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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez sustituye a Gaspar Oliver.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sra. Presidenta. Eduard Riudavets substitueix Gabriel
Barceló.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Joan Boned.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Josep Carretero. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

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
2009 (RGE núm. 9662/08).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Conseller de
Presidència, Sr. Albert Moragues, per tal d’explicar els
pressupostos de la seva conselleria per a l’any 2009 segons
escrit 9664 del 2008. 

Donam la benvinguda al Sr. Conseller de Presidència, que
ve acompanyat de tots els seus directors generals: el Sr.
Bartomeu Llinàs, secretari de Presidència; la Sra. Lurdes Aguiló
Bennàssar, secretària general; Sr. Santiago Florit Gomila,
director general de Relacions Institucionals; Sra. Joana Maria
Socias Camacho, directora general de Relacions amb el
Parlament i Coordinació Normativa; Sr. Pere Aguiló Monjo,
director general de l’Advocacia de la CAIB; Sr. Miquel Nadal
Moyà, director general d’Administracions Públiques; Sr.
Francisco Gálvez Capellà, director general de Projectes; Sr. José
Antonio Santos Hierro, director general de Coordinació
Departamental; Sra. Gina Garcias Sansaloni, directora general
de Comunicació; Sr. Fernando Monar Rubia, director general de
Qualitat del Servei; Sra. Sandra Capllonch Cerdà, directora
general de Justícia; Sr. Jordi Bayona Llopis, director general
d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea; i Sra. Aina
Vives Bauzà, cap de premsa. A tots ells siguin molt benvinguts
a aquesta comissió d’Hisenda, i per tant donam la paraula a
l’Hble. Conseller per fer l’exposició oral sense limitació de
temps.

Quan vulgui, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
inicii la tradicional ronda de compareixences del Govern davant
la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per exposar les principals
línies i referències del pressupost per a l’any 2009 de la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Abans de desglossar el pressupost d’aquesta conselleria per
capítols i per programes, i encara que durant els propers dies
passaran per aquesta comissió tots els consellers del Govern,
com a conseller de Presidència vull fer una breu valoració dels
pressupostos autonòmics per a l’any que ve.

Els pressupostos del 2009 tenen més que mai un sentit
determinat. En aquesta ocasió l’orientació s’articula al voltant
d’un fet que és prou conegut: la crisi econòmica que està patint
el món occidental. Per tant d’entrada he de dir que parlam d’uns
pressupostos que tenen com a objectiu essencial minvar els
efectes de la crisi a tota la geografia social i econòmica balear
tenint les persones com a principal punt de referència de la
iniciativa política. I des d’aquesta perspectiva el projecte
pressupostari ha de donar suport econòmic al pla de 13 mesures
per reactivar l’economia que va presentar el president del
Govern a la seva compareixença parlamentària dia 29 de juliol
passat; ha de donar també cobertura als acords del pacte per la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social que estam
negociant des d’octubre de l’any passat, i ha d’emparar el Pla
PROIB per reactivar l’ocupació. En definitiva, hem dissenyat
uns pressuposts anticíclics que permetin mantenir les inversions
públiques com a instruments per reactivar l’economia. D’aquí
ve que en nombres generals parlem d’un increment del 7%
respecte als pressuposts de l’any 2008.

El Govern ha decidit mantenir el ritme inversor i les
assignacions socials, i l’afirmació que el pressupost pivota sobre
les necessitats de les persones i de les famílies ve confirmada
per una dada inicial: el 66% dels pressuposts se centra en
polítiques socials. Destinam 2.350 milions d’euros a actuacions
socials, educatives, sanitàries, d’habitatge i d’ocupació, i pel
que fa a inversions i transferències de capital hem pressupostat
732,2 milions d’euros. 

I com en els comptes clars mai no hi ha miracles, per poder
dur a terme aquesta política ha estat necessari recórrer a
l’endeutament. No obstant això el volum de deute s’ha de veure
reduït de forma significativa a l’incorporar als pressuposts els
recursos procedents del nou model de finançament. També hem
establert un major control de la despesa de funcionament de
l’Administració fins al punt de rebaixar les despeses corrents en
béns i serveis en un 2,5%. El Govern ha fixat mesures de
control de la despesa de tot el sector públic i com vostès saben
ens hem congelat el sou, tant les retribucions dels alts càrrecs
com la de tot el personal eventual.

Dit açò parlaré de la Conselleria de Presidència, que durant
l’any 2009 gestionarà un pressupost de 97.773.984 euros.
Respecte a l’exercici anterior el pressupost d’aquesta conselleria
experimenta una pujada del 3,69%, a l’entorn de la pujada de
l’IPC prevista per a enguany, encara que nosaltres també hem
fet un esforç de contenció del capítol 2.
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Des de la Conselleria de Presidència hem plantejat l’any
2009 sobretot com un període per consolidar i donar continuïtat
a les polítiques impulsades en el pressupost d’enguany, el
resultat de les quals continuarem desenvolupant al llarg
d’aquesta legislatura. Així avançarem en el desplegament
normatiu del text estatutari, coordinant tant els processos de
revisió de la legislació vigent per tal d’adequar-la a la nova
redacció estatutària, com els processos necessaris per dotar
noves disposicions legals. 

L’Estatut d’Autonomia atorga un major protagonisme a les
Illes Balears en l’àmbit internacional i més en concret en
l’àmbit europeu. Per aquest motiu continuarem amb les
actuacions de coordinació i cooperació amb l’Estat i les
comunitats autònomes, i amb l’aplicació de polítiques de
presència activa en els procés de construcció europea, en
especial en la preparació de la presidència espanyola de la Unió
Europea en el primer semestre del 2010, per la qual cosa
treballam per destacar el paper de les Illes Balears. 

També mantindrem com a objectiu la millora de la qualitat
dels serveis que reben els ciutadans de les Illes Balears. Durant
el 2009 seguirem desplegant els fonaments per fer efectiva una
política de qualitat en les organitzacions públiques, aplicant
processos d’avaluació adreçats a detectar les necessitats de
millora i a reconèixer els punts forts, i incentivarem la
participació activa dels empleats públics mitjançant mesures de
formació i de reconeixement. Aquest és l’objectiu del segon Pla
estratègic de qualitat de serveis en el seu segon any de vida,
2009 serà l’any en què els nostres serveis públics facin avanços
ferms quant a compromisos de qualitat amb la ciutadania, ja que
moltes de les xarxes prestadores de serveis del Govern faran
públics els seus estàndards de qualitat. Igualment impulsarem
la participació dels usuaris per aconseguir una gestió eficaç i
eficient que garanteixi les necessitats de la ciutadania; la
participació ciutadana en els afers públics és un dels grans
reptes d’aquest govern que feim comptes potenciar des de la
Conselleria de Presidència. Els ciutadans ha parlar i han de
participar, és necessari que prenguin part en els assumptes
públics i en la definició i en l’execució de les polítiques
públiques; amb aquesta finalitat continuarem aplicant el primer
pla de participació ciutadana que hem aprovat enguany.

També ens centrarem en les negociacions del traspàs de
competències en matèria d’Administració de justícia a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Vaig dir en comissió
parlamentària fa molt poques setmanes, i ara ho torn repetir, que
el Govern no acceptarà voluntàriament les transferències en
matèria de justícia dia 1 de gener del 2009 si no estan ben
finançades. El Ministeri de Justícia està disposat a continuar
negociant fins que l’acord sigui favorable per ambdues parts;
nosaltres, com no pot ser d’altra manera, hi estam d’acord. Així
i tot esperam que durant l’any 2009 es pugui fer efectiu aquest
traspàs. No hem pressupostat aquesta transferència encara que
haguem deixat la porta oberta per poder-la assumir. 

Com saben la nostra no és una conselleria inversora, sinó
que manté un caire més transversal, de coordinació entre els
òrgans de conselleries diverses. Ens movem més entre la
política i la gestió. Incidesc en aquest aspecte perquè enguany
des de la Conselleria de Presidència coordinarem i farem un
seguiment de l’aplicació dels programes a partir dels quals s’han
dissenyat aquests pressuposts, i em referesc al Pacte per la
competitivitat i als acords sectorials signats i a les mesures de
reactivació econòmica. 

Després d’aquesta introducció els intentaré oferir una visió
més detallada del pressupost capítol per capítol i posteriorment
ho faré programa per programa.

El capítol 1 presenta un increment del 18,43% en relació a
l’any 2008. Durant el 2008 no vam poder dotar totes les noves
direccions generals o les que es van adscriure inicialment a la
Conselleria de Presidència. Tal com saben a l’inici d’aquesta
legislatura el president va redefinir les competències i
l’estructura de les conselleries, al capdavant de les quals se situa
la Conselleria de Presidència. No entraré ara a explicar la nova
estructura perquè ja la coneixen, però sí que els recordaré que
aquesta conselleria ha assumit noves competències i està
executant programes en matèria de qualitat de serveis,
coordinació de l’acció de govern i, amb altres institucions,
participació ciutadana, justícia, etc., gestionats per deu
direccions generals davant les quatre de l’etapa anterior. Com
deia, la modificació de les relació de llocs de treball de
conselleria es va dur a terme amb posterioritat a l’aprovació dels
pressupostos del 2008, i precisament una part del personal que
està adscrit a la Secretaria és personal base que es distribueix
posteriorment entre les diferents direccions generals. És a dir,
que bona part del creixement de personal que ha tengut la
conselleria es veu en un pressuposts inicials per primera vegada
en el pressupost del 2009.

En el capítol 2 no tan sols no incrementam l’IPC sinó que,
a més, baixam un 7,83% la despesa corrent. El Govern -ja ho he
dit abans- és conscient de la necessitat d’estalviar i ho farem,
però retallant la despesa corrent, no les inversions, que es
mantenen al mateix nivell que l’any anterior perquè ens poden
ajudar a reactivar el nivell d’activitat d’algun sector de la nostra
economia. 

Una de les davallades més significatives en aquest capítol es
produeix a la Direcció d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió
Europea. Parlant d’aquest departament he de dir que enguany el
mes de juny deixam la presidència de l’Euroregió i ho feim
satisfets, perquè esperam aconseguir dotar l’Euroregió d’un
instrument amb personalitat jurídica pròpia concebut per la
Unió Europea per facilitar la cooperació territorial entre les
regions; concretament parl de l’Agrupació Europea de
Cooperació Territorial, coneguda com a AECT, que té capacitat
per actuar en nom de les regions membres que la integren.
L’AECT constitueix un gran avantatge per aconseguir fons
europeus per projectes comuns. Ja hem negociat i acordat els
estatuts i el conveni constitucional, que serà enviat al Govern
espanyol per a la seva aprovació definitiva, i dia 3 de desembre
es farà una presentació oficial a BrusselAles.
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El capítol 4 experimenta un increment del 10,28% atribuït
bàsicament al fet que assumim el pressupost d’ingrés del
Govern de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull. La
projecció exterior de la llengua i la cultura que ens són pròpies
necessita un ens comú que doni cabuda a les comunitats que ens
expressam en català; això ens permetrà dissenyar polítiques
ambicioses encaminades a incrementar el nombre de
catalanoparlants al món i l’ensenyament de l’idioma a les
universitats ubicades fora de l’àmbit del domini lingüístic.

El capítol 6 presenta una davallada de més de 27 milions
d’euros, però per una qüestió tècnica: aquesta quantia es
traspassa al capítol 7 per unificar el pagament dels compromisos
de la llei que regula els fons destinats a la cooperació local i la
Llei de capitalitat, és a dir, que passa del capítol 6 al capítol 7.
La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, fixa un índex corrector del 0,7% dels
ingressos propis de la comunitat per destinar-lo a aquest fons de
cooperació local; aquest índex es va començar aplicant de forma
gradual: l’any 2007 el 75% d’aquest 0,7, un 87,5% l’any 2008
i enguany s’arriba al cent per cent, és a dir destinam el 0,7
previst a la Llei 20/2006. A partir d’aquests pressuposts els
ajuntaments de les Illes Balears percebran el cent per cent del
percentatge que els correspon sobre els ingressos propis de la
comunitat autònoma.

Ara passaré a desglossar el pressupost per programes. Com
vostès saben l’acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del
2007 va suposar la redistribució d’efectius adaptada ja a la nova
estructura del Govern de les Illes Balears. El Consell de Govern
de 21 de desembre del 2007 va aprovar la modificació de la
relació dels llocs de feina, i el de dia 8 i 12 de febrer del 2008
va aprovar la dotació d’aquestes places. 

Com ja he dit abans faig esment a aquests acords per
constatar que els pressuposts de l’any 2008 no es van poder fer
ressò de la realitat del personal; ara aquest fet sí que es
reflecteix en els pressuposts de l’any 2009. Aquesta realitat és
aplicable tant al programa 221A, que té per objecte dotar la
Presidència de les Illes Balears dels mitjans materials i
personals necessaris per obtenir un desenvolupament adequat de
les seves funcions i de les competències que li atribueixen
l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Govern de les Illes Balears,
com també al programa 126H. La resta de capítols d’aquests dos
programes no experimenta pràcticament diferències; en tot cas
els puc puntualitzar que el capítol 2 del programa 126H, que
l’any 2008 tenia un pressupost de 300.000 euros, té ara una
minva del 25% i passa el 2009 a tenir pressupostats 225.000
euros.

En els capítols 4 i 7 del programa 121A hi ha un total
d’1.468.044,44 i 1.613.978 euros de plurianuals compromesos
respectivament i que arrossegam del govern anterior.

Pel que fa a la Secretaria General de la Conselleria de
Presidència el capítol 1 del programa 121B experimenta una
pujada del 14,67% que es deguda, com els acab d’explicar, a la
dotació de places de lloc base que figuren assignades a la
secretaria i que s’han hagut de distribuir a les noves direccions
generals que varen començar a fer feina sota mínims; em
referesc a la Direcció General d’Administracions Públiques, a
la de Qualitat dels Serveis i a la de Justícia. Hi ha una altra
quantitat que s’ha de destacar; és el capítol 6 d’aquest programa,

que presenta una davallada de més d’1 milió d’euros perquè la
inversió prevista per adequar l’edifici adquirit a Palau Reial ja
està inclosa en els pressuposts del 2008. Per contra es produeix
un increment important del capítol quart d’1.230.000 euros
perquè la Secretaria assumeix compromisos de Presidència i del
conseller de Presidència. Per contra, des del capítol 4 de
Presidència es fan càrrec del pressupost de reingrés, com he dit
abans també, al Consorci Ramon Llull.

En el cas del programa de manteniment i conservació del
Palau de Marivent, continua amb tota normalitat.

El programa 126B, que correspon al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, ha tornat a la Secretaria General de la conselleria.
El programa té un descens del 3% del total per la reducció del
nombre d’exemplars editats en paper; això ens ajuda també a
rebaixar les despeses de capítol 2. 

El programa 112E, de la Direcció General de Coordinació
Departamental, és en el capítol 6 on presenta l’increment més
significatiu. Com els he apuntat abans durant el 2009 aquesta
direcció general mantindrà una activitat clau pel que fa a la
coordinació d’aquest govern mitjançant el Pla de govern i la
coordinació i el seguiment de les comissions
interdepartamentals. Per altra banda, com també he dit,
l’activitat d’aquesta direcció general serà clau per a l’impuls, la
coordinació i el seguiment tant amb la concertació iniciada amb
la signatura de les bases per al diàleg sobre el Pacte per la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes Balears,
i els acords sectorials signats, com en el seguiment i l’aplicació
d’aquests acords. També exercirà un paper destacat en el
seguiment de les mesures de reactivació econòmica impulsades
pel president i que han comptat amb la participació dels agents
socials i econòmics.

Entre el programa 126C i el 463 de la Direcció General de
Comunicació l’increment és d’un 0,75%; per tant si tenim en
compte la pujada de l’IPC es produeix una davallada real. Dins
el programa 126C es configura com un dels objectius per al
2009 la producció de continguts audiovisuals que com a
activitat de servei públic puguin servir per a la difusió de la
cultura i la realitat social i econòmica de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. També es pretén contribuir al
desenvolupament i a la consolidació d’infraestructures de
comunicació a les Illes Balears i a impulsar l’economia
audiovisual autòctona.

Un altre programa que mantindrà la seva activitat és el de la
Direcció de l’Advocacia, amb el programa 126E; l’única partida
significativa a destacar és la davallada important del capítol 2
amb una retallada que arriba al 25%.

La Direcció General de Justícia serà titular per primera
vegada del programa d’ajuts a les víctimes del delicte, la partida
313L, que abans estava assignada a la Direcció General de
Relacions Institucionals. En tot cas aquest és el primer exercici
en què es pressuposa la gestió de competències en justícia a
partir de 141A; aquest programa és ampliable perquè la nostra
intenció és, com he comentat a l’inici de la meva
compareixença, que dins l’any 2009 puguem assumir les
competències en matèria d’Administració de justícia. 
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La Direcció General de Relacions Institucionals té quatre
programes amb un pressupost pràcticament igual que el de
l’exercici en curs sense increment de despesa; l’únic canvi
significatiu es produeix a la partida 463E, de foment de la
participació ciutadana. Durant el 2009 posarem en marxa el
primer gran procés participatiu per discutir la futura llei
autonòmica d’associacionisme; això ens permetrà avançar en el
desenvolupament de les eines incloses en el Pla de participació
ciutadana, algunes de les quals ja s’han activitat enguany com
és el cas de Balears Opina, una pàgina web actualment en
període de proves, a través de la qual la ciutadania i més en
concret les associacions es poden subscriure als continguts que
ofereixen les diferents conselleries i que els semblen més
interessants pel camp que cobreixen.

El programa 112B de la Direcció General de Relacions amb
el Parlament s’incrementa just en un 1,5%, per tant ens tornam
a moure amb valors per sota de l’IPC previst. Aquesta direcció
participa en els pressuposts de funcions i serveis..., participa en
els traspassos -perdó- de funcions i serveis de l’Administració
de l’Estat a la comunitat autònoma i també en el traspàs de les
funcions i els serveis inherents a les competències atribuïdes
com a pròpies als consells insulars. En aquest sentit s’ha activat
la creació dels instruments prevists a l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears per fer operatiu el traspàs als consells insulars
en les matèries de les competències que els són pròpies, de
conformitat amb l’article 70 del mateix estatut; part d’aquest
traspàs de competències es farà efectiu durant l’any 2009.

El programa 124A de la Direcció General d’Administracions
públiques té una pujada de prop d’un 2% a causa de l’increment
del capítol 7, ja esmentat anteriorment, per complir la Llei de
fons de cooperació local i la Llei de capitalitat. 

També té una davallada pressupostària la Direcció General
de Projectes, que baixa 1,5 milions atribuïble a un projecte
executat íntegrament durant l’any 2008; em referesc al projecte
de l’assistència de la comunitat autònoma a l’Expo de
Saragossa; així i tot el programa 212A manté un pressupost
significatiu de capítol 6 encara que s’ha rebaixat en prop d’1
milió d’euros. La creació d’un centre d’interpretació de la figura
de Ramon Llull a Randa i de les rutes turístiques i culturals a les
Illes i a l’exterior lligades a la seva figura són algunes de les
propostes que aquesta direcció general fa comptes executar dins
aquest exercici pressupostari; també es fa càrrec de la gestió i de
l’organització dels actes commemoratius de la Diada de les Illes
Balears.

La Direcció General d’Acció Exterior i Relacions amb la
Unió Europea, amb els programes 131A i 131B, té una
disminució del 2% de despeses respecte a l’any anterior,
motivada bàsicament per la retallada general del capítol 2.
Durant l’any 2009 aquesta direcció continuarà exercint un paper
actiu en el si dels diversos organismes que agrupen les regions
insulars de la Unió Europea, com ara la Comissió Illes de la
conferència de regions perifericomarítimes a Europa, la CRPM.

D’altra banda, i com a territori mediterrani, la Conselleria de
Presidència continuarà apostant fermament per l’Euroregió
Pirineus Mediterrània, i en aquest cas ho farem amb un nou
instrument -ja m’hi he referit abans-, l’AECT, que ens permetrà
avantatges a l’hora d’aconseguir fons europeus. Açò suposarà
també el pagament de les quotes que ens correspondran com a
membres d’aquesta euroregió. Així mateix està previst que les
Illes Balears organitzin amb la Fundació CIDOB la cimera
italoespanyola celebrada enguany a Pisa; es tracta d’un
important fòrum d’alt nivell que reflexiona sobre la construcció
europea.

D’altra banda, i des d’aquesta mateixa direcció general,
continuarem duent a terme actuacions destinades a facilitar en
els descendents de balears la possibilitat de visitar la terra dels
seus avantpassats i apostarem pel canvi que hem imprès en les
polítiques de caire social, com ara el servei d’ajuda a domicili
o el repartiment de medicaments entre els malalts crònics; una
vegada fetes les experiències pilot les proposarem a totes les
cases que s’hi vulguin acollir, com vaig tenir oportunitat de
contar-los a la darrera compareixença a la Comissió
d’Assumptes Institucionals.

Finalment els dos programes de la Direcció General de
Qualitat de Serveis, el 112F, de qualitat de serveis del Govern
de les Illes Balears, i el 463B, d’informació i atenció ciutadana,
tenen una retallada bàsicament al capítol 2 pel control de la
despesa corrent que reiteradament els he anat esmentant.

Fins aquí, senyores i senyors diputats, un relat ampli, encara
que no exhaustiu, de les novetats que presenten els pressuposts
de la Conselleria de Presidència, que com molt bé saben es
tracta d’una conselleria molt transversal, que exerceix un
important paper en la coordinació dels diferents òrgans que
integren les conselleries del Govern, i que durant l’any 2009
més que mai aprofundirà en aquesta tasca perquè creim que la
coordinació entre tots els membres que conformen el Govern és
imprescindible per reactivar l’economia en un moment com el
que ens trobam, d’inestabilitat econòmica dels mercats financers
internacionals. Per aquest motiu també la Conselleria de
Presidència ha formulat els pressupostos de l’any 2009 d’acord
amb els criteris generals que van en la línia de contenció de la
despesa corrent, sense perjudici de les novetats esmentades. 

Per acabar m’agradaria afegir que des d’aquesta conselleria
feim feina per impulsar pràctiques de bon govern. Durant el
2009 la Direcció General de Relacions amb el Parlament i de
Coordinació Normativa està elaborant, en colAlaboració amb la
Conselleria d’Economia i Hisenda i un grup de treball integrat
per especialistes de la comunitat autònoma, un primer esborrany
de la futura llei de sector públic i instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que presentarem abans d’acabar
l’any. Amb aquesta nova llei es pretén aportar racionalitat i
ordre al conjunt d’ens que conformen l’administració
instrumental, és a dir, a les entitats autònomes, a les entitats
públiques, a les societats mercantils públiques, a les empreses
vinculades, a les fundacions del sector públic i als consorcis. Per
aquest motiu la nova llei regularà tots els aspectes del seu règim
jurídic, organització, personal, patrimoni, finances i
contractació, amb l’objectiu de sistematitzar i donar solucions
als nombrosos problemes de fugida dels controls públics dels
ens que integren l’administració instrumental, sobretot d’aquells
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que són de naturalesa privada, societats públiques i fundacions
del sector públic.

Aquest projecte de llei, juntament amb el codi de bon
govern, encapçala un considerable paquet legislatiu que ara
mateix s’està elaborant en el departament que presidesc, un
paquet que inclou la Llei de publicitat institucional, que regularà
amb transparència el marc en el qual s’han de moure els canals
de comunicació entre institucions i ciutadans; s’està fent feina
també en la Llei de la corporació pública de la ràdio i televisió
de les Illes Balears, que fins ara es mou amb una llei dels anys
vuitanta, apedaçada a corre-cuita durant la passada legislatura,
i que com és evident necessita una posada al dia des de tots els
punts de vista, i en paralAlel també estem fent feina amb la Llei
del consell audiovisual de Balears. També s’elabora una
modificació de la Llei de consells insulars, que haurà
d’incorporar les novetats emanades del nou Estatut
d’Autonomia, i s’està modificant la Llei del Consell Consultiu
de les Illes Balears per adaptar-la igualment a les previsions
estatutàries. 

El paquet legislatiu que es prepara incorporarà també una
llei autonòmica d’associacions, atès que tot el que fa referència
a la participació ciutadana és de gran importància per a un
govern com el nostre, que vol impulsar i comprometre’s amb el
nou concepte de la “governança” que implanten les democràcies
de més alta qualitat.

En definitiva, senyores diputades i senyors diputats, uns
pressuposts que aborden allò que és conjuntural, com ara és la
crisi econòmica, des d’una visió social i d’estímul a la
reactivació econòmica, però que no deixen de banda les
qüestions més de fons, en les quals es mou l’acció política de la
conselleria: l’aprofundiment de la projecció exterior
internacional de les Illes Balears, la millora de la qualitat dels
serveis públics, els canals per fomentar la participació ciutadana
i altres reptes de les democràcies modernes. 

Com és natural, Sra. Presidenta, estic a la seva disposició per
aportar totes les dades suplementàries o qüestions
complementàries que diputades i diputats vulguin formular-me.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedirem 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 es demana si volen aquesta
suspensió. No? 

Idò així, com és de preveure, seguiríem, i per tant, perquè
tots puguin posicionar-se, començaríem pel Grup Parlamentari
Mixt. Intervenen els dos diputats?, no? Intervé el Sr. Mayans
per un temps de 10 minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer agrair al conseller i al seu equip
la seva presència aquí per explicar els pressupostos que fan
referència a la seva conselleria, i per explicar-nos un poc més
algun aspecte concret que ha citat, ha citat diverses vegades que
no és una conselleria inversora, que és una conselleria molt
transversal, i per tant no destaquen les inversions pures i dures.
Però sí que destaquen alguns temes, sobretot per les xifres
d’algunes programes.

M’agradaria saber si pot concretar un poc més el programa
112A, on hi ha consignada una partida de 3,5 milions d’euros,
pràcticament. Ha citat alguna inversió que fa referència a aquest
programa, m’agradaria que ens digués a què es deu aquest o si
està assignat algun concepte més concret a aquesta quantitat de
3.490.000 euros dins el programa 112A de la Direcció General
de Projectes, que ha dit el conseller que baixava el pressupost 1
milió d’euros.

Així mateix dins la Direcció General de Comunicació el
programa 126C...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó. Pot continuar, és que se sent molt fluix, mirarem a
veure si el volum es pot incrementar perquè el Sr. Conseller
no..., no hi ha una bona audició, avui, sembla.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Perfecte, perfecte. Dins el programa 126C, dins la Direcció
General de Comunicació, hi ha consignats 1.350.000 euros,
també en inversions. M’agradaria que ens pogués especificar un
poc més si hi ha alguna consignació específica referent a
aquesta partida.

També dins la Secretaria de Presidència, al programa 121A,
hi ha unes anotacions, uns epígrafs de les participacions en
consorcis i ens de la comunitat autònoma; m’agradaria saber si
hi ha alguna transferència concreta cap al Consorci Patrimoni de
la Humanitat d’Eivissa o el Consorci Formentera
Desenvolupament; i també si hi ha alguna partida específica
consignada a la Direcció General de Relacions Institucionals per
a inversions a centres i cases regionals a les Illes Balears.

Per ara res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Passam al Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets
per un temps de deu minuts.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, jo seré breu en la meva intervenció, no esgotaré ni de
bon tros el temps que m’ha donat la presidenta. Vull començar
agraint la presència del Sr. Conseller de Presidència i dels
membres del seu equip en aquesta comissió per exposar-nos els
pressuposts del seu departament per a l’any 2009.

No és la meva intenció, com tampoc no ho va ser l’any
passat, d’analitzar les xifres programa per programa o capítol
per capítol, ni tampoc pretenc fer comparacions amb exercicis
pressupostaris anteriors. Em limitaré a fer una breu valoració
global d’allò que des del nostre grup parlamentari entenem que
suposen aquests pressuposts de la Conselleria de Presidència, i
en tot cas dins la meva intervenció tal volta demanaré alguns
aclariments.

Fa just un any, en aquesta mateixa comissió, deia com a
portaveu pel que a aquesta conselleria, deia que consideràvem
que possiblement seria l’estructura que s’havia donat, la nova
estructura que s’havia creat es faria més raonable, més
transparent i més eficaç la despesa efectuada, en aquell moment
era l’expressió d’un desig o d’una intenció i en aquest moment
podem dir, des del nostre grup parlamentari, així ho valoram,
que efectivament, la despesa des d’aquesta nova estructura ha
estat molt més eficaç, transparent i raonable. Posaré a tall
d’exemples un parell de qüestions. Per exemple tot el que fa
referència a la gestió de la presència balear de les Cases Balears
a l’estranger. Crec que s’ha denotat una millora, una major
coordinació i una unitat d’acció que no es coneixia en altres
estructures que havíem viscut en aquesta comunitat.

També creim que és de destacar tot el que fa referència a
l’aportació tant en feina, com també econòmica que es reflecteix
en aquests pressuposts de l’Institut Ramon Llull, un ens que
apreciam especialment des del nostre grup parlamentari. Per
tant, també especialment satisfactòria la resolució que s’ha
donat i l’aportació econòmica que es fa des de la Conselleria de
Presidència.

Creim que també hi hagut millores substancials en tot el que
fa referència a la política activa de les Illes Balears a l’exterior,
a l’empara d’algun títol concret del nostre renovat Estatut.
L’exemple més clar és tot el que s’ha treballat en referència a
l’Euroregió i com ens ha dit el conseller, hi ha nous camins,
nous àmbits i nous fòrums que s’obren o que es potencien a
partir d’aquests pressuposts i creim que és força interessant.

També especialment interessant, nou i en certa manera s’hi
ha fet molta més incidència en aquesta nova estructura, tot el
que fa referència a la qualitat dels serveis públics, crec que era
una assignatura pendent des de fa massa anys. Creim que s’està
en el bon camí, com també es reflecteix en aquests pressuposts.

Però malgrat totes aquestes millores, que són simplement
unes quantes de les moltes que podria enumerar, sens dubte, i jo
crec que tots hi coincidirem, començant pel mateix Sr.
Conseller, encara hi ha reptes pendents, assignatures pendents,
molta tasca a fer. Objectius que estan fixats l’any anterior i es
tornen fixar enguany perquè encara no s’han assolit, parcialment
tal vegada sí, però no totalment, com per exemple tot el que fa
referència a assolir un pacte local, que és un objectiu que es fixa

des de la pròpia conselleria. Jo crec que s’ha d’avançar i cada
vegada és més necessari i es fa feina en aquest sentit, però sens
dubte no ho hem aconseguit, ni de bon tros.

Un tema en què vaig fer molta incidència l’any passat és el
traspàs de competències als consells insulars. Vull dir abans de
res que jo mateix he descobert amb certa sorpresa la complexitat
que suposa aquesta aplicació de l’article 70 de l’Estatut. Crec
que precisament tenc suficient credibilitat per dir que m’he
sorprès de la complexitat, entre altres coses perquè vaig ser
ponent redactor de l’Estatut i molt especialment en aquest títol
de consells insulars. La complexitat però, i açò jo ho valor
moltíssim, no ha fet que s’aturés la feina, s’ha seguit avançant
i crec que ara és l’hora de les concrecions i m’he alegrat de
sentir el conseller que ha dit clarament que el 2009 aquestes
concrecions ja començaran a fer-se efectives. És una satisfacció
que en una assignatura pendent importantíssima del nostre
desenvolupament estatutari, de tota l’arquitectura institucional
de la comunitat autònoma, hi hagi un compromís que el 2009 en
veurem concrecions.

Una altra assignatura pendent recurrent a les
compareixences dels consellers és tot el que fa referència al
traspàs de justícia. Don per bo el compromís de no acceptació,
estic segur que serà així, d’una competència en justícia mal
dotada. El que em preocupa és si hi ha encara marge per a la
negociació. Ja vaig dir en una compareixença del conseller
anterior, que era molt escèptic i els dubtes, vull manifestar una
altra vegada aquí la preocupació que em suposaria, que suposa
pel nostre grup una possible vinculació dels traspàs de justícia
a l’acceptació d’un model de finançament. Crec que en aquest
xantatge no hi hauríem de caure i no hauria de ser el camí per
on anar.

Per allò que fa referència a tot el desenvolupament
legislatiu, el conseller ha estat extens en tot... ni tan sols crec
que hagi anotat totes les lleis que es tenen previstes, he pogut
anotar la Llei de publicitat institucional, la Llei de la corporació
pública de Radiotelevisió, la Llei del Consell audiovisual, la
Llei d’associacionisme, la Llei de modificació dels consells
insulars, la Llei del Consell Consultiu, n’hi altres de
desenvolupament estatutari pendents, com la Llei electoral de
consells insulars, supòs que també s’han anat fent passes en el
seu moment per elaborar-les. En tot cas, creim que aquests
pressupostos reflecteixen una tasca política intensa en tot allò
que fa referència al desenvolupament legislatiu i especialment
al desenvolupament estatutari. 

No m’estendré més, crec que si haguéssim de fer una
reflexió global del que suposa que els pressupostos d’una
conselleria que no és inversora, per tant, la lectura que es fa dels
pressupostos, és una lectura que és molt més concentrada en el
que suposa la pròpia gestió interna, llavors, nosaltres diríem que
són uns pressupostos raonables, ajustats, que tenen en compte
la realitat econòmica que viu en aquests moment el món, l’Estat
espanyol i també les Illes Balears i sobretot però que això no
lleva a aquests pressupostos, aquesta tinença de la realitat,
l’ambició de tirar endavant tant en qualitat dels serveis,  com
presència a l’exterior, com en desenvolupament legislatiu. 
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El nostre grup donarà suport sens dubte a aquest
pressupostos del departament de Presidència perquè creim que
responen -i no és un tòpic, així n’estam convençuts- a les
necessitats de les Illes Balears. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Diéguez per un temps
de deu minuts, també.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Seremos mucho más breves que
estos diez minutos puesto que las circunstancias que todo el
mundo puede imaginar nos obligan a ello. 

En primer lugar, debemos agradecer la presencia del Sr.
Conseller y de los altos cargos que le acompañan, las
explicaciones que nos han dado y siendo nuestra primera
intervención de nuestro grupo en estos presupuestos no
podemos dejar de hacer -como ha hecho también el Sr.
Conseller- una mención especial a las circunstancias en las que
nacen estos presupuestos, una situación de crisis económica. 

Una situación de crisis económica a la que se hace frente
mediante un diálogo constante con los distintos sectores
económicos que componen nuestras fuerzas productivas en la
comunidad autónoma de las Islas Baleares. Una serie de
circunstancias que nos obligan a veces también a renunciar o a
no priorizar lo que puedan ser intereses o posiciones de partido
para tratar de priorizar una política de diálogo y de consenso. 

Una política de diálogo y de consenso que tiene que llevar
a que, tanto esta comunidad autónoma como las distintas
instituciones que hay en el mapa del Estado español, puedan
obtener sus presupuestos y disponer de sus presupuestos para
poder hacer frente a los problemas de los ciudadanos, que ha
tenido como máximo exponente, este tipo de política,  el
ofrecimiento del Sr. Rodríguez Zapatero de colaborar en la
aprobación de los presupuestos en todos los rincones de España.

Un ofrecimiento que no está ciertamente a la altura de todos,
no está al alcance mejor dicho de muchos, pero creo que debe
ir sobre todo en momentos como los que nos encontramos,
sentando ya un precedente importante que debe ser imitado. Y
si además de acogerse a estos presupuestos el principio general
del diálogo y del consenso nos encontramos con medidas tan
acertadas como la priorización de las inversiones o la
priorización del gasto social, 65% del presupuesto en política
social, o como la reducción del gasto corriente, pues podemos
entender que van por el buen camino, más allá de los detalles
concretos de las distintas partidas. 

Dos cosas hay en estos presupuestos, una que lastra desde el
pasado a esta conselleria, que son los plurianuales que tiene que
sufrir de obligaciones contraídas en etapas pretéritas y una
incertidumbre fuerte, que son las transferencias en materia de
justicia que, sin duda, del acierto o desacierto que produzcan
éstas, pues el presupuesto de los próximos ejercicios resultará
afectado o beneficiado. Pero yo quería llamar la atención sobre
tres cuestiones que creo que sí tienen un alto alcance
presupuestario, aunque ciertamente, probablemente no lo tenga
para este año, pero sí lo tendrán para los sucesivos y que son
tres de las leyes que nos ha anunciado el Sr. Conseller de las
distintas que hay en este departamento. 

La primera es la ley de prácticas del buen gobierno que se da
en la futura ley del sector público instrumental. Esta ley será
muy importante desde el punto de vista presupuestario puesto
que tapará las fugas que a veces se producían desangrando
determinados institutos, fundaciones, etc., de nuestra comunidad
autónoma que la llevaban a que, a veces en un solo año, se
gastará el presupuesto de cuatro sin que hubiera un control o sin
que el control fuera suficiente. 

Luego, la Ley de publicidad institucional. Esta ley de
publicidad institucional tenderá sin duda a frenar el derroche
que hemos ido conociendo en la actividad de publicidad desde
la administración pública de esta comunidad autónoma. Por
último, la Ley de la corporación pública de Radiotelevisión de
las Illes Balears, esta ley que también confiemos que plantee
una alternativa al modelo actual, que como se sabe ya fue
aprobado por una ley de acompañamiento a presupuestos, como
se pueden imaginar un instrumento totalmente maldito para una
norma de estas características. Ahora se hará una ley como dios
manda y confiamos que esa ley sirva también para que el grave
problema presupuestario que se generó con el sistema anterior
tenga ya su fín. 

Ya digo, son tres leyes que sin duda tendrán una importancia
presupuestaria enorme de cara a los próximos ejercicios, así que
en el acierto de las mismas estará el ahorro que exponga. Son
retos muy importantes, ya digo, de alcance presupuestario, que
confiamos que sean bien resueltos por el Sr. Conseller y por el
resto del Gobierno cuando presente estas leyes ante el
Parlamento de las Illes Balears. 

Nada más que añadir, desear que estos presupuestos salgan
aprobados cuanto antes y de la mejor manera posible para que
puedan colaborar en la resolución de los problemas de los
ciudadanos acentuados por la actual crisis económica. 

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Finalment, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rodríguez
per un temps de deu minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lugar
muchísimas gracias por su presencia para explicar los
presupuestos de la Conselleria de Presidencia y la normativa
general que ha dado del presupuesto global de la comunidad
autónoma y gracias por la presencia también aquí de todo su
equipo colaborador que, evidentemente, asiste el procedimiento
de explicar la gestión de la Conselleria de Presidencia ante esta
cámara.

Yo no voy a perder el tiempo, nada más tengo diez minutos,
si empezamos a las cuatro y media y menos los cuatro minutos
que ha hablado el diputado de Formentera, todo lo demás ha
sido el Gobierno y partidos que le apoyan, entenderán ustedes
porque veo tan constreñido a la hora de poder decir lo que tengo
que decir. 

Me parece muy bien que los presupuestos estén orientados
a menguar los efectos de la crisis económica, vamos a ver si lo
conseguimos entre todos. El incremento del mismo de 7%, le
recuerdo que efectivamente, pero la deuda se incrementa en un
80%, el año pasado hubo una deuda de 413 millones y este año
hay una de 742, el 80% más de deuda este año que el año
pasado, 1.155 millones de deuda en dos ejercicios, no está nada
mal para los que decían que la deuda era una cosa perversa,
1.155 millones de euros en dos ejercicios.

Han congelado ustedes los sueldos de altos (...) de personal
eventual y esto a mí me llega a confundir porque cuando veo el
presupuesto capítulo 1 de esta conselleria sube un 18% única y
exclusivamente en personal, 18,44 pero hay áreas que me tendrá
que explicar por qué aumentan el 37, Presidencia. Creo que el
Consolat de la Mar no acoge a tanta gente ya, 37% de aumento
de gasto de personal en Presidencia, un 40 en coordinación
departamental, se ve que quieren ustedes (...) coordinación
departamental solo un 40% de presupuesto de personal,
coordinación departamental. Un 41 en acción exterior, que ha
absorbido importante presupuesto el año pasado porque
teníamos la presidencia de las regiones europeas y este año
aumenta un 41% más, también convendría que usted me lo
explicase. Lógicamente son tres hitos, tres cuestiones que creo
que tendríamos que ver por qué se producen porque si no, no
serviría para nada su comparecencia en esta cuestión.

Continua usted diciendo que (...) la normativa del estatuto,
ya lo dijo usted el año pasado, han pasado doce meses desde que
usted dijo esta misma expresión aquí y sólo ha habido una ley,
la de creación del Instituto económico -no recuerdo cómo se
llama ahora- el instituto fiscal de Baleares, no ha habido nada
más, que en un año usted lo anuncia, yo le creo, vamos a ver si
el año que viene tengo que recordarle que ya llevamos dos años
sin hacer ningún desarrollo del instituto, pero bueno, vamos a
ver cómo queda (...).

Transferencia de justicia. Bien, sabe usted como estoy, la
posición que tenemos en el grupo nuestro en este caso y sabe
usted que tiene nuestro apoyo. No entiendo, usted me lo
explique, qué hace el Instituto Ramón Llull en esta conselleria,
el Instituto Ramón Llull en defensa de la lengua catalana
enclava más en la Conselleria de Educación y Cultura que no en
ésta, pero me explicará usted por qué está en esta conselleria, es
una explicación que no llego a hacer.

En el capítulo 7, efectivamente ha cambiado usted el fondo
de compensación municipal del 6 al 7, pero le recuerdo que la
ley dice el 7% del presupuesto propio de la comunidad
autónoma, la cantidad que han puesto no lo cumple. Faltan
como mínimo 100.000 euros para que lo cumplan, 16 millones
de las antiguas pesetas que no son pocas cantidades.

Por cierto, cuando apruebe el presupuesto dele ya, porque
estamos a cincuenta y pico de días para terminar el presupuesto
del año 2008 y todavía los municipios no han recibido el
importe total del fondo de compensación municipal de este año.
Es un poco injusto que los municipios que son las instituciones
más débiles de esta comunidad autónoma tengan derecho a una
prescripción económica y a 56 días de acabar esta legislatura,
este año fiscal, pues resulta que todavía no lo han recibido. Me
parece que pueden hacer algo en este sentido, ¿no?

Prácticas de buen gobierno. Mire usted, sí, podemos hacer
todas las leyes que sean, las prácticas de buen gobierno se hacen
cada día. Se hacen cada día las prácticas de buen gobierno. 

La ley perversa de la Televisión de las Illes Balears, una ley
perversa, maldita en opinión de algún portavoz, pero que el
Gobierno la aplica. La aplica el Gobierno porque le va bien. La
aplica, podría haberla modificado y no la ha modificado, la
aplica porque le va bien. Por lo tanto, cuanto antes venga la
nueva ley, fantástico, pero no digan que es perversa la que
tienen porque la tienen porque ustedes quieren, en año y medio
podrían haber hecho una ley nueva, por vía ley de
acompañamiento o vía ley propia con debate parlamentario,
como ustedes quieran, pero no digan más que es perversa
porque se les llena la boca de ser perversos y luego cuando les
conviene, les va bien, se aprueban resoluciones del Parlamento,
se aprueban leyes (...) del Parlamento o se aplica la Ley de
televisión de les Illes Balears.

No quiero entrar en el ofrecimiento del Sr. Zapatero para
aprobar los presupuestos de otras comunidades autónomas
cuando hay minorías, bien, todos sabemos en qué única
comunidad autónoma se puede aprobar el presupuesto por el
apoyo de la oposición, que es la de Navarra, y todos sabemos
por qué. Porque allí no ha podido el Partido Socialista, ha hecho
su mayoría a costa del otro partido más votado, pero bueno, esto
va bien para... 

Pero yo creo que sería conveniente que alguien se tomase un
poco de tranquilizante porque estamos en época de negociar.
Este presupuesto habrá que negociarlo, tendremos que
negociarlo todos y estoy seguro que va a tener las enmiendas
como el año pasado y van a ser más aceptadas que el año
pasado, por lo tanto algún portavoz tendría que tomarse un poco
(...) más de humildad, un par de raciones, tres o cuatro de
humildad porque lógicamente les conviene. Les conviene tomar
unas raciones de humildad porque si no, será incongruente lo
que dice aquí con lo que tendrá que votar en el salón de plenos
del Parlament. Pero voy a pedirle a usted, Sr. Conseller, dos
cuestiones que creo que son importantísimas. 
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Mire usted, su comparecencia aquí que es muy interesante
y que yo la valoro muchísimo, me deja en duda dos cuestiones.
Hay dos cuestiones que usted no me explica. A mí no me
importa, bueno me importa mucho ¿no?, pero lo más importante
de su conselleria no es lo que paga de alquileres, ni lo que
consume de luz, ni otras cuestiones. Me interesa el aumento de
personal que usted ha dicho ahora mismo, ¿para qué es?, ¿por
qué motivo se aumenta de esta forma el personal? Me interesa
ver, ¿por qué en su conselleria destina 1.741.000 euros a
estudios y trabajos técnicos o otros trabajos externos?, 1.
741.000 euros. 

Sr. Conseller, ¿por qué su conselleria no especifica más y
dedica, de 9 millones de euros, 8 a gastos de inversión de
carácter inmaterial y no dice nada? Quiere decir, usted tiene 9
millones para gastar en inversiones porque lo demás viene por
presupuesto, la Ley municipal dice que debe usted dar un 7% a
los municipios del fondo de compensación municipal. La Ley
de capitalidad de Palma dice que son 30 millones. Por cierto,
Palma sigue con 30 millones desde el año 2006, convendría
alguna vez que ustedes mirasen el IPC, aunque sea la mitad o un
cuarto o algo por el estilo, pero el IPC tendría que adaptarse,
sigue con 30 millones de euros desde el año 2006. Si usted
siguiera con esa (...) así no podría mantener la postura que tiene.

Pero le digo, tendría usted 9 millones del capítulo 6 para
inversión y usted lo pone a inversión de carácter inmaterial y no
dice nada, si usted no explica esto aquí, estamos haciendo un
cumplimiento de la ley fiscal, de la Ley de presupuestos, un
cumplimiento. Como usted es muy inteligente sabe usted lo que
es un cumplimiento. Si usted no me detalla para qué quiere
usted 3.400.000 euros en proyectos, 1.350.000 euros en
comunicación, 650.000 euros en (...) del Govern de les Illes
Balears, 540.000 euros en ayuda a las víctimas del delito, en fín,
todas estas cantidades hasta hacer 8 millones de euros, casi
1.500 millones de las antiguas pesetas, usted no da respuestas a
este parlamento y usted me impedirá a mí ejercer el control
parlamentario al que tengo derecho sobre su presupuesto.

Por lo tanto, Sr. Conseller, como he dicho anteriormente,
principalmente ¿qué ocurre con el aumento de personal en su
conselleria, especialmente en Presidencia del Govern? Y
segundo ¿por qué 1.800.000 euros para estudios y trabajos
técnicos y para otros trabajos externos?, y ¿para qué 8.051.000
euros para inversiones inmateriales?

Concréteme usted esto, porque si no, es una carta a los reyes
magos que hago y lógicamente no tendrá respuesta. Usted podrá
hacer en este buque de sastre, no cajón de sastre, buque, esto es
un barco desastre, usted podrá hacer lo que quiera sin que yo lo
pueda controlar y como usted no se cree que no voy a
controlarle, le conviene, le pido por favor que me dé usted esta
respuesta. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té ara la paraula el Sr.
Conseller, quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, com és natural
he d’agrair les intervencions de tots els portaveus pel seu to i
per les seves aportacions. Segurament algunes de les demandes
concretes que em fan no les podré respondre, però les intentaré
respondre als propers dies, les qüestions -com dic- més
concretes, els podré respondre, els faré arribar la resposta per
escrit a aquesta presidència.

Efectivament, el Sr. Mayans parlava, com és habitual dels
temes d’inversions. Dels temes d’inversions jo he dit i repetesc
que la nostra no és una conselleria, llevat d’aquest tema de les
inversions immaterials que evidentment és un tema a part del
qual parlarem immediatament, de la inversió dels projectes,
inversions, nosaltres en feim poques i per tant no tenim
previstes inversions amb el nostre pressupost territorialitzades,
no? Evidentment, podem participar en algunes qüestions i en les
properes setmanes definirem algunes coses amb la Conselleria
d’Hisenda per poder tirar per endavant una qüestió molt
concreta que el Sr. Mayans posava damunt la taula i que
nosaltres estudiam en aquests moments, que és la participació
amb Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Estam confeccionant en
aquest moment un protocol que volem signar amb la resta dels
responsables del consorci per definir quina serà la participació
del Govern en futurs exercicis pressupostaris.

Quant a altres qüestions concretes de les quals ha parlat el
Sr. Mayans, he de dir que les partides per a les quals s’ha
interessat, les partides tant de comunicació com de cases
regionals, etc., són les mateixes partides pressupostàries de
l’any passat i per tant, mantindrem la mateixa mecànica de
distribució, els mateixos anuncis per terminis per poder
presentar-se a la distribució d’aquests ajuts. I per tant, les cases
regionals en el seu cas, projectes o necessitats de comunicació,
etc., que hi hagi, també podran acollir-se als terminis que les
direccions generals corresponents posin en marxa.

Respecte del portaveu del BLOC, agrair-li les seves paraules
de comprensió i d’ànim. Evidentment nosaltres pensam que
algunes de les qüestions que s’han posat en marxa,
fonamentalment acció exterior, política exterior, qualitat de
serveis i participació ciutadana, que com he dit abans són les
tres..., juntament amb justícia, però justícia té un tractament
especial perquè encara no hi som competents, però són les tres
qüestions en les quals amb més profunditat feim feina des de la
conselleria i, per tant, esperam que l’any 2009 sigui l’any de
consolidació de les polítiques que tirarem endavant. Vostè
parlava de la necessitat d’assolir un pacte local. Evidentment
aquest és el gran debat, no de la comunitat autònoma, jo crec
que és el gran debat d’Espanya, el debat de l’Estat espanyol.
Aquí s’està parlant del finançament de les comunitats
autònomes i hi ha una reivindicació dels ajuntaments que volen
lligar el seu futur financer, econòmic, a la resolució del
finançament de les comunitats autònomes i algunes qüestions
tenen plantejades a nivell de l’Estat espanyol, que naturalment
en el moment que es concretin, jo no sé si serà l’any 2009
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perquè aquesta conjuntura econòmica no els ajuda precisament
que es pugui resoldre, però si es resolen al llarg del 2009,
tindran efectes als ajuntaments, com no pot ser d’altra manera,
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

De totes maneres, nosaltres sempre hem dit el mateix, per
poder atacar el finançament dels consells insulars, no s’ha tret
avui aquí damunt la taula, però és una de les assignatures
pendents i un compromís legal que té el Govern de la comunitat
autònoma, com saben, provinent de la Llei de finançament dels
consells insulars, i nosaltres sempre hem dit el mateix, tant als
consells insulars com posteriorment als ajuntaments, no podrem
obrir el debat del finançament fins que no haguem resolt el
debat previ del finançament de la comunitat autònoma. És
impossible parlar de quins recursos podem estar en disposició
de distribuir, si encara no sabem quins són els nous recursos que
vindran a la comunitat autònoma. Mentrestant, la direcció
general continua fent feina en algunes qüestions molt importants
que tampoc no estan molt clares i que necessitaran una
definició. Per exemple tot el tema de competències pròpies dels
ajuntaments i quines són les competències que assumeixen i qui
els obliga o no, per exemple. Aquest és un llarg debat per saber
exactament quina part de les competències que els ajuntaments
assumeixen han de rebre finançament de la comunitat autònoma
o de l’Estat, o ha de ser finançada per les pròpies finances dels
ajuntaments. Aquest és un debat llarg, els ajuntaments reclamen
que el 30% de la despesa que efectuen en competències que no
són municipals. Efectivament, s’haurà de definir quines són les
competències i quina administració és la responsable del seu
finançament. Com dic, nosaltres per la nostra banda haurem de
resoldre el tema del finançament de l’Estat amb la comunitat
autònoma i de la comunitat autònoma amb els consells insulars
ja que evidentment per resoldre o caminar cap a una possible
millora del finançament dels ajuntaments hi hauran de participar
forçosament també els consells insulars, perquè aquest és un
mapa que es mou en finançament i en competències. 

Efectivament a Balears les competències de la comunitat
autònoma han començat ja, però reforçaran un camí de traspàs
de competències cap als consells insulars i evidentment açò ha
de tenir una continuació, transferències de competències que
hauran d’anar dels consells insulars als ajuntaments. Tot açò
crea un marc de complexitat que no sorprèn ningú i que, per
tant, el pacte local si és complicat arreu de l’Estat espanyol, a
Balears encara ho serà un poc més per la figura intermèdia dels
consells insulars que són els grans beneficiats dels darrers anys
de l’autonomia de la comunitat autònoma de Balears.

Vostè parlava també de les transferències als consells
insulars, ara hi acab de fer referència. Vull informar-los que
molt possiblement la setmana que ve puguem prendre l’acord en
el Consell de Govern d’un calendari de transferències per tal
que puguem iniciar immediatament la negociació amb els
consells insulars. Aquesta setmana mateix tenim una reunió amb
els representants dels consells i si acordam aquest calendari de
les competències, immediatament podríem començar a negociar
les transferències per a l’any 2009.

En matèria de justícia, a què han fet referència tant vostè
com el Sr. Rodríguez, jo pens que encara hi ha marge per a la
negociació, mentre estam asseguts hi ha marge per a la
negociació. Jo pens que és comprensible l’escepticisme que
mostra el portaveu del BLOC, però crec que mentre estiguem
asseguts a la taula de la negociació, hi ha possibilitats de tirar
endavant. Jo crec que hi ha marge per a la negociació. Per tant,
per açò estam asseguts allà, si no haguéssim cregut açò, a la
segona reunió ens haguéssim retirat. És cert que alguns dels
plantejaments que ha fet el ministeri no són satisfactoris per als
posicionaments i per a les demandes que ha fet la comunitat
autònoma, però jo crec que el Ministeri de Justícia pot fer
encara esforços i nosaltres estam amb la feina de demostrar-los
que les xifres que ens han posat damunt la taula no abasten tots
i cadascun dels aspectes de la competència de la justícia de
Balears. Pens que hi ha marge per a la negociació i, per tant,
negociam i pensam que podem millorar encara l’oferta que
tenim des del Ministeri de Justícia.

Coincidesc amb vostè, Sr. Riudavets, que aquests són uns
pressuposts raonables, són uns pressuposts continuadors,
continuen bàsicament les xifres, les partides pràcticament són
les mateixes de l’any passat. L’única novetat pressupostària que
existeix en el pressupost de l’any 2009 és la presència de la
Direcció General de Justícia, la resta pràcticament són les
mateixes partides que hi havia l’any 2008. Aquests són uns
projectes ajustats a una situació de dificultats. Per tant,
intentarem tirar-los endavant.

Agrair-li també al Sr. Diéguez les seves paraules, les
paraules d’ànim i suport a la feina que estam fent des de
l’executiu.

El Sr. Rodríguez ha parlat de moltes coses, amb algunes hi
estic d’acord i en algunes hi estic menys. Però en definitiva
també li vull agrair el seu to. Jo crec que el Sr. Rodríguez ha
sofert positivament un canvi, jo crec que el Sr. Rodríguez...

(Remor de veus)    

Sí, sí, ha fet un canvi que jo vull valorar com a positiu i ho
vull reconèixer. El Sr. Rodríguez està en l’ànim d’ajudar i jo ho
agraesc. Altres vegades he llegit, perquè no era aquí, actituds
que estaven en un pla més guerrer, però jo crec que al Sr.
Rodríguez el pas a l’oposició també l’ha ajudat a reflexionar,
com a nosaltres ens ha fet reflexionar passar de l’oposició al
Govern, evidentment estic segur que ara no faríem els discursos
que fèiem quan érem a l’oposició i viceversa. Per açò diuen que
l’alternança és el centre també de les democràcies. Per tant, crec
que tant jo com vostè som una demostració i jo li ho vull agrair.

Efectivament el Sr. Rodríguez dins aquest marc que acab de
dir, feia una pregunta retòrica de si el deute abans era pervers i
ara no ho és. Com és que abans era pervers i ara no. Jo en
general crec que els deutes sempre són perversos, si no hi ha un
motiu que els justifica. Jo crec que té més justificació un deute
ara, en una situació de més necessitat, que un deute abans, que
era una situació de menys necessitat, però és clar que el govern
anterior va pensar que s’havien de fer unes inversions en
infraestructures que segurament el govern d’ara no justificaria,
però evidentment el govern anterior va posar les prioritats allà
on pensava que les havia de posar. Jo pens que el deute, si em
permet l’expressió, és menys pervers ara que abans, perquè ara
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tenim un estat de necessitat que justifica més que hi hagi un
major deute. Dit tot açò, el deute de Balears és pervers per si,
açò no és descobrir res de nou, el d’abans i el d’ara perquè ve
motivat bàsicament per un finançament mal dotat. Açò és així.
L’anterior govern no s’hauria endeutat tant si hagués tingut un
millor finançament, i aquest govern intenta aconseguir un millor
finançament per tal que el deute que en aquests moments tenim
es vagi reduint el màxim possible. Per tant, crec que podem
contestar la seva pregunta retòrica amb un empat. Crec que
efectivament, el deute sempre és pervers i especialment a
Balears, però hi ha deutes que es justifiquen més que d’altres.

El Sr. Rodríguez ha fet molta referència al creixement del
18% en personal. Jo he intentat repetir-ho moltes vegades al
llarg de la meva intervenció perquè suposava que aquest seria
un dels motius de controvèrsia amb els pressuposts de la meva
conselleria i ho he dit quatre o cinc vegades. Si comparam xifres
del 2008-2009, evidentment hi ha un creixement important i per
què es produeix aquest important creixement 2008-2009?
Perquè no es va produir el 2007-2008 que era quan era lògic.
L’any 2008, quan nosaltres tenim la nova estructura de la
conselleria, amb el pressupost del 2008, quan es duen aquí els
pressuposts del 2008, encara no s‘han aprovat ni les relacions de
treballadors de la comunitat i, per tant, no entra en vigor la nova
estructura fins ja iniciat l’exercici del 2008. Per tant, en els
pressuposts inicials del 2008 és quan açò no apareix i apareix
l’any 2009. Per què es produeix aquesta qüestió? També ho he
dit, perquè la configuració de la conselleria és una configuració
distinta a la que hi havia abans i evidentment, com he dit, la
Vicepresidència tenia quatre direccions generals i ara en tenim
deu..., és cert que el Sr. Rodríguez, com que és un gat vell -és
una expressió afectuosa-, experimentat en qüestions
parlamentàries, parla de percentatges i evidentment el
creixement d’una direcció general a tres, representa el 33%. 

Hem tingut un creixement, en conjunt, de tretze llocs de
feina a la Secretaria General de Presidència i setze llocs de feina
a la Conselleria de Presidència. I hem passat de quatre
direccions generals a deu. És clar que jo quan era a l’oposició
a altres llocs també deia el mateix. Efectivament, tots els
creixements em semblaven un desastre i "anatemitzava", si
podia, el Govern. Però ara que estic al Govern he de justificar
que evidentment aquest és un creixement ajustat, raonable tenint
en compte que la Conselleria de Presidència passa de quatre
direccions generals a deu. Per tant, pensam que està bé.
Evidentment, sempre podem trobar explicacions i llocs de
controvèrsia, és clar. Però crec que és un creixement que
percentualment sembla molt exagerat, estrambòtic segurament
dins un context de contenció de despesa, però després crec que
posat damunt el territori no és tan així. Entenc que al Grup
Parlamentari Popular no li sembla bé, ho entenc, però crec que
no és exagerada la nova configuració de Presidència. Hem
tingut noves oficines creades, etc., però altra cosa és el debat
que també té plantejat el Partit Popular i el Grup Parlamentari
Popular de la necessitat d’una reducció de càrrecs públics.
Aquesta és una altra qüestió que pel que he pogut llegir a la
premsa els darrers dies, formarà part de la negociació posterior
dels pressuposts que anunciava el Sr. Rodríguez. Açò forma part
d’un nou joc polític dins unes noves regles de joc perquè la
situació també és nova. Com dic, Sr. Rodríguez, pens que
l’increment és raonable, ajustat, i li puc assegurar que he hagut
d’aturar moltes més vegades demandes de creixement,

precisament per posar damunt la taula aquests criteris de
contenció de despesa que bàsicament són els capítols 1 i 2.

Parlava el Sr. Rodríguez d’algunes qüestions en concret que
contestaré molt telegràficament. Efectivament, el paquet
legislatiu, jo crec que d’aquí a finals d’any tindrem dues lleis
dins el Parlament, una és la Llei de control del sector públic i
l’altra és la Llei de control de la publicitat institucional. Jo crec
que quasi totes les que he anunciat dins el primer semestre de
l’any que ve també podran tenir entrada, si no és així, serà
durant l’any 2009. Perdó, una altra llei que també podria tenir
entrada abans de final d’any és una llei que també tenim molt
avançada, és la Llei de modificació del Consell Consultiu de
Balears, l’adequam a les previsions estatutàries i, per tant, si no
hi ha res nou, també podria tenir entrada abans de final d’any.
Ara no escapa a ningú que no és el mateix aquesta llei, com per
exemple de la radiotelevisió, la llei de la corporació, que per
cert, Sr. Rodríguez, sé que no m’ho deia a mi, però perquè quedi
clar a tots els presents aquí, jo només he parlat d’una llei dels
anys vuitanta, apedaçada a corre-cuita, no he dit res més. Sé que
no m’ho deia a mi, li deia a un portaveu, però perquè quedi clar.
Com que el Govern necessita d’actituds molt humils per tirar
endavant coses que li semblen molt importants, les floritures
dialèctiques les deixarem en mans dels grups, per tant, nosaltres
continuarem amb aquesta actitud de diàleg perquè la comunitat
autònoma necessita tirar per endavant en una situació
políticament complicada, tots en som molt conscients. Les
floritures, les esgrimes i de vegades l’artilleria parlamentària les
deixaré en mans del grup parlamentari. Jo he estat, crec, bastant
exquisit fent referència a la llei que en aquests moments dóna
contingut i ordena el funcionament de Radiotelevisió de les Illes
Balears. És cert que aquest és un tema complicat, no se’ns
escapa a ningú i haurem de fer feina i segur que l’any 2009...,
segur no ho sé perquè en política, segur quasi no hi ha res, però
serà difícil que l’any 2009 es pugui veure a la cambra. Nosaltres
hi estarem fent feina de valent perquè pensam que aquesta
situació abans del nou marc polític no era la millora, i dins el
nou marc polític, segur que és dolenta la situació. Per tant,
haurem de fer aproximacions entre el Govern i el principal grup
de l’oposició, tenint en compte, com no pot ser d’una altra
manera, tots els grups de la cambra.

El Sr. Rodríguez també deia una cosa amb molt de seny,
aquest pressupost només serà si és negociat. Per tant, jo també
ho tenc ben clar, crec que tot el Govern, alguns més que
d’altres, perquè alguns encara no han arribat a entendre amb tota
la profundidat el nou marc en què ens trobam de suports
parlamentaris. Però és clar que aquest és un pressupost que
només té possibilitat de sortir si el negociam, perquè el Govern
en aquests moments té 29 vots i per treure aquest pressupost en
necessitam, com a mínim, 30 vots o que hi hagi grups que
s’abstenguin. Per tant, tant una cosa com l’altra requereix una
negociació. Per tant, jo també estic absolutament d’acord amb
el Sr. Rodríguez que aquest serà un pressupost només si és
negociat, si no és negociat i no hi ha pressupost, evidentment
s’obre un altre període, un altre escenari polític i haurem de fer-
hi front.
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El Sr. Rodríguez resumia en tres el seu decàleg, parlava
d’augment de personal, crec que jo ja li he contestat. Entenc que
no sigui satisfactori, Sr. Rodríguez, però crec que és raonable la
situació del creixement de personal, jo també he de dir que
m’hauria agradat que fos menys, però certament l’acumulació
de direccions generals, encomandes que el president ha fet a la
Conselleria de Presidència, ha requerit que el conjunt de
Presidència més Conselleria de Presidència tengui un increment
que, jo crec, com he dit abans, de tretze llocs més setze, que és
un increment raonable.

Parla d’1.700.000 euros d’estudis i treballs tècnics;
evidentment és una xifra important, no li puc negar, és una xifra
important; són previsions que tenim i que tant de bo no les
haguem de menester. Per tant, anem a veure què és el que dóna
de si l’exercici de l’any 2009. Vull dir també que aquesta és una
xifra inferior a la de l’any 2008, immensament inferior a les que
s’empraven a èpoques anteriors, o sigui que, jo ara no tenc aquí
la xifra, però podem veure què es gastava abans a l’entorn de
Presidència en estudis i treballs tècnics, es gastava abans i ara,
ho podem comparar. Però crec que jo som molt escrupolós a
l’hora de fer despesa i açò permanentment amb el meu equip
intentam retallar aquestes qüestions. Però pensam que aquestes
previsions que tenim de coses que volem tirar endavant, per
exemple, estudis de lleis, etcètera, doncs tots aquests nous
projectes, totes aquestes qüestions que tenim per endavant doncs
ens aconsellen tenir una quantitat que ens permeti fer les coses
mínimes que hem de fer.

I quant a les inversions immaterials, li he dit al
començament de la meva rèplica al Sr. Rodríguez, a mi mai no
m’ha agradat gaire aquest invent de les inversions immaterials;
efectivament és una possibilitat que els pressuposts donen;
aquestes són unes actuacions en concret, uns projectes en
concret que han de ser aprovats abans de tirar-se endavant, com
sap molt bé vostè, pel Consell de Govern cadascun d’aquests
projectes, on s’han de justificar a què es destinen, etcètera. Dir
immediatament que no és cap pràctica nova, no és cap pràctica
nova, pràctiques d’inversions immaterials ni és nova per al
nostre govern, ni per al govern anterior, i en el temps ha estat
una possibilitat recurrent que hi ha hagut per a moltes coses, des
de contractar capítol 1, que jo he vist a la meva conselleria,
molt, heretat de l’anterior govern, fins a qualsevol altra cosa.
Però, bé, són les inversions que en el cas concret nostre, doncs
jo què sé, les inversions de la nostra presència a l’Expo
Saragossa doncs era un projecte d’inversió immaterial.

Què tenim ara? Doncs tenim el projecte, com he anunciat, de
les rutes Ramon Llull; doncs efectivament, tenim aquesta
quantitat, i altres d’aquest tenor que no són inversions en obra,
no són inversions en construcció, però que se’ls dóna el
tractament comptable i el tractament econòmic i financer
d’aquesta qüestió. Però com dic aquest calaix de sastre, que
vostè ha definit, també d’una manera un poc sarcàstica, camió
em sembla que ha dit, no?, vaixell, vaixell, més gros encara,
vaixell sastre, doncs evidentment, 9 milions és un vaixell petitó,
petitó tenint en compte que jo de vegades he vist transatlàntics
o fins i tot de vegades he vist vertaders portaavions sastre. Per
tant, aquest és un barquet, jo li accept, li accept, Sr. Rodríguez,
crec que no és el millor, m’agradaria que aquesta fos una
manera de fer les coses que s’anés reduint, però també entenc
que de vegades doncs no tens més, especialment quan governes,
no et queda més remei que justificar algunes coses ficant-les en

aquests calaixos de sastre, perquè si no doncs podríem fer molt
poques coses.

Finalment, em demanava una qüestió que m’he deixat abans,
això de l’Institut Ramon Llull. Bé, l’Institut Ramon Llull és a
Presidència, no a la conselleria sinó a Presidència per qüestió
d’estatuts; és a dir que els estatuts del Ramon Llull fan al
president o copresident, perquè aquesta és una presidència
compartida amb el president de la Generalitat de Catalunya i per
tant ell és el president i, per tant també, des de la Intervenció de
la comunitat autònoma hem pensat que pressupostàriament
aquesta havia de ser una quantitat que depengués directament de
Presidència. Com saben el meu pressupost, que avui els present,
té la Conselleria de Presidència, però també té tota la
maquinària i l’envoltant, per dir-ho de qualque manera, que tira
endavant el president des del Consolat de Mar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara a un torn de
rèplica per part dels grups parlamentaris que vulguin intervenir.
Per part del Grup Parlamentari Mixt ...., PSM, ... Sr. Diéguez,
té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente, Sr. Conseller,
si la deuda es un problema, yo le puedo dar una solución muy
fácil, sencillísima, mire, lo que tiene que hacer, si hay deuda en
la comunidad autónoma, es inventarse una partida; usted tiene
unos gastos excesivos por un lado, pues se inventa una partida,
500, 600, 1.000 millones y la pone en el otro lado, y luego la
atribuye al concepto que le parezca bien, por ejemplo, deuda del
Estado, lo pone así y asunto concluido, y ya no hay deuda,
asunto acabado. No, no crea que digo ninguna tontería, lo único
que tiene que cuidar es que no le coja el Síndic de Comptes,
como le pasó al Gobierno anterior, que les cogieron con una
partida simulada, de unos 600 millones de euros que habían
puesto para tapar una deuda clara y obvia. Ese es un sistema, yo
le agradezco que no le utilice los sistemas de tirilé contable que
se habían utilizado en otros momentos y que si hay una deuda
que se vea que hay una deuda y que se pueda controlar por la
oposición sin ningún problema. Es normal, y es el catón
presupuestario, que en épocas de crisis los gobiernos tiendan a
contraer deuda y a rebasar los déficits en los que pueden estar
metidos en épocas de expansión, es una cosa normal y habitual.
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Respecto a los municipios, Sr. Conseller, pues hay que
procurar tratarlos bien y que reciban el dinero que les
corresponda en el momento que sea oportuno y, sobre todo,
evitar una serie de prácticas perversas que se han seguido
también en otros momentos, cual és la de legislar creando
obligaciones para los municipios y no dándoles ningún dinero
para cubrir esas obligaciones, cosas que han pasado y en
momentos muy recientes.

Nos parece bien, Sr. Conseller, que aplique la ley que tiene
de IB3, como todas las leyes que tiene a su alcance, el Sr.
Conseller tiene que aplicar y cumplir todas las leyes; si bien el
proceso de modificación de una ley tan importante será un
proceso largo, porque una chapuza no se arregla con otra
chapuza, en 24 horas no se puede solucionar lo que se ha hecho
también en 24 horas, porque acabará mal; la improvisación en
materia audiovisual pues nos ha traído graves problemas,
especialmente los ha sufrido nuestra radio y televisión pública,
IB3 ha tenido que arrastrar una deuda importantísima, y sobre
todo también sufrir un desprestigio tremendo. Tenga en cuenta
que en otros momentos portavoces de la oposición, para poder
intervenir en espacios gratuitos de propaganda electoral, han
tenido que conseguir resoluciones favorables de la Junta
Electoral y llamar a la Guardia Civil, para poder ser admitidos
en ese ente. En fin, eso son tiempos que ya han pasado.

No se preocupe, Sr. Conseller, si tiene alguna partida que no
esté muy bien detallada. Yo, haciendo memoria recuerdo, y no
hace más de dos años, como un conseller, en el mismo sitio en
el que está usted, estuvo haciendo una comparecencia como la
que usted hace y en toda la comparecencia no dio ni una sola
cifra, ni una sola, ni una sola cifra. Y cuando le dije, hombre, es
que no ha dado ni una sola cifra, dice: es que, ya se la daré, en
48 horas se la haré llegar -por cierto, no me llegó en 48 horas-,
con toda humildad pues la memoria a veces nos lleva a pensar
en cosas que han pasado en momentos muy recientes. Por tanto,
si usted tiene un buque de sastre, como le han dicho, otros
tenían la Armada Invencible ahí desde luego, y acabó como
acabó la Armada Invencible, que se hundió la Armada, con el
conseller y todas sus armas y bagajes.

Muy bien, bastante bien lo tiene que haber hecho el Sr.
Conseller a la vista de la falta de objeciones que se le han
hecho, y se lo digo sin acritud, con completa humildad, vestido
de saco y ungido de ceniza, para que nadie pueda verse
violentado en su posición negociadora de cara a presupuestos.
Sin ninguna acritud, solamente hemos querido, y en esta
segunda intervención, pues hacer ese análisis, ya que estamos
hablando de espíritu franciscano, ese análisis cristiano de
examinar la consciencia, pues decir los pecados al confesor, o
en este caso en esta sede, para que haya un propuesto de la
enmienda por quien lo tenga que hacer. Así pues, Sr. Conseller,
sin acritud y con completa humildad y con el ánimo dispuesto
a ver con buenos ojos la magnífica labor que se hará desde la
oposición para mejorar, en lo que puedan ser mejorables estos
presupuestos, una vez más darle las gracias por su intervención.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller y señores diputados,
yo creo que aquí hay personas que cuando hablan sube el pan,
y usted y yo, que no voy lo que usted ha dicho, ese adjetivo, y
voy a decir otro, que somos personas que han pasado por
muchas situaciones, usted ha sido conseller del Consell de
Menorca, vicepresidente, presidente accidental del Consell de
Menorca, diputado en Madrid, trabajador eventual del Govern,
ahora es conseller, sabe que en esta vida nada es verdad ni es
mentira, pero yo le aconsejaría al portavoz que acaba de hablar
ahora que como economista no tiene ningún futuro, le va mucho
mejor en su bufete de abogado, más vale que se dedique a ese
bufete de abogado que le irá mejor que de economista. No creo
que le vaya mejor que ahora, porque ahora y en el período 99-
2003 le fue muy bien, pero convendría que se centrase en saber
qué es lo que defiende. Porque, le recuerdo, Sr. Conseller, es su
portavoz, es el portavoz de su partido, del partido que le da a
usted soporte. Por tanto, (...) que a lo mejor usted acceda a una
reconversión y que alguien se tome algún tranquilizante porque
no están los tiempos para ir de chulo por la vida.

Pero vamos a ver, Sr. Conseller, yo la deuda esta de ahora
está justificada y la de antes estaba justificada, a unos les
parecerá bien la de ahora y a otros les parecía bien la de antes,
ahora con estas deudas a los ayuntamientos no se ven grandes
realizaciones, con la otra se vieron grandes realizaciones, por
tanto por eso al final cada uno es el que juzga y el que pone
papeleta en el cesto y dice si va bien o si va mal. La realidad es
ésta, la deuda no es perversa ni perversa, es una necesidad,
somos una comunidad mal financiada y por eso tenemos que
recurrir a ella; pero evidentemente, vuelvo a repetir, 1.100 y
pico de millones en dos años no va mal el record, eh, si
seguimos así a final de año a lo mejor hay más deuda que el año
anterior, que en la legislatura anterior, con menos realizaciones.

Bien, Sr. Conseller, yo he sido, antes de ser diputado de la
oposición, he sido conseller de Interior y en la Conselleria de
Interior está la Dirección General de Función Pública, no me
diga usted a mí que esto es por culpa de negociar las plantillas
y se ha puesto en marcha ahora; no, no, la plantilla se hizo en
julio de 2007 y aquí hay alguna novedad de la dirección general,
pero otras no. Precisamente, en dos de las que no ha habido
novedad es en las que se produce el aumento espectacular;
claro, usted dice no, es que en Presidencia se lleva un 37% del
porcentaje, no, no, se pasa de 2.700.000 euros a 3.185.000, la
friolera de 817.000 euros, 150 millones de pesetas más para
personal, sólo en Presidencia del Gobierno. Usted ahora
minimícelo como usted quiera, pero la Presidencia del
Gobierno, yo estuve de conseller con un presidente ya, o sea, no
es nueva, ya había antes de este presidente ya había Presidencia
del Gobierno, no es ex novo ésta.
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La Dirección General de Acción Exterior, yo sé muy bien
los contratos que hicieron el año pasado y si quiere usted
entramos, en otra ocasión, en la acción balear al exterior, y verá
usted el aumento que ha habido de personal, del que había en
enero, en julio de 2007, y el que hay ahora. Y ahora va a
aumentar un 41% más. No es fruto de que haga plantillas,
porque usted cuando ha cogido un servicio, por ejemplo el de
Administraciones Públicas, se ha traído el servicio con el
personal que había afectado a este servicio en Interior, que ha
puesto usted, efectivamente, un director general y una
secretaria, pero el resto lo ha traído usted de allí. Como de la
Fundación, de la antigua Conselleria de Inmigración, y así con
todo; la Abogacía ya estaba, no es nueva, es verdad que hay un
director general de Abogacía, pero estaba ya, por lo tanto, Sr.
Conseller, mire, usted como sabe muy bien como va el tema
éste, a mí no es que no me guste el personal, lo que le pido a
usted es que me lo justifique, el por qué 150 millones en
Presidencia del Gobierno al año para personal; el por qué
600.000 euros más en la Secretaría General de la Conselleria de
Presidencia, 100 millones más al año para el personal; el por
qué en Comunicación, 18 millones más para personal. Y así
pues, al final, 1.900.000, 45 millones de euros más de este año
al año pasado, no son bagatelas, es una cifra importante, que
usted no ha explicado, usted no ha dicho mire usted que ocurre
esto, esto y esto, y pasamos a poner una, tres, cinco, diez
personas, usted no lo ha explicado. Ahora, si esto es para
combatir el paro, inclusive podría habérmelo dicho así, vamos
a quitar gente del paro, ya me va bien, ya me va bien; pero no
me lo ha explicado usted.

Después, evidentemente, si no es lo mejor las inversiones
inmateriales ¿por qué las aplica usted? ¿Por qué lo hacíamos
nosotros? No, si ha habido un cambio de gobierno, no lo
hacíamos bien y nos han cambiado el gobierno, para seguir
haciendo lo que hacíamos nosotros mal, según ustedes entonces,
¿por qué continua usted con lo mismo? Es el segundo ejercicio,
todavía en el primero pues mire usted vamos en la vorágine de
continuar y tal, pero en el segundo ejercicio no les lleva nada.
Y a mí me dirá usted lo que usted quiera, pero 8 millones para
inversiones inmateriales, si usted no me explica qué proyectos
tiene, para mí usted no justifica esta cantidad. Y para estudios
y trabajos externos, 1.700.000 euros estamos hablando de 225
millones de pesetas, estamos hablando de 1.500 millones de
pesetas; oiga, tendrá usted que decir algo a este Parlamento para
qué es. A mí me va muy bien ya que todo los grupos
parlamentarios que le dan soporte a usted le digan que son muy
buenos presupuestos, que van muy ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, vagi acabant així que pugui. Gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, Sra. Presidenta, gracias. ... alguien tendrá que decirle esto
no es correcto, usted nos oculta información, usted está
dificultando el control de la oposición al Govern de las Illes
Balears. Y yo, Sr. Conseller, le digo: no me ha respondido
usted, y no me valen las justificaciones que son ampliaciones de
plantillas, porque no es cierta, yo he sido conseller de Interior
y de Función Pública y sé muy bien qué es esto; no me va bien
que usted me diga que no es bueno el método de inversiones
inmateriales sin decir nada, porque no está bien, no es correcto,
usted se escuda en esta triquiñuela para no decirle al Parlamento
qué quiere hacer. Y lógicamente no me parece bien que tenga
usted una bolsa de 1.800.000 euros para contratar encargos y
(...).

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. I ja per acabar, té la paraula
el Sr. Conseller. Quan vulgui.

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

Sí, moltes gràcies, i molt breument. Una cosa que m’he
deixat de la primera resposta que li he fet al Sr. Rodríguez, que
voldria rectificar, era el tema de les assignacions del Fons de
Cooperació Municipal, informar la cambra que han rebut
l’assignació del fons tots aquells municipis que no havien estat
subjectes a convenis, el Sr. Rodríguez sap perfectament de què
parl. Hi ha una sèrie d’ajuntaments que reben les aportacions
fora de la norma general, són una sèrie d’ajuntaments, i tota la
resta han rebut l’assignació corresponent a l’any 2008, i aquests
no perquè estan pendents, segons la pròpia normativa que regula
aquests convenis, de justificar els conceptes, cosa que s’ha de
fer el mes de novembre, com segurament recorda el Sr.
Rodríguez. Per tant, l’any 2008 el Fons de Cooperació
Municipal s’ha repartit a costa d’acabar d’ajustar el que es
desprèn dels convenis que encara són vigents.

En relació amb algunes qüestions que s’han plantejat a la
rèplica, crec que totes les idees sobre el deute seran molt
benvingudes, ara, d’aquí a molt poc temps entrarà el conseller
d’Hisenda i per tant totes les idees que tenguin perquè el deute
sigui més llevadera, que no sé com és en català, per a la
comunitat, estic segur que seran excelAlentment rebudes per part
del conseller d’Economia.

Jo, Sr. Rodríguez, tenc present des que som al Govern, el
començament d’aquell salm, quan efímera és la glòria, aquest
és un salm molt famós, el qual a més està molt ben musicat per
Bach i jo és un d’aquests que escolt, i aquesta és una cosa que
em queda molt clara, és el mateix que feien els emperadors,
sense voler-m’hi comparar, que darrera sempre (...): recorda que
ets mortal. Doncs, exactament açò, jo tenc aquesta història, quan
efímera és la glòria, perquè evidentment avui ets dalt i l’endemà
ets baix i per tant açò m’ajuda molt a posar-me al to.
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Jo lament molt que les relacions parlamentàries, ja ho he dit
alguna vegada, s’hagin de dur per camins que algú pugui
entendre que són de fatxenderia o de no sé què; jo he de dir que
personalment -no, no, ja, ja, no dic les relacions parlamentàries
entre el Parlament i el Govern sinó entre els grups-, ja ha tingut
ocasió de dir-ho. Jo sé que la vida parlamentària no ha estat fàcil
en aquest parlament, i açò ha condicionat moltes vegades aquest
tipus de relacions i a mi m’agradaria que es poguessin superar,
però sé que per a açò ha de passar temps, però crec que està bé,
aquesta idea que la glòria és efímera, perquè açò ens ajuda a
pair totes les coses que poden ser molt indigestes, jo pretenc no
tenir indigestions i crec que fins ara ho he aconseguit, no?

Sr. Rodríguez, vostè, efectivament, em planteja altra vegada
les tres qüestions. Jo en absolut no vull ocultar informació, tant
és així que li he dit el nombre de personal que hem contractat,
hem contractat tretze i setze, crec recordar -perquè ara ja tenc un
embull de papers que no m’aclaresc-, setze i tretze en el conjunt
de Presidència i la Conselleria de Presidència, nosaltres
entenem que són ajustats i bé, si al Partit Popular a qui vostè
representa tan dignament no li agrada, segur que tindrem ocasió
de discutir-ho en compareixences, i vostè és molt especialista en
aquestes coses, jo no li he de donar idees, perquè bastant feina
ja em dóna sense donar-n’hi cap, per tant que segur que tindrem
... Però vagi-se’n amb una idea ben clara, jo no vull ocultar cap
tipus d’informació, per res. Sé que de vegades donaré una
informació que no serà satisfactòria per a vostè, però no ho faig
per ocultar res, senzillament perquè pensam que algunes coses
són com són i, per tant, evidentment, les tiram cap endavant.

I les qüestions, les qüestions dels projectes d’inversió, clar,
vostè em diu que no li va bé que li digui açò, però bé, els
projectes d’inversions immaterials són una possibilitat legal,
econòmica financera, que ja li he dit que personalment no
m’agraden massa, perquè crec que efectivament es podrien
resoldre o s’haurien de resoldre a través d’un altre capítol, però
com vostè sap molt bé, les hisendes corresponents, siguin
grogues, vermelles, blaves o verdes, diuen a les distintes
conselleries, vostè s’ha de moure dins aquests capítols i, per
tant, algunes coses que tal vegada podrien anar a un capítol IV
ens obliguen a posar-ho a capítol VII o a capítol VI, etc. I d’aquí
surten, en aquest govern i en els anteriors. I he dit que a mi
personalment no m’agraden gaire, però hi ha moltes coses que
no m’agraden gaire, i d’açò sí que en solem tenir indigestions,
però també pren un poc de carbonat i tir cap endavant. 

Per exemple, per dir-li algunes coses. El projecte Ramon
Llull és una inversió immaterial, són 500.000 euros, idò açò ...;
actes de la Diada de les Illes Balears, és un projecte d’inversió
immaterial, tradicionalment ha estat així, 1.043.000 euros,
doncs miri, açò és així; projectes d’impuls cultural i científic
que tenim prevists per a enguany, 3.043.000, Any Darwin 2
milions, l’aniversari de Jovellanos, l’Any Chopin, etc., totes
aquestes coses que dur a terme Presidència per sumar-se a
aquestes coses es fan des de projectes ...

(Se sent una veu que diu “Darwin, 2?")

2 milions Darwin? No són 2 milions, però aquesta és la
“xuleta” que m’han passat, i jo li ho dic exactament així com
està.

(Rialles)

Doncs esborri els 2 milions i com si no hagués dit aquesta
xifram, però els projectes d’impuls culturals i científic, ja per a
l’any que ve, són aquests: Any Darwin, Any Jovellanos, Any
Chopin, etc. Aquestes coses tradicionalment s’han fet des
d’inversions immaterials, i nosaltres les hi continuam fent,
mentrestant no s’ilAlumini una altra manera distinta o no s’albiri
una manera distinta de fer les coses, ho haurem de fer d’aquesta
manera. Però feim feina perquè sigui el més transparent possible
i, com he dit, cadascun d’aquests projectes, com vostè molt bé
sap, d’inversions immaterials s’han de justificar, s’han
d’aprovar i, per tant, són públics; és a dir que després, el
seguiment d’aquestes quantitats es pot fer durant l’any
pressupostari corresponent.

Per acabar, Sra. Presidenta, vull agrair-los a vostès i a la
resta dels membres d’aquesta comissió la paciència que han
tingut per aguantar un debat d’una conselleria que és molt difícil
de posar-hi un fil, perquè és una conselleria que no és vertical,
sinó que és una conselleria on, quan un se’n tem, s’ha perdut per
les branques, a mi em sol passar, per tant els deman disculpes i
entenc els retrets que em puguin fer per açò.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la seva presència i la dels seus acompanyats, i no havent-
hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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