’Economia i Hisenda de 2.800 milions d’euros que s’han
d’executar en el període 2008-2014 i que significa, com tots
vostès saben, un increment de la inversió en els propers set
anys de quasi el 80%.

Dit açò, entraré a parlar de la Conselleria de Presidència
que durant l’any 2008 gestionarà un pressupost total de
94.298.515 euros. D’entrada vull avançar que és difícil, gairebé
impossible, comparar aquest pressupost amb els exercicis
anteriors, perquè l’estructura orgànica de la Conselleria de
Presidència i de la mateixa Presidència ha sofert un canvi
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considerable respecte de la legislatura anterior. El nou govern
ha reorganitzat la dependència i l’estructura de nombroses
direccions general, per açò algunes d’aquestes direccions han
passat a dependre orgànicament de la Conselleria de
Presidència, mentre que abans estaven adscrites a la
Vicepresidència i a la Conselleria de Relacions Institucionals,
a la Conselleria d’Immigració i Cooperació, a la de
Presidència, Esports i Joventut o bé a la d’Interior. A més a
més, la Conselleria de Presidència té direccions generals de
nova creació, com són la Direcció General de Qualitat i Serveis
o la Direcció General de Justícia.

Tot i les dificultats, intentaré oferir-vos una comparació a
l’hora d’explicar el pressupost per capítols.

El capítol 1 presenta un increment del 14,87% en relació
amb l’any 2007. Aquest augment es deu bàsicament a motius
tècnics, és a dir, a l’actualització dels salaris i a la incorporació
i creació de places adscrites a les noves direccions generals a
la Conselleria de Presidència. 

En el capítol 2 l’increment sorgeix en part per la pujada de
l’IPC i per la posada en funcionament de les noves direccions
generals, a més de les despeses que sorgiran de l’organització
de l’any de la presidència de l’Eurorregió. Com ja saben tots
vostès, senyors i senyores, el president Antich assumirà la
presidència de l’Eurorregió en el primer congrés de
l’Eurorregió Pirineus-Mediterrània que s’iniciarà el proper 3 de
desembre a Tolosa, França.

Del capítol 2 també vull destacar una partida de 50.000
euros que destinarem a la posada en marxa del nou programa
del foment de la participació ciutadana, l’avanç en la
democràcia participativa és un dels principis polítics d’aquest
govern i, en conseqüència, una de les primeres tasques ha estat
la preparació d’aquest programa que ha d’impulsar la inclusió
de persones i colAlectius en l’anomenada cosa pública i que
tornaré a esmentar un poc més endavant.

En el capítol 4 es produeix un 15% d’increment motivat
bàsicament pel compliment de la nova llei de règim local, que
obliga el Govern de les Illes Balears a pagar el sou dels batles
o regidors que estan en règim de dedicació exclusiva, un per
municipi en els pobles de més de 5.000 habitants i que tenen un
pressupost inferior a 3 milions d’euros pel que fa als seus
recursos ordinaris.

El capítol 6 augmenta un 5,65% a causa de la participació
del Govern de les Illes Balears a l’Expo Saragossa 2008, i
perquè s’adhereix també com a entitat colAlaboradora a la
Fundació ONUART per produir un documental de la
intervenció que l’artista felanitxer Miquel Barceló fa sobre la
cúpula de la sala vint de les Nacions Unides a Ginebra. Es
tracta de dos àmbits de gran importància pel que fa a la
projecció exterior de la nostra comunitat autònoma i intentarem
aprofitar, per tant, un esdeveniment d’aquest tipus, perquè les
Illes Balears quedin remarcades al mapa del món.

El capítol 7 s’apuja un 12,5% per poder destinar una partida
a fires i congressos i per incrementar els fons dedicats a la
cooperació local.

Ara, passaré a desglossar el pressupost programa per
programa.

El programa 121A preveu l’esforç pressupostari que
requereix l’actuació de la Secretaria de la Presidència, entesa
com un conjunt orgànic de suport al president de les Illes
Balears. Aquesta funció de suport abasta aspectes econòmics,
tècnics, materials, logístics, d’assistència i de coordinació. Per
a l’exercici del 2008 i en el context de la nova estructuració
orgànica del Govern, el programa preveu cobrir els objectius de
gestió inherents a les funcions presidencials, per una banda
exercir la més alta representació de la comunitat autònoma i
l’ordinària de l’Estat a les Illes Balears, i per l’altra presidir el
Govern, dirigir les accions i coordinar les funcions dels seus
membres. L’increment del capítol 1 respon a la pujada de
l’IPC, dels salaris i també a la nova estructuració orgànica de
la Secretaria de la Presidència que disposa d’un gabinet tècnic
del president amb un gabinet de Premsa, un de Protocol i un de
Relacions Públiques.

El capítol 2 registra un increment que respon, per un costat,
al disseny, l’organització i la gestió dels actes commemoratius
del 25è aniversari de l’Estatut d’Autonomia, i per un altre,
l’atorgament de les Medalles d’or de la comunitat autònoma i
dels Premis Ramon Llull. L’any passat els Premis Ramon Llull
es van dotar amb un milió d’euros, però aquesta partida no va
sortir de la Secretaria del president, sinó de la Secretaria
General de la Conselleria de Relacions Institucionals.

La Secretaria de la Presidència assumeix enguany un
programa nou, el 126H, de l’Institut d’Estudis Autonòmics, que
a l’anterior legislatura estava adscrit a l’Advocacia de la
comunitat autònoma.

De la Secretaria General de la Conselleria de Presidència,
el capítol 1 del programa 121B experimenta una pujada d’un
12,95% que és deguda a l’increment del personal transferit
d’altres conselleries de les quals hem assumit algunes de les
competències. El capítol 2 presenta un descens produït per una
redistribució d’aquest capítol entre el programa 121A i el
121B, i per la transferència de la partida que estava destinada
a l’Arxiu General i que durant aquesta legislatura ha passat a
dependre competencialment de la Direcció General
d’Administracions Públiques; i també pel Butlletí Oficial de les
Illes Balears que passa a dependre de la Direcció General de
Relacions amb el Parlament i Coordinació amb normativa.

En el cas del programa de manteniment i conservació del
Palau de Marivent es manté un pressupost absolutament
continuista.

El programa 112B, a través del qual es coordinen les
relacions amb el Parlament també és continuista amb el de
l’any passat.
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L’altre programa de la Direcció General és el 126B que
correspon al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el BOIB es
continuarà editant tant en suport paper com per mitjans
telemàtics per Internet. Malgrat la caiguda de les subscripcions
en suport paper, tendència que s’ha mantingut també durant
l’any 2007, destinam al butlletí oficial exactament el mateix
pressupost que l’any anterior, amb l’excepció de la pujada de
l’IPC dels salaris, perquè la disminució del nombre total
d’exemplars editats en paper no es tradueix en una reducció
dels costos d’impressió, atès que el nombre de pàgines per
nombre editat augmenta dia rera dia. De totes maneres, he
d’afegir que la caiguda de les subscripcions en suport paper ve
acompanyada d’un increment molt elevat de les consultes del
BOIB a través de la xarxa, per aquest motiu la Direcció
General pretén impulsar durant aquesta legislatura la renovació
de la plataforma tecnològica del BOIB amb l’objectiu final de
suprimir, a mig termini, l’edició en paper.

Passam ara a la Direcció General de Projectes. En el
programa 112A, de planificació de l’actuació del Govern, els
únics increments destacables es produeixen en el capítol 6 i 7
i es deuen a la ja esmentada organització de l’Expo Saragossa
2000 i a la colAlaboració del Govern amb la Fundació
ONUART. A l’Expo de Saragossa, com ja vaig tenir
oportunitat de comentar a la meva primera compareixença en
aquesta mateixa comissió, hi participarem amb un projecte que
abordarà com a temàtica específica l’aigua i el
desenvolupament sostenible.

En el capítol 6 hauríem de destacar també una partida
destinada al Dia de les Illes Balears, que abans s’organitzava
des de la Direcció General de Relacions Institucionals, i als
actes commemoratius del 25è aniversari de l’Estatut
d’Autonomia que se sufragaran amb la colAlaboració de la
Secretaria de Presidència. Aquest projecte inclourà les
tradicionals celebracions amb motiu de dia 1 de març, amb
actes i esdeveniments a les quatre illes que giraran l’any que ve
entorn de l’aniversari de l’Estatut d’Autonomia. Per destacar la
importància d’aquesta efemèride, aquest programa s’estendrà
amb fites i activitats durant tot l’any que ve.

Passam ara al programa 112C de la Direcció General de
Relacions Institucionals. La diferència més important, de
gairebé 700.000 euros en relació amb el mateix programa de
l’exercici en curs, es produeix en el capítol 6 que resulta de la
transferència esmentada de l’organització del Dia de les Illes
Balears a la Direcció General de Projectes.

La Direcció General de Relacions Institucionals té tres
programes més, el 121E, on l‘única diferència es produeix en
el capítol 1, perquè aquesta direcció general assumeix part del
personal de l’antiga conselleria de Presidència i Esports; el
programa 323D que prové de l’anterior conselleria
d’Immigració que presenta un increment del capítol 6 de
25.000 euros i un increment del capítol 7 de 150.000 euros per
assolir compromisos ja adquirits de subvenció a la construcció
de la seu social d’algunes cases i centres regionals i també per
sufragar les activitats adreçades a l’atenció i ajuda al foment de
l’evolució d’aquests centres. El quart programa de la direcció
general és el 463E, de foment de la participació ciutadana, que
neix amb una partida de 50.000 euros de capítol 2, i 250.000
euros de capítol 6. Aquest nou programa té com a objectiu

general fomentar la participació ciutadana per respondre així a
les demandes i preocupacions reals dels ciutadans. Per dur
endavant aquest primer model d’administració participativa
estem, d’entrada, fent un estudi comparatiu de les decisions
adoptades en la matèria per altres comunitats autònomes, des
de plans, legislacions, projectes, per després començar a
elaborar el primer pla de participació ciutadana a l’elaboració
del qual, per cert, ens va instar el mateix parlament.

El programa 126E, de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, es formula d’acord amb els criteris generals i va en
la línia de la contenció pressupostària, només presenta un
increment del capítol 1, perquè els advocats dels Servei de
Salut s’integren en el cos de l’Advocacia, la seva estructura, té
un advocat en cap sota la dependència del director de
l’Advocacia de la comunitat autònoma.

El programa 126C de la Direcció General de Comunicació
serà bàsicament continuista amb el de l’exercici actual. A
través del capítol 1 d’aquest programa es paguen els recursos
interns, logístics i tecnològics i també la contractació d’aquelles
empreses externes especialitzades que es consideren
necessàries per difondre les accions periòdiques de l’acció de
govern. Des del capítol 2 d’aquest programa es paga la
publicitat institucional, entesa com a servei públic que s’ofereix
a la ciutadania i també se sufragaran els costos que deriven de
l’elaboració del projecte de llei de publicitat institucional que,
com va anunciar el president Antich en el debat sobre l’estat de
l’autonomia, es presentarà de manera immediata en aquesta
cambra.

Pel que fa al segon programa d’aquest departament, el
463C, només s’ha d’apuntar que presenta un increment fort en
el capítol 4 degut a compromisos assumits amb caire plurianual
pel govern anterior.

Del programa 124A s’ha de destacar que està integrat pel
fons de cooperació local i els ajuts als municipis de la Serra de
Tramuntana per a l’any 2008 i el fons de capitalitat. Aquests
compromisos queden reflectits en els capítols 6 i 7. Pel que fa
al capítol 4 he de dir que experimenta una forta pujada de més
d’1,6 milions d’euros a causa de l’entrada en vigor de la Llei
municipal i de règim local de les Illes Balears que regula les
retribucions dels membres electes en règim de dedicació
exclusiva als ajuntaments i entitats menors de les nostres illes.

El 112E és un nou programa de suport a l’acció
departamental en matèria de competències compartides que
inclou des de l’elaboració de plans i programes transversals i de
modernització de l’administració i el sector públic fins al suport
a les comissions interdepartamentals creades pel desplegament,
la implementació i el seguiment de programes de govern que
siguin transversals. L’increment del capítol 1 ve produït per la
necessitat d’ajustar el programa a la Direcció General de
Cooperació Departamental.
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Passam ara a la Direcció General d’Acció Exterior i
Relacions amb la Unió Europea, amb els programes 131A i
131B. El capítol 1 del programa de coordinació de l’acció
exterior experimenta una retallada produïda per una
redistribució equitativa de places; el capítol 2 presenta una
pujada important a causa de l’assumpció de la presidència de
l’Eurorregió Pirineus-Mediterrània i com a conseqüència l’any
2008 ens correspondrà, com ja he tingut ocasió de comentar, a
nosaltres, a la comunitat autònoma, promoure tot un seguit
d’actuacions. El capítol 6 del programa 131 també experimenta
una pujada de 200.000 euros provocada precisament per
l’organització de seminaris en el marc de l’Eurorregió i de la
Conferència de Regions Perifericomarítimes d’Europa, CRPM,
i de l’Assemblea de Regions Europees. Les Illes Balears
formen part de la Comissió Intermediterrània i de la Comissió
de les Illes de la CRPM, aquesta segona comissió té una
rellevància especial pel que fa a la coordinació entre regions
insulars, per la defensa de la nostra especificitat i dels
interessos comuns, i el Govern s’ha compromès a celebrar a
Mallorca la pròxima assemblea d’aquesta comissió d’illes que
es durà a terme, si tot va bé, durant el mes d’abril.

El programa 131B inclou les despeses dels ajuts a les
comunitats balears a l’exterior, en el qual es produiran algunes
novetats durant l’any 2008, com ara l’organització de
programes d’ajuda a domicili, la tramesa de medicaments per
a malalts crònics i els programes de formació i pràctiques a
empreses per als joves descendents d’emigrants balears
principalment a Amèrica del Sud. També inclou l’organització
de viatges d’emigrants balears i els seus descendents que
retornen al seu país d’origen després de molts d’anys
d’absència.

Finalment, la Direcció General de Qualitat, de nova creació,
té dos programes que són el 112F, de qualitat, totalment nou,
i el 463B, que abans estava adscrit a la Conselleria de
Presidència i Esports. El primer programa s’ha dissenyat per
dur endavant el segon pla de qualitat del Govern de les Illes
Balears amb un pressupost de devers 1.200.000 euros, aquest
pla es presentarà, si tot va bé, abans que finalitzi l’actual any.
Del programa 463B l’únic fet destacable és un increment en el
capítol 6, de 130.000 euros destinats a millorar els sistemes
d’atenció ciutadana. En qualsevol cas, volem que serveixi per
obrir a la nostra administració autonòmica un sòlida via de
modernització i millora dels procediments administratius per tal
de facilitar les relacions entre la ciutadania i l’administració
pública.

El programa 313L, d’ajuda a les víctimes del delicte, és
totalment continuista amb el de l’any anterior. Aquest
programa, que l’anterior legislatura estava inclòs, en part, dins
els 463B, el gestionarà la Direcció General de Relacions
Institucionals fins que es nomeni el nou director general de
Justícia.

Fins aquí, senyores i senyors diputats, un relat ampli, encara
que no exhaustiu, de les novetats que preveuen els pressuposts
de la Conselleria de Presidència que, com molt bé saben tots
vostès, es tracta d’una conselleria molt transversal, composta
per direccions generals que no sempre tenen un comú
denominador, i més dedicades a l’administració i a la
coordinació política que a la inversió o als serveis bàsics.

Per acabar, i a tall de resum o de conclusió global,
m’agradaria afegir que aquesta conselleria ha de desenvolupar
alguns dels objectius prioritaris del Govern, com és el cas del
foment de la participació ciutadana. Tots sabem, i les xifres
d’abstenció electoral ho ilAlustren, que l’abúlia social i el
desinterès per la política són greus malalties per a les
democràcies, des del Govern mirarem d’ajudar a posar-hi
remei, aportant nous elements que facilitin la participació
ciutadana tant individualment com colAlectivament. Tenim un
clar compromís de fer feina de valent per assolir el més alt
nivell de democràcia participativa, cosa que en un país modern
i avançat com és el nostre ha d’esdevenir indispensable. 

Per altra banda, és un objectiu del Govern fer de la qualitat
un valor compartit per tota la societat balear en el seu conjunt
i en tots els seus àmbits, en conseqüència és indispensable que
l’administració doni exemple de bones pràctiques en aquest
sentit i per açò posam en marxa el nou pla de qualitat. 

També des d’aquesta conselleria es pretén assumir el
compromís de ser la legislatura del poder municipal, que fins
ara ha estat el germà pobre del desplegament autonòmic. Els
nostres ajuntaments poden u han d’estar dotats de més
competències, de més recursos i de me's autonomia per fer
front a les necessitats dels ciutadans, i per açò serà
indispensable que el Govern, els consells insulars i els mateixos
municipis facem feina conjuntament amb dedicació i amb
imaginació en aquesta direcció.

Finalment, les Illes Balears han d’estar perfectament
situades en el món, unes illes que viuen essencialment de
l’exterior mitjançant l’arribada massiva de visitants estrangers
han de ser especialment acurades i ambicioses amb la projecció
de la seva imatge política i institucional a l’estranger. Per açò
és indispensable una projecció activa de la nostra acció exterior
i la participació balear en tots els fòrums internacionals,
sempre, com és natural, en el marc de les competències
estatutàries i d’acord amb les institucions estatals.

I ara sí, per acabar definitivament, Sr. President, i al marge
de la realitat numèrica i de la prioritat política dels pressuposts,
permeteu-me una pinzellada personal que m’agradaria que
quedàs patent en les relacions de la meva conselleria amb el
Parlament de les Illes Balears, ara que ja parlam de projectes
propis del nou govern mitjançant el nou pressupost que
comença avui capvespre el seu caminar en aquesta cambra.

He estat durant molts d’anys parlamentari en aquesta
mateixa cambra i també al Congrés de Diputats, d’aquesta
experiència he après a respectar al màxim la tasca
parlamentària i, en concret, la tasca de control del Govern. Ara
que form part de l’executiu, vull que sàpiguen vostès que
trobaran sempre en mi un colAlaborador actiu i lleial que mirarà
d’exercir el més acurat respecte a l’adversari i de cercar
contínuament tots els terrenys d’entesa possible. De la mateixa
manera ara intentaré donar la millor resposta a les seves
qüestions amb el benentès que si alguna qüestió molt concreta
no la pogués respondre, immediatament els ho faria arribar a
través de la Presidència d’aquesta comissió.
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Senyores i senyors diputats, res més i moltes gràcies per la
seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

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. Deman als diferents portaveus si renuncien a
aquest temps i passam directament a les intervencions.
Continuam la sessió, doncs.

Grup Mixt? Només el Sr. Mayans o tots dos? Idò es
reparteixen el temps, té el Sr. Mayans la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president. Primer de tot donar una altra vegada
la benvinguda al conseller i al seu equip directiu per presentar
els pressuposts de la seva conselleria. I, molt breument, tot
sabent el que ha dit el conseller, que no és una conselleria que
es destaqui per les inversions pures i dures i que és una
conselleria on, ell mateix ho ha citat, hi ha hagut alguns canvis
d’estructura, i també tenint en compte que joventut ha passat a
una altra conselleria, sí que m’agradaria saber, tot i que algun
dels programes afecten indirectament totes les illes, programes
comuns que afecten, d’una manera o d’una altra, totes les illes,
si voldria que em pogués especificar algunes inversions
finalistes que no he pogut trobar en els pressuposts
territorialitzats o explicar-les, a part d’explicar la xifra, explicar
un poc quins projectes concrets per a les illes menors,
concretament em referesc a Eivissa i a Formentera.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Per un temps de cinc minuts té la
paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en primer lloc gràcies per la seva presència aquí amb
tot el seu equip i per les seves explicacions. Jo més que
preguntes faré un breu seguit de coincidències que volem
destacar. En primer lloc, un acord amb el que seria un poc la
filosofia de fons d’aquests pressuposts en el doble sentit de,
d’una banda, treballar per la millora del benestar de les
persones i tot això sent compatible amb la preservació i la cura
del territori.

En segon lloc, dir que probablement, i vostè ha parlat d’un
augment de la inversió del 28%, ja s’anirà entrant aquests dies
amb més profunditat, però és possible que siguin els millors
pressuposts possibles, i dic això perquè realment el deute que
s’arrossega, els compromisos que ja existeixen i la manca de
finançament ens obliguen a pensar que això és el millor que
s’ha pogut fer. Per tant, i enllaço aquesta observació amb
l’exigència que aquí ja s’ha repetit i sa’ha repetit també al ple,
la necessitat de treballar de valent perquè realment es pugui

millorar el finançament d’aquesta comunitat autònoma que
realment jo crec que és una urgència.

En tercer lloc, és veritat per això que acabo de comentar,
que vostè ha esmentat en diverses ocasions la paraula
“continuïtat”. Només destacaré tres trets que considero que són
els que marquen un poc la diferència respecte del pressupost de
la passada legislatura i que serien, no per ordre d’importància,
sinó perquè vostè els ha esmentat així, participació ciutadana,
projecció exterior de la comunitat i el suport a les corporacions
locals. A mi m’agradaria que aquestes tres línies que aquí s’han
avançat i tot i que no tenen tal vegada un suport de pressupost,
que ja ens agradaria, que siguin o que es dugui un
aprofundiment important en els propers anys.

I ja, com a darrera observació, una qüestió més anecdòtica,
però que la vull destacar perquè també ho vaig fer a la
Comissió d’Assumptes Socials, i és que em congratulo que
finalment la inversió en cases regionals hagi deixat de ser
considerat com una part de la Conselleria d’Immigració i passi
a una conselleria com la de Presidència, que crec que té molt
més sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per Unió Mallorquina..., no intervé.
Pel BLOC, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller de Presidència, jo en primer lloc, com no pot ser
d’altra manera, vull agrair la seva presència aquí per exposar-
nos els pressupostos del seu departament, la seva presència i
naturalment també dels membres de l’equip que l’acompanyen.

Vull dir en primer lloc que no entraré en xifres ni molt
manco en comparacions amb exercicis anteriors; seria
innecessari després de les explicacions que ens ha fet vostè i
també tenint en compte que la nova estructura de la Conselleria
de Presidència és força diferent a l’anterior, a la que succeeix,
Conselleria de Relacions Institucionals, com vostè molt bé ha
dit. Tampoc no pretenc plantejar qüestions ni preguntes; em
limitaré a fer una valoració global d’allò que el nostre grup
parlamentari creu sobre aquests pressupostos concrets, i
començaré parlant d’aquestes nova estructura, d’aquesta nova
estructura de la conselleria, que des del nostre grup valorem
que ha guanyat en coherència, en cohesió i també pensam que
ja es pot observar, però més ho observarem al llarg d’aquests
mesos, que també ha guanyat en eficàcia.
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La creació d’aquestes noves direccions generals creim que
no és una creació arbitrària, sinó que respon, com he dit, a una
coherència, i està feta en funció de donar una millor resposta a
les necessitats de la ciutadania de la nostra terra. També en
aquest sentit crec que és força adequada l’assumpció que ha fet
la conselleria d’àmbit d’actuació que abans estaven immergits
i dispersos en altres conselleries. Jo crec que en general,
d’aquestes decisions, ens en podem felicitar tots.

I a més aquesta nova estructura permet atendre, i per a
nosaltres açò és molt important, de manera més clara un dels
principals reptes d’aquesta legislatura; em referesc,
naturalment, al desplegament del nou Estatut d’Autonomia i a
l’adequació de l’Administració a allò que aquest nou estatut
estableix. Així hem observat a les memòries de les distintes
direccions generals que amb el compliment de l’Estatut,
concretament el títol referit a relacions exteriors, es refereix
explícitament a la memòria de la Direcció General d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea, i (...) uns objectius
que aquesta memòria d’aquesta direcció general fixa, i creim
que açò és una passa important en la bona direcció. Vam
introduir un títol específic a l’Estatut, a la redacció de la
ponència, en comissió i via plenari, que podria ser buit de
contingut si no es feia una actuació clara, i ens felicitam que
aquest objectiu explícitament aparegui dins aquesta direcció
general. Així mateix també el nou estatut incorpora un capítol
referit, explícit, a municipis. És la primera vegada que apareix
a un capítol així dins el nostre sistema estatutari. També
paralAlelament redefineix el paper dels consells insulars dins
l’arquitectura institucional de la comunitat autònoma. 

Llavors jo crec que, tenint en compte això, tenint en compte
el nou estatut, és quan adquireix llavors tota la seva dimensió
que s’hagin adscrit a la Direcció General d’Administracions
Públiques totes aquelles polítiques de suport als municipis i de
relació amb els consells insulars. Em referesc, concretament,
vostè ho ha esmentat, a la gestió des fons de cooperació local,
al fons de capitalitat de Palma i també, i molt fonamentalment,
a aquest procés que vostès fixen com a objectiu de consecució
d’un ambiciós, molt ambiciós, pacte local, però per molt
ambiciós que sigui crec que cada vegada més necessari.

Seguint amb aquesta temàtica, que ja dic que per a nosaltres
és fonamental, que és el desplegament estatutari i amb què
bàsicament em centraré, també observam a la memòria que el
Govern ha assumit com a prioritat aquest propi desplegament
quan es diu textualment que la Direcció General de Relacions
amb el Parlament i Coordinació Normativa -i cit textualment,
ho repetesc- “ha de consistir en ser l’òrgan impulsor i
coordinador tant dels processos de revisió de la legislació
vigent per tal d’adequar-la a la nova redacció estatutària, com
dels processos d’adopció de noves disposicions legals”. Per al
nostre grup aquest objectiu és cabdal; açò sí que li ho
demanaria, si el vol desenvolupar, li ho agrairíem tots.

Però, bé, ja deixant el desenvolupament estatutari, entrem
a un altre aspecte, i també vull dir que consideram força
encertat i més necessari, més que necessari, l’establiment d’una
política clara i específica de qualitat administrativa, i més
encara quan aquesta política de qualitat administrativa es fixa
que es farà a través de la incentivació de la participació activa
dels empleats públics. Jo crec que això és una bona notícia,

sobretot tenint en compte que fins ara, i sobretot en la
legislatura anterior, la participació moltes vegades havia estat
una espècie d’anatema en tots els àmbits. 

Així el mateix puc dir del compromís del Govern, d’aquest
govern mitjançant la conselleria que vostè dirigeix, de redactar
i iniciar l’aplicació, no tant sols la redacció, també ens satisfà
que es parli d’iniciar l’aplicació, d’aquest primer pla de
participació ciutadana, que el que sí és cert és que és un mandat
parlamentari, però també és cert que omple una llacuna
històrica de la nostra comunitat autònoma i que durant aquesta
legislatura havia suposat les queixes de moltes entitats
ciutadanes, que veien com la participació era oblidada
constantment.

En un altre ordre de coses no vull deixar d’esmentar com
també un encert la inclusió dins aquesta conselleria de tot allò
que es refereix al foment i les relacions amb comunitats balears
a l’exterior. Això ha estat un tema polèmic durant els darrers
quatre anys, després d’aquesta legislatura passada, on els
residents balears a l’exterior primer varen ser considerats
objecte de polítiques de benestar social; després van ser
confusos amb temàtiques d’immigració, intencionadament es va
mesclar i es va confondre el que era emigració amb
immigració; i certament hem hagut de suportar
instrumentalitzacions partidistes i massa vegades electoralistes,
que jo crec que hem d’assumir tots els compromís que mai més
no s’han de tornar a repetir.

Vull fer un breu esment, ja final, a la nova Direcció General
de Justícia, que si bé és cert que ara per ara té un àmbit
competencial força migrat, no menys important, però sí migrat,
només atenció a les víctimes del delicte, és important però no
té un ampli espectre; també no és menys cert que té una tasca
grossa, ingent, en perspectiva, jo crec que amb això justifica
amb escreix la seva creació; em referesc, tal com s’explicita a
la memòria a la gestió i manteniment de l’administració de
justícia, que esperam, des del nostre grup parlamentari, i
confiam que la transferència es faci el més aviat efectiva.

I finalment, ja acab, només explicitar, com no pot ser d’altra
manera, com a grup que donam suport a aquest govern, el
nostre suport, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, als pressuposts d’aquesta conselleria, els quals creim
que s’adiuen a les necessitats de la ciutadania de les nostres
illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, saludar y dar las
gracias al Sr. Conseller por su exposición y también dar la
bienvenida a esta comisión a los distintos altos cargos que le
acompañan.

Y realmente, entrando en lo que es este debate
presupuestario, ciertamente, por lo que respecta a la Conselleria
de Presidencia, es un debate algo distinto a lo que corresponde
a otras consellerias al ser una conselleria que, aunque
evidentemente gestiona determinados asuntos, como ya se ha
puesto de relevancia, es una conselleria que tiene un peso más
político que de gestión de determinadas cuestiones. Desde
luego, lo primero que nos llama la atención es que existe un
cambio respecto a lo anterior, ya se ha explicitado por el Sr.
Conseller. En este momento, al principio de la legislatura,
digamos que puede que no sea ni mejor ni peor, sino que
cuanto menos es distinto, y sería un debate estéril la
comparación con lo que sucedió con la conselleria en la pasada
legislatura, ya que hay diferencias sustantivas entre unas y
otras. El tiempo nos irá diciendo si ha sido mejor o peor,
aunque la perspectiva que tenemos ya desde este momento es
positiva, es bastante interesante, no ya sólo por la
estructuración que se ha hecho, que es una estructuración que
nos da una cierta esperanza, puesto que, como pudimos ver en
otro momento, cuando se estructuró en la legislatura pasada,
por ejemplo la Abogacía de la comunidad autónoma, pues se
organizó simplemente como un comité político que se
evidenció en algunos sucesos de triste recuerdo, como fue el
caso del informe jurídico sobre el campo de polo de Campos,
que fue el único informe jurídico de la historia de la comunidad
autónoma que no contenía ni un solo artículo jurídico. Esos
hechos nos demostraron que lo que se había hecho allí era una
maniobra de carácter político que, sin haber tenido un giro de
180 grados, que a veces, son siempre peligrosos este tipo de
giros, si al menos es de 90 grados implica una cierta
reestructuración que confiamos que haga que el servicio sea útil
para los fines que corresponde a esta comunidad autónoma y no
para los fines particulares que pudiera haber deseado, como en
otro caso sucedió, algún grupo político concreto.

Desde luego, la Dirección General de Justicia entendemos
que en este momento esté vacante, está el traspaso de las
competencias como algo inminente; sí que deseamos, no vamos
a decir la frase ésta que ya es un lugar tan común que ya es
cansina, que vengan bien dotadas, efectivamente, estamos todos
pendientes de ello; pero deseamos que la valoración que se
haga sea una valoración para que vengan, porque se pueden
hacer valoraciones para que vengan y valoraciones para que no
vengan, y ya creo que me entiende, Sr. Conseller. Las
transferencias de justicia son uno de los patitos feos de las
distintas competencias, y de hecho en muchas comunidades
autónomas es una de las competencias que ha quedado más
retrasada y muchas comunidades han manifestado poco interés
en este traspaso. Nosotros, durante estos últimos cuatro años,
pues hemos visto, creo, que ese poco interés en ese traspaso. Se
tiene un criterio político de que lo que se asume por esas
transferencias es un problema, nosotros creemos que el
Gobierno tiene que cambiar la perspectiva y pensar que lo que
se asume con esas competencias es una solución o un modo de
mejor solucionar los problemas de los ciudadanos de Baleares,

si creemos en la autonomía así lo hemos de pensar y de
defender, si creemos en la eficacia de un estado autonómico, y
no plantearlas, como se han planteado en otros momentos como
un fastidio, una cosa que hay que procurar evitar. Y el modo de
evitarlo, que se ha seguido en algunas autonomías, el modo de
evitar la transferencia sin poder negar el deseo de tenerla es
fijar un coste elevadísimo que, además, parece que da como
ínfulas de gran defensor de lo propio, cuando lo que uno quiere
es que no sea propio lo que es un problema y debería ser una
cosa distinta.

Hay unos cuantos retos por delante importantes, el reto de
la presidencia de la Euroregión será uno de ellos, y lo ha puesto
de manifiesto el Sr. Conseller. Otros hechos relevantes como la
Expo de Zaragoza, la obra de Barceló en la Organización de
Naciones Unidas o los 25 años del Estatuto de Autonomía
serán sucesos importantes y que requerirán un esfuerzo de
gestión por parte de su conselleria. Pero quizás yo destacaría,
como lo más importante y lo que le puede dar el sello político
para esta legislatura para su conselleria, quizás sea el Plan de
fomento de participación ciudadana.

Desde luego, esto sí que significa, sin que ello traiga
consigo menospreciar ninguna de las otras circunstancias que
hemos dicho, un cambio cualitativo importante en el modo de
entender la vida política. Hay diversos modos, simplificando
podemos decir que los conservadores que pretenden conservar
el sistema que está y los que intentan cambiarlo, que podría
entenderse como los progresistas, que son los que muchas
veces tienen que asumir los riesgos de los cambios, puesto que
los cambios no son fáciles de hacer, porque, como decía un
pensador italiano “Los cambios siempre encuentran duros
adversarios en los partidarios del orden actual y tímidos
defensores entre los partidarios del propio cambio”; entonces,
cambiar el modo de entender la política y facilitar la
participación ciudadana pues será, como siempre, una tarea que
es encomendada y que clásicamente la historia y la política
encomienda a los grupos, a los gobiernos de carácter
progresista. Hay que aprovechar la circunstancia de este actual
gobierno y avanzar en esa línea.

En definitiva, Sr. Conseller, el debate en esta conselleria
evidentemente no es de carácter presupuestario en sentido
estricto, ya que, como hemos dicho, tiene un carácter más
político que de gestión, ya digo sin negar la importancia de
estos acontecimientos que precisamente hemos ido resaltando.
Por ello, lo más importante y el debate más significativo
respecto de esta conselleria será siempre un debate a posteriori,
cuando dentro de un año hayamos visto algunas de las
realizaciones que ya ha anunciado para este primer año y que
servirán para dar la talla del cambio que está prentendiendo
llevar a cabo en nuestra comunidad autónoma.

Nada más, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en primer lugar,
agradecerle el tono y la forma de su discurso, que estoy seguro
que responde a su deseo y a su interés. Y una vez acabados los
turnos de convencimiento y obligados por el pacto, vamos a
entrar en lo que es el debate del presupuesto de la Conselleria
de Presidencia, creo que es interesante hacerlo. Usted ha hecho
una introducción de los presupuestos, también haré algo sobre
el mismo.

Mire, yo no calificaría nunca la legislatura ésta de lo que es,
la calificación la darán después las otras personas, yo siempre
en la escuela oía decir que las repúblicas soviéticas o de su
influencia se decían democráticas y no había democracia, por
lo tanto quiere decir que no sé si será la legislatura de las
personas o no, al final lo veremos. Hoy aquí veo cosas que no
obedecen a este término, pero a lo mejor es que estoy
equivocado; yo posiblemente le puedo hacer ver que yo
entiendo las personas de otra forma que las entiende usted, y
posiblemente defendamos la misma idea pero desde posiciones
distintas.

Segundo, decir que la herencia recibida pues mire usted, yo
no sé qué herencia ha recibido usted, pero si le permite subir un
22% los presupuestos de la comunidad autónoma no tiene que
ser mala herencia, porque cuando uno recibe una herencia
envenenada, hipotecada y sin fondos pues no aumenta gastos y,
sin embargo, aquí, pues, evidentemente, si es un 22% no será
tan mala herencia.

Yo creo que, como ha dicho muy bien, actualmente esta
conselleria es difícil de poder comparar, comparar porque claro
es una conselleria que tiene parte de unas y de otras, en total
son cinco consellerias y es difícil comparar, pero sí que hay una
cuestión que es irrefutable: ustedes, cuando llegaron al
Gobierno, se encontraron un presupuesto que tuvieron que
amoldarse a él, al que había, pero éste es su presupuesto, éste
responde a su realidad, y por tanto, al responder a su realidad,
ya no hay excusas ni de herencia recibida, ni de prioridades (...)
al fondo.

Y para entrar en la intervención que ha hecho usted, ha
dicho que iba a ser una legislatura del poder municipal. Y me
asombra que usted diga que es la legislatura del poder
municipal, cuando la primera ley que introduce el Gobierno en
esta cámara recorta poder municipal y lo recorta a través de la
enmienda de los artículos 31 de la Ley de régimen local de las
Islas Baleares y el 32 (...) que modifica la Ley de capitalidad de
Palma.

Mire, yo he luchado muchísimo porque creo que las
personas al primer estadio que llegan es a los municipios, yo he
luchado muchísimo por esto, y lógicamente esta ley, que fue
debatida, muy debatida en esta cámara, y creo que al final, por
cuestiones de oportunidad política, no se llegó a hacer, a llevar

al consenso que hubiéramos tenido cuanto antes, respondía a
una necesidad de los municipios y establecía unos criterios a la
hora de hacer el tema éste, entre ellos fijaba el criterio del
fondo de cooperación municipal, que daba un impulso
autonómico bastante importante, pasamos de 12 a 14 millones
el año pasado. Y este año, de acuerdo con su previsión
presupuestaria, tenía que ser de 16 millones (...) euros, sin
embargo sólo hay consignados 14.375.000. Por tanto, no
cumple con la ley actual, y aunque modifique la ley después,
mantiene el porcentaje y sigue sin cumplirla.

Pero es que hay otra más, en el proyecto del año pasado
estaba el capítulo de la Ley de capitalidad de Palma y ponía lo
que dice la ley, 30 millones de euros. Ustedes este año le
asignan 27 millones de euros, por tanto incumple otra vez la
ley.

Pero hay más todavía, la ley dispone que los fondos de
cooperación municipal son de libre disposición de los
municipios y ustedes unen a estos fondos, a estos 14 millones
de euros les unes los sueldos de los alcaldes, que va por otro
porcentaje, otro procedimiento, hasta ahora era otro
procedimiento, que son finalistas. Por tanto, vuelve a incumplir
la ley. Por lo tanto, de más recursos, de más competencias y de
más a determinados municipios nada de nada, títulos los menos
posibles, vamos a las realidades.

Por otro lado, en la ley de acompañamiento fijan para
Palma que sólo puede participar en el fondo de cooperación
municipal en un 20% cuando el pasado año participó en lo que
le correspondía. ¿Por qué un 20%? ¿O Palma tiene el 20% del
peso de demografía de Baleares, solamente el 20%? Es bastante
más, el 43%, ¿no? Por lo tanto, no lo entiendo, esto es
competencia de los municipios, porque, no lo entiendo porque,
es que no lo entiendo porque, Sr. Conseller. Yo creo que esto
es algo que usted tendría que revisarlo y tendría que ver cómo
se puede esto corregir, porque no es posible que la primera ley
que entre en este Parlamento recorte el poder municipal y
ustedes digan que va a ser la legislatura del poder municipal, de
más recursos, más competencias y más autonomía. Y por lo
tanto, esto no va bien en el texto éste.

Luego quiero hablar con usted unas cuantas partidas que me
llaman la atención, usted ha dado una explicación, pero me
sigue llamando la atención, porque no entiendo que usted me
diga a mi que el fomento de la participación ciudadana va a ser
el eje de su conselleria, tiene usted 250.000 euros para este eje,
de 94 millones de euros, 250.000 euros son muy pocos para el
eje de la conselleria de participación ciudadana, posiblemente
esté mal dotada. Pero a lo mejor el subconsciente, si fueran 2
millones o 3 millones de euros, bien todavía diría hay una
voluntad, pero de 94 millones, 250.000 euros me parece casi
casi un sofoco.

Cuando, por ejemplo, en la Dirección General de Proyectos
pone usted de inversiones reales 4.520.000 euros, por primera
vez; no sé a qué se va a dedicar, no lo ha dicho usted, es el
programa 112A, 4.520.000 euros; antes no existía, antes
existían 634.000 euros para la Dirección General de Proyectos
y de Coordinación, usted ha tenido dos direcciones generales
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distintas y sólo en ésta le pone 4,5 millones de euros. Bien,
para la participación ciudadana, 250.000 euros.

Mire, en la Conselleria de Presidencia en gasto corriente
usted eleva de 974.000 euros, en gasto corriente, a 1.442.000
euros, medio millón de euros; para la participación ciudadana
250.000 euros.

Le voy a decir lo que he notado, porque claro, como es muy
compleja su conselleria, pues hay cosas que no he notado. En
Presidencia, para la Dirección General de Comunicación, en
transferencias corrientes de 1.900.000 euros a 2.897.000,
900.000 euros más para transferencias corrientes, en la
Dirección General de Comunicación; para la participación
ciudadana, 250.000 euros, ha dicho usted el eje, no lo he dicho
yo, comprenderá usted que yo tengo aquí que sacarle punta a
aquello que usted dice en su comparecencia.

En relación y cooperación con otras administraciones
públicas es al revés, existía 1.591.000 euros, y usted lo baja a
956.000, no sé por qué tampoco.

En Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea,
mire usted, con relaciones europeas y con acción exterior casi
casi lo mismo que para la participación ciudadana, 200.000
euros más en inversiones reales, 200.000 euros más.

La dirección general virtual de Justicia, para altos cargos,
63.000 euros, 59.000 euros, y eso que es virtual, (...)
modificación va a pasarlas a participación ciudadana.

Y evidentemente en Qualitat dels Serveis no voy yo, me
imagino que tiene que caer bien, me parece poco que solamente
haya en Qualitat dels Serveis únicamente 800.000 euros para
mejorar la calidad del servicio, me parece también poca
cantidad.

En definitiva, conseller, creo que estamos ante una
conselleria que no aplica lo que dice, sobre todo lo que dije
anteriormente en municipios: usted ha cortado las piernas a los
más débiles, ha recortado el fondo de cooperación municipal y
ha recortado el fondo de capitalidad de Palma, o se ha
equivocado, porque, evidentemente, no aparece aquí lo que está
diciendo, todavía no sé dónde está incluido porque me imagino
que le haré una pregunta para que me la conteste antes de que
termine los presupuestos, ¿dónde está el 10% de inversión
general de la norma en Palma? También lo dice la Ley de
capitalidad y de momento no lo han quitado.

Pero yo creo que hay dos cuestiones que yo estoy muy bien,
muy contento de que las Islas Baleares presidan la Eurorregión,
que estemos presentes en la Expo de Zaragoza; que a Fires i
Congressos dice usted que se va a hacer una transferencia no
sé de qué, porque siempre ha existido Fires i Congressos, yo
pensaba que estaban en Comercio, usted (...).

Lógicamente, me gustaría saber la Dirección General de
Justicia cuándo se va a cubrir y cuándo va a poder acometer sus
cometidos.

Y sobre todo decirle dos cuestiones, de lo que dice usted
aquí son unas cuestiones que creo que hemos de mirar, en
primer lugar, revisar lo de la parte (...) los municipios, si
efectivamente hay voluntad de recortarlo, o puede ser un error,
yo lo admito, pero evidentemente que se mantenga el fondo de
cooperación municipal indeterminado (...) municipios y a ese
fondo se le una todo lo que se quiera más, el fondo de
Tramuntana, el sueldo de los alcaldes, lo que queramos, o que
usted haga lo que quiera, pero ésto que lo dice la ley no
vayamos para atrás, que vayamos para adelante y que
lógicamente Palma tenga su participación en este fondo, como
lo ha tenido siempre, no hay porque marginar una ciudad como
Palma que tanto aporta a la comunidad autónoma de las Islas
Baleares.

Y después, he oído aquí decir comentarios sobre los
presupuestos ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, voy terminando. Yo sé que los presupuestos son los
mejores del mundo mundial, seguro, yo esto se lo hago para
hacerlos todavía mejores, para mejorarlos, pero mire usted,
estos presupuestos saldrán de este Parlamento con menos
apoyo que salieron los cuatro últimos años; en los cuatro
últimos años los presupuestos se aprobaron por 33 votos a
favor y 26 en contra, y este año, como máximo, se aprobarán
por 30 votos a favor y 29 en contra, salvo que nos propongan
que nos juntemos todos para hacer los presupuestos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller, Albert Moragues.

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

Sí, gràcies, Sr. President. També agrair a tots els portaveus
dels grups les seves aportacions i com no pot ser d’una altra
manera una cosa que jo li don molta importància que és el to,
per tant doblement agraït aquest conseller per les seves
aportacions i per les seves formes.

En general, hi ha dues o tres qüestions que han posat
damunt la taula els distints portaveus dels grups. Vull dir, en
primer lloc, que aquesta, ja ho he dit al llarg de la meva
intervenció, no és una conselleria d’inversió, per tant és molt
difícil que se cerquin projectes concrets que siguin d’inversió
a un o altre territori; he dit que aquesta és una conselleria
transversal, per tant les accions, les actuacions de la conselleria
són accions i actuacions que han d’arribar a tots i fins al darrer
racó de la nostra comunitat, no tant com a una actuació
concreta sinó com a beneficiaris de l’acció general del Govern;
actuacions concretes a municipis; suports als fons de
cooperació, per exemple, en el cas de Formentera que
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explicava el Sr. Mayans, arribaran fons que són de lliure
disposició, com molt bé recordava el Sr. Rodríguez, per
prescripció de la llei arribarà la part proporcional del fons de
compensació municipal a cadascun dels municipis i òbviament
també a Formentera, i de l’acció de govern que es faci en
general i que nosaltres impulsam des de la nostra conselleria
doncs també en seran beneficiaris els ciutadans, els habitants de
Formentera, com ho seran els de Mallorca, els d’Eivissa o els
de Menorca.

Després segurament que totes les intervencions han anat
dirigides a tres grans idees, per una banda el desplegament
estatutari; per una altra banda, tot el que fa referència a justícia
i al món municipal, crec que aquestes són les tres grans idees
que comparteixen la majoria d’intervencions dels portaveus
dels grups.

I una qüestió a la qual li dóna molta importància, i jo estic
molt content que ho hagi fet així el Sr. Rodríguez, el tema de la
participació ciutadana. I començaré per aquesta qüestió que
serà la més curta i també la més ràpida de contestar: és cert que
nosaltres hi posam una determinada quantitat, la qual vostè
qualifica amb 250.000 euros, són alguna cosa més, però tampoc
no té importància, però agafaré els 250.000 euros, li vull dir
que serà 250.000 vegades més gran del que hi havia fins ara.
Participació ciutadana tenia un pressupost zero, té 250.000
euros, 250.000 vegades més grossa. Açò que acab de dir sé que
és una boutade, si em permeten l’expressió, estic segur que tots
els governs, totes les institucions tenen molt d’interès a
promocionar la participació ciutadana. Jo he dit, al llarg de la
meva intervenció, que la manca de participació ciutadana,
aquesta llunyania en la qual els ciutadans agafen tota la cosa
pública, tota l’acció pública i fins i tot moltes vegades les
pròpies persones que ens dedicam a la cosa pública, és qualque
cosa que les institucions hem de fer el màxim d’esforç possible
per superar ràpidament.

Jo crec que no hi ha receptes màgiques, no en té ningú, ni
aquest govern de la comunitat autònoma, ni el govern de
l’Estat, ni els governs europeus, aquest fer-se enfora la
ciutadana de la política és una malaltia, si em permeten
l’expressió, que és de caràcter general, quasi és una pandèmia,
però és responsabilitat dels polítics, dels que voluntàriament
som a l’acció de la política, intentar corregir aquesta qüestió.
I hem de corregir moltes coses i no necessàriament amb
l’aportació econòmica, jo sempre dic que es fa molta més
política, normalment molt més bona, quan no ajuntam la
política als recursos, sé que açò és un binomi que està
absolutament relacionat, però no necessàriament és
imprescindible una cosa o l’altra o una relació exacta d’una
cosa o l’altra; la política és qualque cosa més que els recursos
econòmics, hem vist actuacions de molts governs que han
destinat molts recursos econòmics i la política no ha arribat a
la gent, hauran arribat infraestructures, hauran arribat serveis
que són necessaris, però la política és qualque cosa més. I
aquesta fórmula que no té aquest govern, òbviament, però els
vull assegurar que tenim molta voluntat de cercar-la i que no la
volem ni la podem cercar tot sols. Per tant, aquest és un primer
oferiment perquè superem algunes de les nostres diferències,
però crec que la participació ciutadana serà tant com tothom se
sumi a la idea. I la podem desprestigiar amb recursos retòrics,
amb posicionaments polítics, etcètera, no en treurem res de bo

d’aquesta qüestió, aquí ens jugam la supervivència tots junts,
o bé, supervivència també és un poc exagerat, també ho entenc
-açò amb l’ardor d’un capvespre després de dinar, doncs un dia
algunes coses un poc més pujades de to segurament que el que
es necessita-, però açò que acab de dir n’estic molt convençut,
m’ho crec sincerament. Crec que tots hem de fer una reflexió
i crec que aquest interès de la participació ciutadana, el qual
estic segur que compartim tots, m’hauré explicat més bé o més
malament o un portaveu hi haurà posat més èmfasi o l’altre,
vull dir que esper que tots els grups tenguin molt d’interès, tots
els partits, tots els grups tenguin molt d’interès que aquesta
sigui, efectivament, un primer pas per poder superar una
situació de distanciament de la política de la cosa pública dels
propis polítics, que veim cada dia, que patim cada dia, que
podem constatar al llarg de la nostra pràctica política.

Quant a la qüestió de la Direcció General de Justícia, que
també han tractat, alguns de vostès han posat damunt la taula,
dir-los que evidentment es cobrirà en breu, no em puc
comprometre si seran dos dies, quatre dies o sis dies. Quina és
la voluntat d’aquest conseller que els parla avui? Doncs que
aquesta direcció general es cobreixi el més aviat possible,
perquè estaria molt bé que el nou director o directora general
de Justícia es pogués incorporar en el tram final de la
negociació de la competència que tenim establerta en aquests
moments amb el ministeri.

El portaveu del Grup Socialista feia molta referència a
aquesta qüestió, evidentment el Govern actual de la comunitat
autònoma sí que té voluntat d’acabar amb un procés que fa
molts anys que dura, massa anys que dura i que l’únic que ha
aconseguit és posar en situació d’interinitat permanent el món
de la Justícia a Balears. És massa important per als ciutadans de
Balears, que vull recordar que és el primera, la segona
comunitat autònoma de l’Estat en litigiositat, és massa
important per als nostres habitants que visquem un període tan
llarg d’interinitat de la justícia. Què vull dir quan dic
interinitat? Vull dir que quan els professionals de la justícia van
al ministeri a demanar què passa amb les seves necessitats, de
quina manera el govern de l’Estat resoldrà algunes de les seves
necessitats en infraestructures, en personal, en mitjans tècnics,
la resposta del ministeri, naturalment atén les necessitats més
imperioses, però diu: es que esto está en proceso de
negociación. I per tant, l’Estat, el Govern de l’Estat nollança a
fer coses, perquè espera tancar el més aviat possible aquest
procés. Aquests llargs anys, parlam de quatre o cinc anys de
parlar de la necessitat de la transferència de competències, crec
que, a més, han desmotivat, per manca moltes vegades de
recursos la pròpia justícia de les Illes Balears.

És voluntat d’aquest govern imprimir potència en el procés
de negociació i ho volem tancar el més aviat possible. Dit açò,
vull dir que, òbviament, no ho podem tancar a qualsevol preu;
jo sé que el govern anterior va fer un estudi que jo ja vaig dir
aquí, aquí no, a la compareixença anterior, a la Comissió dels
Fons Institucionals, però que amb quasi totes les mateixes cares
que m’acompanyen avui capvespre, vaig dir que efectivament
els estudis que havia fet l’anterior govern eren estudis que
nosaltres havíem tengut en compte, eren estudis seriosos i que
plantejaven un model de justícia que serà més o menys
discutible, però que segur que era un model repensat, però era
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un model que, personalment, aquest conseller que els parla
pensava que no ho podíem posar damunt la taula al govern de
l’Estat per tal de reclamar-los els recursos suficients, perquè
parlam d’un model diferent. El Ministeri de Justícia, el govern
de l’Estat, quan obre un procés de transferència està obligat per
la llei a parlar de costs efectius de la transferència, no de
models alternatius que una o una altra comunitat autònoma
vulgui tirar endavant. Naturalment, nosaltres som conscients
del que diu la llei i també som conscients que el model que
presentava el Partit Popular podia ser un model important, però
a l’hora d’establir les negociacions amb l’Estat doncs vam
posar damunt la taula el que diu la llei, costs efectius de la
transferència, açò és el la llei obliga a l’Estat. Nosaltres hem dit
costs efectius de transferència, però aprofitant aquest estudi que
havia fet el Partit Popular, el govern del Partit Popular a
l’anterior etapa, està clar que allà hi havia un estudi molt acurat
de les necessitats d’infraestructures; per tant, nosaltres hem
plantejat a l’Estat una doble via de negociació: per una banda,
el cost efectiu, per una altra banda, les necessitats d’inversions,
bàsicament en immobles, que és el gran dèficit que té la justícia
balear, i en mitjans tècnics i personals.

Aquesta és la negociació doble que tenim entaulada totes
dues administracions, l’administració autonòmica i
l’administració de l’Estat va fer una declaració de voluntat de
transferir el més aviat possible la competència. Sé evidentment
que no està només a les meves mans que açò acabi bé, si fos a
les meves mans, creguin-me, senyores i senyors diputats, que
l’acabaríem aquest mes mateix, sé que no serà així. Però de ver
que hem intentat i intentam posar una velocitat de creuer i torn
repetir, per acabar amb aquest estat de provisionalitat, aquest
cert estat d’interinitat en què viu la justícia i que necessita que
les administracions, la que encara és competent i la que vol ser
competent en un futur immediat, acabin el més aviat possible
aquest procés.

Quant al desplegament estatutari, vull dir que ja hem
començat a fer feina en molts d’aquests aspectes i que
naturalment les concrecions del desenvolupament estatutari es
veuran les pròximes setmanes. En algunes coses ja hem
començat a fer feina de valent, tot el tema de la Conferència de
Presidents, la Comissió de Transferències als consells insulars,
etcètera, açò són feines que ja s’han fet, les quals no
requereixen translacions pressupostàries i que preparen un
escenari substancialment distint, tal com preveu l’Estatut per a
les realitats polítics i competencials de les institucions insulars
dels consells insulars de les distintes illes. Crec que aquest és
un procés que, com dic, és imparable, l’Estatut el deixa obert,
el deixa meridianament clar i el Govern no té més obligació
que seguir el camí, les directrius que es desprenen del propi
Estatut.

L’altra qüestió que ha plantejat i, com dic, ha plantejat
reiteradament el Partit Popular, el Sr. Rodríguez, és tot el tema
de les qüestions relatives a l’àmbit local, a l’àmbit municipal;
dir que ell posa com a contradicció a les meves paraules que
impulsam un pacte local, volem impulsar un pacte local i açò
no es du massa bé segurament amb les partides pressupostàries
que hi ha en el pressupost. Jo vull recordar el mateix que deia
fa una estona, per fer política és indispensable tenir duros, però
no és únicament indispensable tenir duros; és a dir, és molt
important tenir duros, però es poden fer polítiques sense els
recursos que cadascun pot pensar que necessita, perquè si fos
així, i tots els que hem tengut responsabilitats a institucions o
governs ho saben perfectament, mai cap conseller no rep, crec
jo, cap conseller rep els recursos que pensa que necessita i
ningú no s’atura de fer política. Ho farà amb més dificultats, ho
farà amb més problemes, però en definitiva ho farà.

En el cas del pacte local, del món municipal, és clar que els
ajuntaments són institucions que requereixen de tot el suport
econòmic, no només de l’administració de la comunitat
autònoma, també de l’administració de l’Estat, perquè són
institucions amb una problemàtica molt gran, però jo vull
recordar que segurament el primer que necessiten tots els
ajuntaments, siguin del color que sigui, és tenir el suport moral,
el suport polític de les institucions que són competents, també
duros, he dit que era imprescindible i indispensable tenir duros.
Hi ha duros aquí, jo no estic d’acord naturalment amb el
catastrofisme que es pugui desprendre de la intervenció del Sr.
Rodríguez, aquí, segons els nostres comptes, les partides que
pugen prop de 48, 44 milions d’euros, acompleixen la legalitat,
acompleixen les previsions tant de la Llei de capitalitat com de
la Llei municipal i, per tant, si el Sr. Rodríguez pensa que
qualque cosa no està bé, doncs evidentment ho podem discutir.
El Parlament, com saben, la finalitat més important i per la qual
van nàixer els parlaments va ser per al control i l’aprovació dels
comptes públics, per tant, segurament que al llarg d’aquests
mesos, doncs si evidentment demostra el Sr. Rodríguez que açò
és així, que hi ha un incompliment legal, estic segur que no hi
haurà cap problema perquè el conseller d’Economia accepti els
seus raonaments i em pugi aquesta partida, jo li estaré
eternament agraït, Sr. Rodríguez; és a dir, i continuarem amb
la feina que vostè va fer a la seva etapa i que jo, com li dic, li
puc agrair, li agrairé, i segur que encara li agrairan més els
propis ajuntaments. Per tant, tenc molta esperança que la seva
feina durant la tramitació parlamentària dels pressuposts ajudi
a millorar aquesta partida, però cregui'm que la partida entenem
que cobreix les previsions o les prescripcions legals en la
qüestió aquesta que em plantejava de la Llei de capitalitat i del
fons.

La llei, sap vostè que el fons de compensació municipal diu
que la partida de capitalitat i la del fons surten de la mateixa
partida pressupostària i per tant se suma, és a dir, 27 milions
que li correspon de capitalitat, més 2 milions i busques que li
correspon de la distribució equitativa del fons de compensació,
fan els 30 milions que marca la Llei de capitalitat, i així la lletra
exacta de la llei és així. A aquest conseller que els parla,
m’encantaria poder donar 40 milions només a l’Ajuntament de
Palma, i donar 60 milions a la resta d’ajuntaments, els quals,
com dic, són beneficiaris de tota l’ajuda, de tota la transferència
de recursos que els puguem fer.
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Però torn dir el mateix, aquesta, per a nosaltres, per a
aquesta conselleria hauria de ser i ha de ser, jo crec que per a
totes les institucions, la legislatura del poder local. Jo crec que
l’anterior legislatura consagra definitivament i dóna
importància cabdal al paper dels consells insulars; l’Estatut,
encara que és cert, com recordava el Sr. Riudavets, que per
primera vegada surten els ajuntaments citats a l’Estatut,
l’Estatut que vam aprovar el que fa és consagrar d’una manera
fonamental i importantíssima el paper dels consells insulars i
les seves competències. Aquesta legislatura hauríem de ser
capaços, desenvolupant l’Estatut, que els ajuntaments de les
Illes, com la resta d’ajuntaments de l’Estat espanyol, donin un
salt quant a competències i recursos, i açò crec que ho podem
fer. Serà complicat, no serà fàcil, la situació de les finances
públiques tampoc no faciliten tirar pel camí d’enmig, el qual
seria el més fàcil de tots, que seria anar repartint recursos a tots
els ajuntaments en funció de les seves necessitats, però està clar
i açò és la voluntat del govern, obrir en els pròxims mesos una
taula de negociació amb els municipis que permeti, per una
banda, intentar fer un mapa del repartiment competencial, que
no serà només entre el govern, o no ha de ser només entre el
govern i els ajuntaments, perquè açò no resoldria el problema,
sinó entre el Govern, els consells insulars i els ajuntaments, hi
ha d’haver un nou mapa de repartiment competencial que
afavoreixi, en darrera instància, els ajuntaments.

Hem de fer una altra cosa també, hem de ser capaços de
trobar un camí que permeti fer front al dèficit històric, al deute
històric que els ajuntaments van arrossegant, motivats perquè
de l’assumpció de competències que cap llei els atribueix, però
a les quals ells han de donar resposta. Quan un ciutadà té un
problema li és exactament igual que la competència sigui dels
d’aquí, dels d’allà o dels de més enfora, va a la seva
administració més pròxima, que són els ajuntaments. I els
ajuntaments, en la mesura de les seves possibilitats, intenten
resoldre aquesta competència.

Vull recordar a les senyores i senyors diputats i diputades
que es calcula que un 30% de la despesa que tenen els
ajuntaments en aquests moments, és una despesa motivada per
competències que no són pròpies dels ajuntaments però que ells
hi fan front. Aquest deute històric que hem de marcar i hem de
calcular és al que hauríem de fer front al llarg d’aquesta
legislatura, la solució no és en els pressuposts del 2008. Jo
pens, i ho he dit altres vegades, que els pressuposts del 2008
són uns pressuposts, en aquest aspecte de municipalisme, un
pressupost de transició, segons com ens vagi l’any 2008, que
serà un any de renegociació del finançament de la pròpia
comunitat autònoma, nosaltres podem entrar a conformar
partides pressupostàries diferents; però abans d’arribar la
partida pressupostària corresponent hi ha una feina política
fonamental, per açò li deia al Sr. Rodríguez que no és
indispensable, encara que és molt necessari el recurs, no és
indispensable tenir tots els recursos necessaris per fer política.
En el cas dels ajuntaments és molt més important que l’any
2008 ens dediquem a emmarcar, fixar els territoris
competencials del Govern, dels consells insulars i dels propis
ajuntaments; calcular conjuntament amb els ajuntaments tots
els temes del deute històric, per poder encarar per a un altre
exercici pressupostari, a partir del 2009, si les negociacions del
nou finançament de la comunitat autònoma ens van bé, perfilar
un pacte local que sigui molt important i que permeti que al

final d’aquesta legislatura la situació dels ajuntaments hagi
millorat substancialment.

Ja per acabar, Sr. President, m’agradaria molt que aquests
pressuposts que avui formalment comencen el seu tràmit en
aquesta cambra, puguin sortir amb el major suport possible; jo
lamentaré molt evidentment que surtin amb menys suport del
que ha estat habitual al llarg d’aquests quatre darrers exercicis
i per tant convidaria, molt especialment al Sr. Rodríguez i al
seu grup que facin un esforç perquè aquests pressuposts surtin
amb el màxim suport possible.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per un torn de rèplica? El Sr.
Mayans tampoc. Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, sólo
para fijar dos circunstancias, la primera es un pequeño lamento,
y es que está siendo ya un lugar común que se diga que
entramos en el debate cuando comienza a hablar el Grupo
Parlamentario Popular, y entendemos que tan lícito es controlar
al gobierno como apoyarlo. Sin duda que la parte más
interesante del debate pueda ser normalmente la que lleva a
cabo la oposición, puesto que es la que plantea las cuestiones
contradictorias, pero, por respeto a todos los diputados, y
especialmente para un diputado del Grupo Mixto que no apoya
al gobierno, creo que hay que decir que el debate empieza
cuando comienza el debate, que es cuando habla el primer
diputado.

¿Qué será la legislatura de las personas y que eso no es una
palabra vacía? Evidentemente que nos gustaría que sea así y
muchas veces, desde luego, se emplean las palabras de forma
vacía, decimos cosas que no tienen sentido en la realidad,
hablamos de teléfonos móviles cuando son simplemente
portátiles; hablamos de piscinas cuando no hay peces y de
armarios donde no hay armas hoy en día, las palabras a veces
están vacías y se van vaciando con el uso que se les da; pero en
el caso en cuestión, cuando usted se refería a la participación
ciudadana, podía haberse quedado simplemente diciendo:
vamos a tratar que esa legislatura sea la de participación
ciudadana, por ejemplo, todos podríamos decir que nos
encontramos con unas palabras que, en principio, si solamente
fuera por eso podríamos considerarlas a priori vacías, pero
cuando nos dice que en muy breve plazo ya se presentará un
plan de participación ciudadana pues las palabras ya no están
vacías porque van siendo llenadas con hechos, por lo menos la
inminencia de los mismos nos hace tener, si no fe, que es otra
cuestión, sí confianza en que pronto será una realidad.
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Desde luego que el problema de los ayuntamientos es un
problema grave, es un problema grave no tanto por las partidas
que se han ido consignando en los presupuestos del Govern de
les Illes Balears que quisiera recordar que el impulsor del
fondo de cooperación municipal fue una idea, un proyecto y
una consolidación de un gobierno progresista, como ya he
dicho antes que son estos gobiernos los que hacen los adelantos
en las cosas, encontrando a veces oposición que luego la gente
los va asumiendo y los va haciendo propios y lo cual siempre
nos congratula porque es un mayor éxito para el mismo, pero
la deuda de los ayuntamientos a veces procede de que no hay
partidas suficientes, y de hecho, y para evitar esto pues el fondo
de cooperación municipal es y puede ser una buena
herramiento, siempre que no se utilice con finalidades y formas
partidistas. Pero también es una buena forma de evitar los
problemas a los ayuntamientos, por ejemplo, la legislación
dándoles tareas y no dándoles recursos econòmicos, que esto
aquí lo hemos sufrido durante un tiempo, puesto que aquí se ha
legislado, por ejemplo, que sé yo, sobre seguridad en las
playas, sin poner partidas económicas, y luego ha habido que
hacer decretos para poder conseguir que las leyes se hagan a
veces realidad. A veces, haciendo leyes sin contenido
económico y dándoles obligaciones se generan graves
problemas a los ayuntamientos.

En cualquier caso, Sr. Conseller, le animamos a que lleve
adelante este Plan de participación ciudadana; que vea el éxito
que ha tenido el fondo de cooperación municipal llevado a
cabo por un gobierno progresista, pues que sea un acicate para
que pueda llevar esto con más entusiasmo, que seguro que no
le faltará.

¿Con cuánto apoyo va a contar? Pues, en principio, y por lo
que se perfila, al menos contará con el apoyo del 57% de la
población de las Illes Balears que está representada aquí por las
fuerzas políticas que en principio y sin perjuicio de que luego
se añadan otras fuerzas políticas, pues aseguran la labor de este
gobierno. Ahora que si le han dicho que no le van a apoyar,
pues mire, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo, como previsión
política lo acepto, ahora como análisis intelectual pues no lo
acepto mucho, le pueden quitar a usted el ánimo para intentar
llegar a acuerdos, aunque conociéndole, Sr. Conseller, no creo
que ello sea obstáculo para que usted tenga una conducta
animosa y con el entusiasmo que le caracteriza impulse y
negocie con todas las fuerzas políticas, y en especial con las
que no dan apoyo al gobierno, para poder sacar el máximo
apoyo posible a los presupuestos; que, si priman los intereses
de los ciudadanos estoy seguro que podría llegar a tener un
apoyo unánime.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Popular, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias. Yo he venido a la comparecencia del conseller de
Presidencia y por tanto no entraré a decir cosas, sí a corregir
algo: si el Partido Popular tuvo el 46,3% de apoyo real en las
urnas, es imposible que a este gobierno le apoye el 57%, algo
menos tendrá, si no tendríamos el 53%. Sr. Portavoz del PSOE
hágaselo usted mirar.

Bien, Sr. Conseller, mire usted, entrando en lo que hay y
continuando con el debate que hemos hecho ahora, yo, en
primer lugar, no he dicho que empezara el debate de los
presupuestos cuando yo intervenía, ni muchísimo menos, he
dicho que había escuchado hasta entonces que eran los mejores
presupuestos del mundo mundial y a ver si podía mejorarlos
todavía, por tanto nada más lejos (...) de ser el único portavoz
aquí que pueda criticar, que pueda poner alguna pega a los
presupuestos del gobierno de la comunidad autónoma. Hasta
entonces sí que he dicho que por el pacto de gobierno todo el
mundo lo apoyaba, excepto evidentemente, el diputado de
Formentera que no entra en ese pacto, pero bueno, él sabrá lo
que hace porque lógicamente es dueño de su voto, (...)
ciudadanos de Formentera, no hablo por ello.

Mire, Sr. Conseller, no tiene usted 250.000 razones de
participación ciudadana, no lo tiene más, como no tiene usted
543.000 razones más de justicia, porque las competencias de
justicia estaban en otro sitio; o sea, la ayuda a las víctimas del
delito no estaban en la dirección general porque no existía.
Usted lo que ha hecho ha sido dedicar unos recursos a un
personal que antes lo hacía otra dirección general, pero esta es
su responsabilidad, es su elección y ahí está, pero siempre han
existido, dentro del presupuesto de la comunidad autónoma,
partidas para participación ciudadana.

Y mire usted, a usted le cabe el gran honor desarrollar el
Estatuto de Autonomía, que es una labor inmensa, pero al
gobierno que yo pertenecí le correspondió el gran honor de
impulsar este Estatuto de Autonomía. Y le recuerdo que su
predecesora en el cargo, que era vicepresidenta y consellera de
Relaciones Institucionales hizo más de mil reuniones con
entidades ciudadanas de todo tipo: colegios profesionales,
casas regionales, asociaciones de vecinos, tercera edad, de todo
el mundo, más de mil visitas, por lo tanto sí que impulsamos la
participación ciudadana. Espero que usted, en el desarrollo del
Estatuto de Autonomía, haga algo similar, que también los
ciudadanos no se quede en una mera repartidora de dinero, sino
que puedan participar para decirle a usted cómo quieren que se
desarrolle en el Estatuto de Autonomía sus competencias. Por
tanto, aquí es una cuestión que yo le quería hacer para ver el
tema éste.

El segundo tema, de voluntad de justicia. Mire usted, el
gobierno al que yo pertenecí y el Partido Popular dió soporte
siempre ha querido la competencia de justicia, siempre las ha
querido. Evidentemente que hay que tener en cuenta dos
cuestiones: el gasto corriente, el déficit de inversiones del
Estado en justicia en la comunidad autónoma de las Islas
Baleares y la carencia de edificios y seguridad en edificios de
la comunidad autónoma. Claro, si nada más que nos fijamos en
el gasto corriente será imposible llegar a un acuerdo, ahora si
usted, como ha dicho muy bien, (...), puede acompasar el gasto
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corriente (...) real, con la ayuda histórica en inversiones y en
edificios, solamente recordarle una cuestión: hará cinco años
posiblemente o al menos cuatro, que hay pendiente de crear un
departamento judicial, el de Calvià, no hay ni juez, ni edificio
ni nada, por tanto quiere decir con esto que tal. El edificio de
Ibiza hace quince o veinte años que venimos pidiendo y
exigiendo un nuevo edificio en Ibiza, tampoco. Claro, si no nos
dan el gasto corriente no será posible aceptar esta competencia,
porque sería injusto que los ciudadanos cogiesen unos gastos
que no nos corresponden.

El pacto local. Mire, es verdad que no se puede hacer
política sin recursos, no se puede hacer, pero he oído de usted
unas palabras que me hacen mucha ilusión, que es ver si se
pueden corregir si hay algún error, y yo estoy seguro que
vamos a hacerlo. Porque claro, si crece el presupuesto un 26%
y los municipios reciben menos, oiga, no vaya usted con cuento
de pacto local. A los municipios, mire usted, aquí tiene algún
alcalde o algún exalcalde y algún concejal, no le hable usted de
competencias, hable usted de cómo solucionan las
competencias que tienen ahora o que han asumido sin su ésto.

Y mire, hay una cuestión que yo quiero decirle porque creo
que es importante, cuando usted acabe su mandato podremos
hacer un balance entre progresistas y progreso. Yo no soy
progresista en el sentido que alguno emplea el progresista,
quiero el progreso de mi tierra y quiero que mi tierra progrese;
yo he hecho al menos acciones que potencian la participación
ciudadana dentro de la Ley de régimen local; he hecho una ley
de régimen local, o he impulsado una ley de régimen local que
este Parlamento ha aprobado, que ha permitido a los
municipios más competencias, más recursos y evidentemente
una distribución mejor de sus áreas. He impulsado una ley de
capitalidad, que ustedes ahora quieren quitar, quieren
modificar, quieren modificar, sí, voy a decir dos, es que es por
dos, evidentemente que esta modificación es pequeña, pero ojo
que la que el pacto de progreso actual ha impulsado desde el
Consell de Mallorca, que ya nos las veremos aquí más adelante,
que es quitarle a Palma las competencias en urbanismo, ¿por
qué? ¿Es que los técnicos de urbanisme de Palma son menos
honrado que los del Consell de Mallorca o de otra comunidad?
Honrados somos todos, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, vagi acabant, du cinc minuts (...)

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, es que por favor, un momentito que termino enseguida.
Entonces, cuando termine usted su mandato veremos si ha
hecho usted el avance que supone para Baleares y los
municipios, con otras leyes, con otras medidas, la Ley de
régimen local que daba más dinero y más competencia; la Ley
de capitalidad de Palma, que supone más dinero y más
competencias; la inclusión de los municipios en el Estatuto de
Autonomía, con competencias posibles y delegadas, que no
estaban antes, (...) lo permite, y la Ley de coordinación de
policías locales; todo esto es un cuadro legislativo que
posibilita a los municipios cosas que antes no podía y eso es
bueno.

Por mí, tendrá todo el apoyo del Partido Popular en la
nueva reasignación de competencias de la comunidad autónoma
de las Islas Baleares, pero evidentemente siempre que piense en
competencias ha de pensar en dinero, no es posible hacer cosas
sin dinero. Y los municipios tienen que tener competencias que
tienen los consells o tiene el gobierno, pero evidentemente
tienen que venir bien dotadas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Sí, molt breument, Sr. President, perquè crec que
bàsicament estam d’acord, és evident que quan parlam de
competències parlam de recursos, és que la llei ens obliga, com
obliga a l’Estat a transferir les competències amb els recursos
i açò està clar. Per tant, quan parlam que el pacte local haurà de
preveure un augment del sostre competencial dels municipis,
açò haurà d’estar lligat, com no pot ser d’una altra manera, als
recursos corresponents, si no, els ajuntaments, com fan també
les comunitats autònomes, no acceptarien un major grau
competencial perquè açò significaria encara aprofundir més
l’estat ruïnós de les finances en què generalment viuen els
propis ajuntaments.

Per tant, jo hi estic d’acord, crec que evidentment els
ajuntaments requereixen un esforç decidit del Govern. Fer un
pas més i, efectivament, a mi no em cauen els anells per
reconèixer les labors que han fet la resta de governs, jo ja ho
vaig dir a la primera compareixença, jo crec que no hi ha cap
govern que sigui al govern per fer les coses malament, açò seria
absurd i seria una ximpleria intelAlectual, per dir-ho d’una
manera fina, que jo tingués aquestes presumpcions. No ho crec
açò, crec evidentment que els governs, els polítics que són a la
cosa pública volen fer el millor possible les coses que impulsen
i per tant pens que aquest govern anterior, com el d’abans i el
que ens succeirà a nosaltres i el nostre mateix faran coses bé i
coses malament, jo mai no pos en dubte la bona intenció,
perquè per açò ens dedicam a una noble activitat que és la
política, la bona intenció de totes les actuacions.

És evident, Sr. Rodríguez, que al final de la legislatura
podrem fer comparacions, ara no és el moment, ara
senzillament jo exprés voluntats, desideràtums i amb açò és
molt mal de fer comprovar res. Evidentment, els dies que
passen posen a cadascú en el seu lloc i per tant després es
poden comparar les coses que fan uns i els altres.
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Tampoc per a mi és cap motiu de problema intelAlectual, ni
de discrepància de consciència, reconèixer que evidentment el
Partit Popular en el govern de l’anterior legislatura va fer una
magnífica labor per impulsar un nou Estatut, com ho va fer el
Grup Socialista, el BLOC, en aquell moment no record què li
deien de nom, era una altra cosa, el Grup Mixt o el que sigui;
és a dir, cadascú tenia interès, no me’n record, Sr. Rodríguez,
perquè jo no era aquí, exactament no sé com era, PSM, Verds,
no sé quants, però bé, era la mateixa gent amb un altre nom,
vull dir que tots van aportar perquè tots eren conscients que
aquesta comunitat autònoma havia de donar un salt
competencial important i tots ens vam posar a fer feina,
mantenint les discrepàncies, mantenint tot açò, però tots vam
aportar, i Unió Mallorquina, que ara el veig aquí i que no
l’havia citat i tampoc no voldria tenir problemes, ...

(Algunes rialles a la sala)

..., per tant també vull agrair la feina que Unió Mallorquina
va fer en el seu moment per açò.

Bé, doncs com en aquell moment jo crec que corresponia al
Govern, que en aquell moment era el Partit Popular, li
corresponia impulsar aquesta necessitat que constataven tots els
grups i en la qual tothom hi va fer feina; jo crec que a nosaltres
i a aquesta conselleria, concretament, ens correspon impulsar
un pacte local, un pacte local que té cobertura per a una
inclusió molt important que ja l’he reconeguda i que torn
reconèixer, que, per primera vegada, a l’Estatut figura el
municipalisme, figuren els ajuntaments, com a una institució.
I açò als ajuntaments els fa omplir d’orgull, de legítim orgull i
per tant nosaltres hi intervindrem.

Açò, li he de reconèixer a vostè, Sr. Rodríguez, cregui'm
que no em cauen els anells si li he de reconèixer; jo, com he dit
abans, crec que els governs, ens agradi més, ho exterioritzem
més o ho verbalitzem d’una manera o de l’altra, els governs
estam condemnats a entendre-nos, perquè ens continuam uns
als altres. I és evident que nosaltres donarem prioritats a unes
coses i impulsarem unes coses determinades, però ningú ens
podrà llevar l’herència que hem rebut, la bona i la dolenta, o la
que nosaltres consideram menys bona o dolenta. I aquí podem
parlar d’economia, podem parlar de política, podem parlar
d’actuacions concretes, d’infraestructures, etcètera, però clar,
la empremta del govern que ara ja no ho és està aquí i la gent
cada dia la veu i la gent jutja les accions del govern també per
les coses que són evidents.

A nosaltres ens correspon un nou temps impulsant noves
coses, però creguin-me, senyores i senyors diputats, i amb açò
acab, que sempre tenc present amb quina situació som, què hem
trobat i quina és l’obligació d’aquest govern d’impulsar coses
que òbviament també van impulsar governs anteriors i que
esper que els governs que ens succeeixin també ho puguin
impulsar. Perquè, en definitiva, a tots ens preocupa i compartim
l’objectiu que el que han de pensar no són els governs ni les
institucions sinó els ciutadans.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotada l’exposició i
el debat del pressupost de la Conselleria de Presidència, només
queda agrair la presència del conseller i dels seus directors
generals.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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