
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2015 Núm. 4

 

Presidència

de l'Honorable Sra. María José Camps i Orfila

Sessió celebrada dia 23 de setembre de 2015 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COM PAREIXENÇA RGE núm. 4205/15, del conseller de Presidència, a iniciativa pròpia davant comissió, per tal d’informar sobre

les directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern, i RGE núm. 4300/15, solAlicitada per una cinquena part dels diputats de la comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular,

per tal d’informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



34 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 4 / 23 de setembre de 2015 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els

demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Alguna més? No.

Compareixença RGE núm. 4205/15, del conseller de

Presidència, a iniciativa pròpia davant comissió, per tal

d’informar sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern, i RGE núm.

4300/15, solAlicitada per una cinquena part dels diputats de

la comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la compareixença del conseller de Presidència,

solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm. 4205/15, a iniciativa

pròpia davant comissió, per tal d’informar sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern, i

compareixença RGE núm. 4300/15, del conseller de

Presidència, solAlicitada per una cinquena part dels diputats de

la comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria.

Assisteix, per a tal finalitat, el conseller de Presidència, el

Sr. Marc Pons i Pons, acompanyat de la Sra. Martina Carolina

Marqués i Portella, cap de gabinet; de la Sra. Teresa Suárez i

Genovard, secretària general; de la Sra. Margarita Font i

Aguiló, directora general de Relacions Institucionals i Acció

Exterior; de la Sra. Beatriu Gamundí i Molina, directora

general de Relacions amb el Parlament; del Sr. Álvaro Gil i

Amigo, director general de Comunicació, i del Sr. Marco

Antonio Guerrero i Moreno, assessor.

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

i sap el Sr. Conseller que no té limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors portaveus, senyores

i senyors diputats. Amb la solAlicitud d’aquesta compareixença

he volgut tenir l’oportunitat d’explicar en aquesta cambra quin

és el paper i quins són els reptes de la Conselleria de

Presidència que jo dirigeix en el Govern de les Illes Balears.

Per açò, i encara que sigui reiteratiu, em permetran que

també pugui presentar a la gent que m’acompanya, la Sra.

Teresa Suárez, secretària general; la directora de Relacions

Institucionals i Acció Exterior, la Sra. Margalida Font; la

directora de Relacions amb el Parlament, la Sra. Beatriu

Gamundí; el director general de Comunicacions, el Sr. Álvaro

Gil; la cap de gabinet, la Sra. Carol Marqués, i l’assessor

responsable de Comunicació i Interlocució Parlamentària, el Sr.

Marco Guerrero. Vull excusar, així mateix, l’absència del

director general de Coordinació, el Sr. Josep Claverol, que ha

anat a Washington per assistir a la canonització de fra Juníper

Serra.

Aquest és l’equip que dirigeix la Conselleria de Presidència,

un equip divers tant en procedència com en edat i en

currículum professional. Tenim persones de totes les illes,

Marco ve d’Eivissa, Margalida Font de Cabrera, Carol i jo

mateix de Menorca i la resta són de Mallorca. També unim

gent jove, formada, amb totes les ganes de fer feina del món

amb gent d’una llarga experiència professional, persones amb

diferents trajectòries, amb coneixements, capacitat demostrada

i titulacions en diversos camps, des del món jurídic al científic,

al social o al pedagògic. Si unim aquest capital a la ilAlusió per

emprendre el projecte de canvi d’aquest govern, tan necessari

i tan demanat per la ciutadania, i la responsabilitat que ens dóna

saber que som els encarregats de dur a terme aquest canvi,

obtenim un enorme valor afegit a la comesa de la Conselleria

de Presidència, tasca de fonamental importància que tot just els

explicaré.

Com deia, som aquí per explicar el rol i els reptes de la

Conselleria de Presidència en el si del Govern de les Illes

Balears, emperò explicar el paper i els reptes de la conselleria

en el Govern és també fer referència als grans plans d’acció que

aquest govern durà a terme com a conseqüència dels acords de

governabilitat i que, en el seu temps, són el resultat de la

voluntat popular, de les urnes, perquè la funció fonamental de

la Conselleria de Presidència és, precisament, coordinar l’acció

de govern i facilitar la feina conjunta i el consens per tal de

garantir que el programa polític i els compromisos signats es

duguin a terme. És un rol cabdal, reiteram, i d’una enorme

responsabilitat per a la qual hem posat ja els engranatges de la

maquinària necessària per dur-lo a terme amb els recursos

intelAlectuals, tècnics i pressupostaris que tenim disponibles,

organitzats al voltant de quatre eixos: el primer, el de la

coordinació del Govern i la relació amb el Parlament, amb la

ferma voluntat d’oferir resultats a la ciutadania de les Illes; el

segon, les relacions institucionals i l’acció exterior, per

recuperar un protagonisme que les Illes haurien de tenir a

l’Estat, a la Unió Europea i a la Mediterrània; el tercer, la

comunicació tant interna com amb la ciutadania, perquè volem

ser transparents, retre comptes de tot el que feim i escoltar i

donar veus a totes aquelles persones que volen participar;

l’Advocacia, per defensar els interessos de la comunitat que

han estat, aquest seria el quart punt el de l’Advocacia, que han

estat tantes vegades amenaçades i vulnerades en anteriors

legislatures.

Des d’aquesta perspectiva el conjunt de les unitats

orgàniques a la Conselleria de Presidència està organitzat i

preparat per dur a terme la missió de coordinar l’acció de

govern  garantint el diàleg, el consens, la comunicació

transparent i directa entre les conselleries, entre els partits que

donen suport al Govern i també amb el poder legislatiu amb la

missió de facilitar l’acompliment dels acords de governabilitat

els quals, en definitiva, conformen les expectatives dels

ciutadans que demanen recuperar els drets socials, enfortir

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504205
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504300
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504300


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 4 / 23 de setembre de 2015 35

 

l’estat de benestar i impulsar amb determinació la millora del

nostre model productiu.

Podran veure, derivat de la nostra missió, que la Conselleria

de Presidència no és evidentment un departament com els

altres, no som una conselleria de gestió, de projectes d’inversió

o de serveis públics, som l’àrea més institucional de totes, som

el braç de la presidència de la comunitat tot assumint la funció

delegada de coordinar l’acció de govern mitjançant les funcions

d’establir prioritats i calendaris d’actuacions, facilitar el diàleg

i el consens, coordinar la comunicació i fomentar i organitzar

la feina conjunta. 

Tot açò guiat sempre pels valors que han d’impregnar

aquest govern, la transparència, la cooperació, la

responsabilitat i l’ètica i aconseguir posicionar-nos com un

organisme fiable que dóna la resposta adequada i a temps a les

peticions de la ciutadania i orientats a complir el seu encàrrec:

el rescat dels drets perduts, el dret a la llibertat d’expressió, el

dret a rebre bons serveis sanitaris i educatius gratuïts, el dret a

veure la seva llengua i cultura protegides, el dret a un entorn

mediambiental sa, el dret a no perdre casa seva o el dret a

treballar.

La ciutadania, però, ens ha demanat un canvi no només en

els continguts de l’acció de govern sinó també en les formes.

Se’ns demana una nova manera de governar més respectuosa

amb la diferència, més democràtica, més progressista, més

valenta. Ens demanen, en certa manera, una nova política. 

Canviarem el model unilateral de governar, ben representat

amb la imposició del TIL o amb la Llei de símbols. Per açò,

una de les primeres accions de govern, executada per la nostra

conselleria, va ser fer ja decaure i enterrar el TIL, que havia

engendrat confrontació i malestar social. També vàrem iniciar

la derogació de la Llei de símbols, que vulnerava el dret

constitucional de la llibertat d’expressió. 

Teníem clar que s’esperava de nosaltres l’inici d’un nou

temps caracteritzat per la transparència, el diàleg, el consens i

la màxima participació ciutadana. Aquesta nova manera

d’actuar, els eixos d’actuació i les seves formes estan recollits

en els acords de governabilitat, el nostre full de ruta, que és

fruit d’una pluralitat que dóna las directrius d’aquest govern

que està al servei de la gent. 

Parlam de 145 actuacions que giren al voltant dels següents

eixos: el rescat de la ciutadania; la transparència i participació;

l’autonomia financera de la comunitat; el diàleg per a un nou

model educatiu i competitiu, i la sostenibilitat. Precisament, la

coordinació i el suport per tal de garantir el compliment

d’aquestes actuacions és, com deia, una de les funcions de la

Conselleria de Presidència. Es tracta de fer aquest seguiment

dels acords i monitoritzar els objectius i les actuacions per tal

de garantir un assoliment òptim i satisfactori dels compromisos.

Cada conselleria ha establert els terminis, ha calendaritzat

les seves actuacions durant ja el 2016 i des de la Conselleria de

Presidència en feim el seguiment. Un cop sabem aquests

compromisos com estan plantejats, el seguiment, evidentment,

està perfectament delimitat i aquesta serà la manera d’actuar

durant els quatre anys. 

La funció de coordinació, però, no queda reduïda únicament

a la realització dels acords de governabilitat. La conselleria,

mitjançant la Direcció General de Coordinació, és responsable

també de donar suport i seguiment a l’acció de govern en

matèria de caràcter transversal i de traslladar les peticions del

Consolat a l’estament corresponent.

Així mateix, aquest rol coordinador té també una

importància cabdal en el control i seguiment de l’Estat del

projecte de les inversions estatutàries, assumpte al qual hem

dedicat moltes hores per poder arreglar tot allò que l’anterior

govern havia deixat de banda, provocant la pèrdua d’uns 1.000

milions d’euros en inversions de l’Estat a les Illes. Idò bé, des

de la nostra conselleria posam fil a l’agulla per recuperar tots

aquests doblers i identificar projectes que estaven a punt

d’exhaurir el seu termini d’execució després de quatre anys

d’inactivitat, i ho feim obrint espais de negociació amb el

Govern central. 

Un altre tema transversal que ha ocupat i ocuparà part

també de la conselleria és la seva funció coordinadora , de la

racionalització del sector públic. Aquest projecte de reducció

d’estructura administrativa del sector públic instrumental de la

comunitat autònoma va ser iniciat la legislatura 2007-2011,

continuat la legislatura 2011-2015 i esperam concloure-lo en

aquesta present. L’objectiu és que, en aquest sentit, queda fixat

l’estancament de 13 entitats públiques al llarg d’aquesta

legislatura.

Seguint amb els assumptes derivats dels acords de

governabilitat, que és responsabilitat de la nostra conselleria la

seva posada en marxa, voldria destacar les següents qüestions:

una d’elles, la reforma de la Llei de consells insulars com a

conseqüència del mandat de la primera Conferència de

presidents, celebrada el dia 31 d’agost d’aquest any. El Govern

ja ha encomanat a l’Institut d’Estudis Autonòmics que iniciï

aquesta tasca legislativa que té per objectiu adequar

l’arquitectura institucional de la nostra comunitat autònoma a

la realitat derivada de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia i

tenir la capacitat, a la vegada, de fer un plantejament a quinze

anys vista.

La segona, és la determinació i la fermesa en la lluita contra

la corrupció. Després dels dramàtics exemples de corrupció a

la nostra comunitat el Govern de les Illes Balears destinarà

recursos per eliminar el frau contra l’administració pública i

elevarà al Parlament la llei de l’oficina anticorrupció, amb

l’objectiu de prevenir i investigar possibles casos d’ús ilAlegal

de fons públics. 

I el tercer, és avançar en l’eliminació de les desigualtats de

gènere i la voluntat d’abordar-les en tots els àmbits de govern.

Per açò, modificarem la legislació actual perquè, a partir de dia

1 de gener, l’Institut Balear de la Dona depengui de la

Conselleria de Presidència. La transversalitat ens ajudarà a ser

més eficients, així, des del nostre departament, treballarem per

enfrontar la xacra que suposa la violència de gènere. L’Institut

Balear de la Dona serà la referència principal com a institució

d’ajuda i promoció de les dones i aportant en els pressuposts

públics una perspectiva de gènere amb polítiques públiques

d’igualtat com a motor de cohesió social.
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Aquesta conselleria, però, té encomanada també l’acció

exterior i les relacions institucionals. En aquest àmbit

d’actuació un dels nostres objectius serà dotar la nostra

comunitat del protagonisme que li pertoca en el seu paper

central de la Mediterrània Occidental. Balears es troba a mitja

hora d’avió de la península ibèrica, a mitja hora d’avió del sud

de França, a mitja hora d’avió de l’oest d’Itàlia i a mitja hora

d’avió del nord d’Àfrica. Som ben enmig de la Mediterrània

Occidental, en una posició geogràfica privilegiada i l’hauríem

de voler aprofitar.

Balears ha d’esdevenir un actor principal enmig de la

Mediterrània, una peça clau en el taulell de la geopolítica

regional, hem de voler ser pont entre dos continents, espais

d’encontre, de trobada, lloc de referència que ens enriqueixi no

només culturalment i socialment sinó també econòmicament.

Balears ha de voler jugar aquest paper i també el paper de la

defensa de la insularitat en un marc, la Unió Europea, en el

qual dia a dia es prenen decisions que incideixen en l’àmbit

competencial que li atribueix la Constitució i l’Estatut

d’Autonomia i que afecten, directament o indirectament, les

actuacions que du a terme la seva administració. No és tracta

únicament de millorar algunes partides econòmiques sinó que

les Illes tenguin un tracte específic i estable.

Per tant, farem feina per fer veure la necessitat de modificar

els reglaments de la política de cohesió de la Unió Europea

amb la finalitat que les regions insulars disposin de  partida

pròpia i específica en el repartiment dels fons europeus. Alguns

exemples dels reglaments que necessiten ser modificats en el

marc de la Unió Europea amb la finalitat d’incloure la variable

de la insularitat són, per una banda, el Reglament que regula les

disposicions generals i comunes de tots els fons europeus, amb

la finalitat que les regions insulars disposin d’una partida

diferenciada en el repartiment del fons. En aquest marc

legislatiu hem de reclamar també que el Producte Interior Brut,

per càpita, no sigui l’únic criteri a l’hora de fixar els fons

europeus sinó que es complementi amb altres indicadors, com

la taxa de desocupació juvenil, l’abandonament escolar o el

desenvolupament tecnològic de la regió.

El segon és el Reglament que regula els Fons Europeus de

Desenvolupament Regional, el fons FEDER, perquè reconegui

el turisme com una de les seves prioritats i, per tant, sigui dotat

expressament en el pressupost de la Unió. Això comportaria

destinar una partida determinada per a l’R+D+I en el sector

turístic.

I el tercer, és el Reglament de la cooperació territorial

europea quant a la cooperació transfronterera, amb l’objectiu

d’eliminar el criteri geogràfic dels 150 quilòmetres perquè les

regions insulars que comparteixen una mateixa conca marítima

puguin optar a ser subvencionables o elegibles dins els

programes de cooperació transfronterera. El nostre argument

principal és demostrar que estam davant un criteri clarament

arbitrari, la distància entre una frontera marítima no pot

mesurar-se amb el mateix criteri que les fronteres terrestres.

Resulta evident que la mar constitueix també una frontera

natural que separa regions i països, independentment de la

distància que hi intervengui entre ells i no hi ha dubte que la

insularitat representa en si mateixa una frontera.

Les Balears es troben actualment fora d’aquests programes

pel sol fet de trobar-se a més de 150 quilòmetres de distància

de França i d’Itàlia. Per tant, és evident que hem de continuar

participant tant en els mitjans arbitrats per l’Administració

General de l’Estat com en l’únic òrgan comunitari de

composició regional, és a dir, el Comitè de les Regions.

A més, cal fer rendible al màxim la presència de les Illes

Balears en organismes que defensen els interessos de les

regions i constitueixen eines de participació en la construcció

europea molts valuosos per a les nostres illes, com són la

Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa i

l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Precisament, ahir, dimarts,

vaig ser a BrusselAles amb l’objectiu de deixar clar el

posicionament d’aquest nou govern defensant i argumentant la

necessitat de protegir el nostre territori de les prospeccions

petrolieres. En el si de la Conferència de Regions Marítimes

Perifèriques vaig parlar dels efectes negatius que aquesta

activitat extractiva pot tenir sobre la nostra societat, el nostre

entorn natural i la nostra activitat econòmica principal, el

turisme.

També a BrusselAles seguirà prestant els serveis que venia

desenvolupant l’oficina balear a la capital europea, tot i que a

partir d’ara li donarem un nou enfocament atès el conveni fruit

de la colAlaboració entre la Universitat de les Illes Balears i el

Govern de les Illes Balears. 

ParalAlelament a la nostra acció de govern hem de saber

comunicar a la ciutadania allò que fa el seu govern, amb

l’objectiu de donar a conèixer el que feim i també fer arribar a

la ciutadania les existències d’aquells serveis públics que els

poden beneficiar. Hem de tenir en compte els profunds canvis

que al llarg d’aquests darrers anys ha experimentat la societat

en la seva forma de comunicar-se. En poc més d’una dècada

hem passat d’una societat fortament mitjançada, amb uns

mitjans de comunicació públics i privats clarament identificats

i que eren la principal font d’informació de la ciutadania a una

comunicació absolutament descentralitzada i democratitzada on

qualsevol persona es pot convertir en emissor. 

En aquest canvi la comunicació digital ha estat decisiva,

l’ús de les xarxes socials i l’aparició de blogs que tenen una

major audiència que els mitjans de comunicació institucionals

fa que ens haguem de replantejar la nostra estratègia de

comunicació per tal d’arribar a la ciutadania. Aquest és

l’objectiu de la Direcció General de Comunicació, la qual

basarà la seva acció sobre els valors de la transparència, la

participació, mitjançant l’ús de xarxes socials per respondre a

la ciutadania, la modernització amb la inclusió de noves eines

i millores de les existents per arribar a tots i a totes i amb un

llenguatge més directe, i la de la coordinació i la cohesió en

l’estratègia mediàtica de tot el Govern per garantir que el focus

mediàtic coincideixi amb els objectius de govern, per complir

les nostres prioritats en l’àmbit de la comunicació farem una

nova web, caib.es, sota les premisses del servei ciutadà i

transparència en l’activitat governamental. Volem fer la

rendició de comptes programàtics mitjançant una website

funcional visual i amb fàcil difusió de contingut per fidelitzar.

També farem un nou sistema de publicitat per fer més amb

menys i amb criteris objectius. Establirem una planificació de
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campanyes, criteris per a la publicitat dels serveis i creació d’un

nou model de repartiment transparent i objectiu per als propers

exercicis pressupostaris. 

I, ja per acabar, vull parlar de la funció de la Conselleria de

Presidència com a defensora també dels interessos de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, en definitiva com a

defensora dels interessos públics. 

En aquest bloc, protagonitzat evidentment per l’Advocacia

de la comunitat, ens centrarem en les tasques d’assessorament

jurídic a la Presidència i al Govern de les Illes Balears i en la

representació i defensa judicial de l’Administració autonòmica

davant tot tipus de tribunals. A aquestes funcions, s’hi afegeix

una notable tasca de caràcter consultiu d’assistència jurídica en

els ens instrumentals del sector públic autonòmic i de

coordinació general de tots els serveis jurídics autonòmics.

Aquestes comeses estan confiades legalment a la direcció de

l’Advocacia de la comunitat autònoma, actualment integrada

per una vintena de juristes. L’Advocacia afronta en els darrers

anys una càrrega de treball especialment significativa atès que

ha assumit la defensa judicial dels organismes i ens integrats

del sector públic instrumental i, particularment, del Servei de

Salut de les Illes Balears. i s’ha incrementat la seva presència

en determinats àmbits com per exemple el de la jurisdicció

penal per motius que són obvis.

Com a mostra d’aquest escenari, permeti’m que els apunti

algunes dades: l’Advocacia té oberts en aquests moments 3.085

procediments judicials dels quals 845 corresponen a l’ib-salut;

aquests procediments, a més, es desglossen en les dades

següents: assumptes en l’ordre jurisdiccional contenciós

administratiu, n’hi ha 1.932, en l’àmbit laboral 870, en l’àmbit

penal 197, en l’àmbit civil 73, en l’àmbit del Tribunal de

Comptes 8 i en l’àmbit del Tribunal Constitucional 5.

La situació actual exigia per tant dotar els serveis jurídics

i centrals del Govern dels instruments necessaris per tal

d’afrontar de forma adequada aquesta situació d’acord amb els

principis d’economia, eficàcia, eficiència i bona administració

i per açò ens hem marcat els objectius següents: primer, establir

mitjançant decret una nova estructura de l’Advocacia que

suposarà una reducció dels departaments, de 5 a 3, la creació

d’àrees funcionals dependents  dels departaments una de les

quals és la lluita contra el frau, la transformació dels serveis

ordinaris en secretaries de suport i gestió processal i la

integració de l’Institut d’Estudis Autonòmics en l’estructura

organitzativa de l’Advocacia. 

Com a segon punt, dotar d’estabilitat les plantilles

d’advocats i advocades atès que actualment els membres del

cos de l’Advocacia són minoritaris respecte del conjunt

d’advocats i advocades, la majoria dels quals són funcionaris

en comissió de serveis. A aquest efecte al llarg de la legislatura

s’impulsaran processos selectius que garanteixin amb totes les

garanties els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat per

tal d’aconseguir que la immensa majoria dels llocs de treball

siguin ocupats per membres del cos de l’Advocacia, el prestigi

del qual ens hem de proposar potenciar.

I, tercer, continuar i millorar els processos de tecnificació

iniciats a la legislatura passada, cal completar la gestió

informàtica dels expedients eliminant l’ús ordinari del suport

paper, la tramesa i recepció telemàtica de la documentació

processal als jutjats i tribunals i l’adquisició d’eines

informàtiques adients a les exigències de modernització

tecnològica dels serveis jurídics.

Els anteriors objectius s’hauran d’aconseguir en un nou

marc normatiu, legal i reglamentari que defineixi el règim

d’actuació de l’Advocacia i el sistema d’accés al cos d’aquesta.

En definitiva, aquesta conselleria vol dedicar una atenció

preferent a les comeses jurídiques i judicials de l’Advocacia,

tot garantint que es confia en el advocats i advocades de la

comunitat autònoma com a defensors de la legalitat i dels

interessos públics.

Finalment, m’agradaria destacar que gràcies en part a la

seva integració en l’Advocacia l’Institut d’Estudis Autonòmics

podrà esdevenir en aquesta legislatura una eina particularment

eficaç en les tasques de suport tècnic a les iniciatives

normatives del Govern. Tot açò sense menystenir la important

tasca d’estudi i difusió del dret autonòmic que tradicionalment

ha dut a terme aquest institut des que comencés la seva

singladura l’any 2000.

Amb la descripció de l’Advocacia he arribat al final

d’aquesta primera intervenció. Com han vist la Conselleria de

Presidència assumeix un paper a vegades poc lluït de cara a la

opinió pública, però d’importància cabdal per a l’acció política

per garantir que els compromisos de govern per a aquesta

legislatura arribin a bon port, per reforçar el paper de les

Balears en el seu entorn geopolític i per defensar els interessos

de la comunitat autònoma.

Qued ara a la seva disposició per aclarir qualsevol qüestió.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de

la sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió efectiva o si realment podem

continuar.

En aquest sentit, per tal de formular preguntes i

observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups

parlamentaris, si bé en primer lloc demanaré al Sr. Conseller si

té intenció de contestar individualment cada intervenció o

conjuntament...

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

En principi si no tenen inconvenient ho faria de manera

conjunta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Per a aquest tràmit idò pel Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez, per

un temps de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bienvenido, Sr. Conseller,

a esta Comisión de Asuntos Institucionales, bienvenido también

el equipo de la conselleria que le acompaña en esta

comparecencia.

Hemos escuchado atentamente la explicación que nos ha

dado el Sr. Conseller y antes de entrar en algunas cuestiones

que sí que queremos plantearle sí quiero adelantarle que

estamos totalmente de acuerdo con todo lo relacionado con las

políticas europeas, es decir, de seguir en la linea que el Sr.

Conseller ha expuesto, desde luego en este sentido va a tener el

apoyo del Partido Popular.

Lo que sí nos llama la atención, Sr. Conseller, es la

estructura orgánica de su conselleria, usted ha hecho un poco

de mención a ella, pero si tomamos como referencia las

consellerias del resto del Govern pues llama la atención y sobre

todo... en la pasada legislatura en esta misma sala, la que ahora

es portavoz del Grupo Socialista, la Sra. Costa, en la

Conselleria de Presidencia del anterior govern, la calificó de

una conselleria vacía de contenido, así debe de constar en el

Diario de Sessiones. Claro, las comparaciones son odiosas,

pero de la estructura de aquella conselleria, según la Sra. Costa,

que estaba vacía de contenido... usted ahora no tiene las

competencias de... o no va a gestionar la empresa pública

Multimedia, ya sabemos las empresas públicas el trabajo que

llevan a un conseller porque es el presidente o el director del

consejo de administración o del consejo de dirección. 

Tampoco está en la estructura de Presidencia el Centre

Balears Europa, que lleva un trabajo considerable, el Ente

Público IB3, tampoco, las competencias de cooperación y de

inmigración tampoco están ya en la estructura de la Conselleria

de Presidencia. 

Sí que es verdad que nos ha dicho que va a integrar después

el Institut d’Estudis Baleàrics, pero ya sabemos este... d’Estudis

Autonòmics, perdón, pero ya sabemos a qué se dedica este

instituto y el trabajo que tiene es relativamente poco y también

el Institut Balear de la Dona.

Por otro lado también han fraccionado la Dirección General

de Asuntos Institucionales y Acción Exterior y han desgajado

todo lo relacionado con las relaciones con el Parlament. Creo

que es sabido por todos que este... digamos, este servicio tiene

muy poca carga política, casi todo es administrativo, en todas

las legislaturas tanto gobernadas por el pacto como por el

Partido Popular han pasado miles de documentos y realmente

nunca ha habido, que sepamos, ningún tipo de problema. Por

lo tanto, realmente como digo, nos sorprende ahora la

estructura tan pequeña y con tan pocas áreas de gestión. Han

creado una dirección general de Comunicación que más tarde

la comentaríamos.

Volviendo a la Dirección General de Relaciones con el

Parlament, lo que no entendemos es eso, es el sentido, la

necesidad que tiene la creación de esta dirección general

porque como he comentado anteriormente tiene muy poca

carga política, ya que se ha creado, yo sí aprovecharía para

pedirle al Sr. Conseller al menos que haga cumplir con los

acuerdos del Parlament. Ayer hubo unos acuerdos en el Pleno,

se instó al Govern en un determinado sentido, pues, sí que le

pediría en todo caso que haga cumplir o esté pendiente para

hacer cumplir lo que el Pleno del Parlament acuerda.

Consideramos también que la creación de esta dirección

general es una contradicción y colisiona frontalmente con las

políticas de contención del gasto y de buena gestión de los

recursos públicos. Hay que decir que una dirección general

menos, de poder evitarse, pues son menos altos cargos y menos

personal de confianza y como lo que hemos de valorar es lo

que se hace y no lo que se dice considero que entre los

objetivos del Govern precisamente en este caso no están las

políticas de racionalización de gasto público, al menos en este

caso en lo relacionado al nombramiento de altos cargos y de

personal de confianza.

Y ya le avanzo al Sr. Conseller que conocemos

perfectamente su intervención en sede parlamentaria en todo lo

relacionado con los nombramientos globales de altos cargos,

pero como consideramos que aun les quedan por hacer algún

nombramiento cuando sea el momento pues ya haremos las

comparaciones y las valoraciones oportunas, pero lo que es

evidente es que en este caso concreto se han hecho algunos

nombramientos, como digo, que podrían haberse evitado, lo

cual evidencia, como digo, el escaso interés del Govern por

aplicar políticas de austeridad. Tengo que decir que no tenemos

nada en contra, por supuesto, de la directora general aquí

presente porque..., pero sí que es... el comentario va en el

sentido de... va relacionado con las políticas de austeridad que

creo que deben de regir la gestión pública.

Por tanto, Sr. Conseller, nos gustaría primero conocer

cuáles han sido los motivos para redimensionar tan a la baja la

estructura orgánica y las pocas áreas de gestión que va a

gestionar y también pedirle que si partimos de la observación

de la portavoz de su grupo político en el Parlamento en la que

calificaba de una estructura muy vacía de contenido, pues,

¿cómo califica usted la estructura de ahora de la Conselleria de

Presidencia? Y, por otro lado también conocer los motivos que

han llevado a este gobierno para crear la Dirección General de

Relaciones con el Parlamento.

En otro orden de cosas, Sr. Conseller, sabemos que

Multimedia e IB3 ahora no dependen de usted, pero por su

condición de conseller de Presidencia y de portavoz del Govern

igual nos puede aclarar algunas cuestiones que nos preocupan.

En relación con la recuperación de los denominados canales

catalanes de televisión, si nos atenemos a las declaraciones

públicas que ha realizado algún miembro del Gobierno, nos

preocupa la falacia en la que podemos caer en el sentido que se

ha dicho que va a costar en torno a 300.000 euros recuperar

estos canales, cuando en realidad los 300.000 euros es lo que

va a costar el distribuir y la difusión de la señal, es decir la

señal la ponen en Alfabia después habrá que distribuirla en las
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islas y en la Serra de Tramuntana y después hay una empresa

que es la que cobra por difundir la señal.

Por otro lado, también y en este mismo sentido el Sr.

Vicepresidente, recientemente, ha manifestado que

probablemente o casi con toda seguridad antes de Navidad

sería una realidad la emisión de estos canales. Si nos atenemos

a las propuestas o a las posibles formas de recuperarlas pues

nos preocupa y quiero adelantarle antes de nada que en el

Partido Popular estamos totalmente de acuerdo en que se

emitan estos canales, pero como sabemos los motivos que llevó

a tener que dejar de emitirlos, pues nos preocupa, precisamente

en ese sentido, las formas en que pueden recuperar la emisión.

El Sr. Vicepresidente ha planteado dos formas, dos

fórmulas: una, a través de los canales insulares. Nosotros

sabemos que hay un informe jurídico que dice o establece que

no es posible y además hay algún consell insular que renunció

en su momento a hacer uso de estos canales, por lo tanto,

habría que volver a tramitar la autorización a Madrid, con lo

cual... pues, llevaría su tiempo. 

Lo que nos preocupa es la última propuesta del Sr.

Vicepresidente del Govern que propuso hacer un hueco en el

único Multiplex que tenemos, usted sabe que antes teníamos,

la comunidad tenía dos Multiplex, pero por un tema de

normativa europea y a través del Estado tuvimos que renunciar

a un Multiplex y en el Multiplex que tenemos, pues, la

titularidad del Govern sólo es el 75%, el 25 es de una empresa

privada. Si nos atenemos a los estándares que establece la

Unión Europea ese 75% del que disponemos es el justo y

necesario para que nuestra televisión pública pueda emitir

dentro de esos parámetros de calidad que establece la Unión

Europea tanto IB3 HD como IB3 SD, ya hubo que hacer un

esfuerzo para dar cabida a TV3. Por lo tanto, si ahora también

quieren introducir o hacer hueco al resto de canales, pues sin

ninguna duda, se va a emitir muy por debajo de estos

estándares europeos.

La pregunta iría en el sentido de si, primero, qué fórmula es,

si ya saben cómo van a emitir estos canales, y si se decide

emitir, hacer un hueco en el Multiplex, en el 75% del Multiplex

que tenemos, si están dispuestos a hacerlo a sabiendas que

vamos a perder mucha calidad de nuestra televisión, nuestra

IB3 va a perder mucha calidad en sus imágenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, li record que li queden deu segons per arribar

als deu minuts, amb la qual cosa..., li concedim mig minut més,

però per igualtat de condicions dels seus companys li agrariaria

que vagi concloent.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, presidenta, ha pasado el tiempo la verdad

que demasiado rápido. Quería plantearle si había creado una

dirección general de Comunicación y en la Presidencia del

Govern existe la Secretaria General de Comunicación, ya que

Presidencia del Govern da apoyo... con la Conselleria de

Presidencia da apoyo a Presidencia del Govern, pues a ver por

qué también esta duplicidad cuando podría haber sido

perfectamente o bien desde un órgano como de otro, pero no

esta duplicidad.

Nada más, muchas gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, conseller, bon dia,

diputats i diputades, què puc dir? Vostè parla de transparència,

igualtat social, corrupció... m’agrada aquest discurs, és un

discurs molt correcte, però sols és correcte, però la meva

preocupació és abans de tot com es durà a terme aquesta

transparència per evitar la corrupció. 

No posaré en dubte la capacitat del seu equip, però la

necessitat de comptar amb un personal adequat em fa plantejar-

me la següent pregunta: el seu equip ha estat sotmès a la

normativa que tota contractació pública exigeix i que fa

referència a la igualtat, mèrit i capacitat, tal i com vostè ha

comentat?

Com a conselleria transversal quant al seu àmbit d’actuació,

com controlarà l’adequada inversió econòmica tenint en

compte la situació de deute en la qual ens trobem? Necessitarà

comptar no sols amb advocats i juristes, tal i com ha dit, sinó

que també amb un equip d’inspecció, control, que tengui la

potestat sancionadora.

Per una altra banda... perdona, sí que estam d’acord en la

reducció del sector instrumental del Govern, però que no

caigui, per favor, en què per fer-ho el Govern entri en la

dinàmica del Govern anterior que era la del tancament

d’empreses instrumentals mitjançant acomiadaments que

esdevenien improcedents fonamentalment perquè per rescindir

la majoria es va produir mitjançant accions que demostraren

fraus de llei per realitzar aquests acomiadaments.

Bé, desitjar-li molta sort en la gestió de la conselleria

perquè la necessitarà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per

un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots, i una salutació especial a tot

l’equip que acompanya avui al conseller, al conseller de

Presidència, a qui vull a més encoratjar perquè sé que el paper

d’aquesta conselleria no és fàcil a l’hora de coordinar tot allò

que s’ha de coordinar, no només perquè aquest govern

evidentment se sustenta en un pacte polític de diferents grups,
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sinó que..., i això evidentment requereix coordinació, sinó

perquè també requereix, amb tota la..., i en allò que ens afecta

directament com a Parlament, amb tota la normativa que també

s’ha posar en marxa per permetre el desplegament de totes les

polítiques públiques que han de fer possible el canvi; molta

coordinació, també, entre la seva conselleria i el conjunt del

Govern amb aquest parlament i els grups parlamentaris, i també

i sobretot -i n’ha fet esment- amb els consells insulars, que van

ser clarament maltractats, per dir-ho de qualque manera, pel

govern anterior, menyspreats a l’hora de dur endavant aquestes

polítiques públiques i plantejar fins i tot el que seria aquesta

arquitectura institucional.

També per part del nostre grups ens agradaria felicitar-lo

per aquest ús, a la fi, de l’Advocacia de la comunitat en favor

de l’interès general i de la defensa particular de l’honor o del

capritx del president de torn, com va passar la passada

legislatura, amb episodis lamentables com fins i tot les

acusacions contra sindicalistes per determinades declaracions.

En el tema de les prospeccions sí que m’agradaria demanar-

li quina és la seva percepció, si vol una mica més personal, més

directa, d’aqueixa petició que va fer a BrusselAles, perquè aquí

a les dues darreres compareixences del delegat, del responsable

de la Comissió Europea per a Catalunya i Balears, no va ser

gaire receptiu en això, vull dir que la Comissió Europea, qui

comanda a BrusselAles, va amb la idea que això de les

prospeccions i la recerca d’hidrocarburs no convencionals al

Mediterrani, en aquest cas, és un tema de competitivitat per a

Europa, però també em consta que a BrusselAles també podem

trobar aliats o a Europa també podem trobar aliats, com és el

cas de Creta, ahir mateix, com és el cas d’altres regions, i a

veure com veu vostè la possibilitat de realment fer palanca

davant d’aquests interessos reals per aturar un tema que tots els

grups polítics d’aquesta cambra se suposa que estam en contra

d’aquestes prospeccions petrolíferes.

Sí que m’agradaria demanar-li, perquè crec que no..., si he

escoltat bé no ha fet esment al fet de si s’han iniciat gestions en

dues qüestions en particular: una amb la Casa Reial sobre allò

que marquen els acords pel canvi, que seria afavorir l’ús públic

tant dels jardins com dels espais públics de Marivent i, l’altra,

si també s’han iniciat aquestes gestions amb la Comissió

assessora de Dret Civil balear per estudiar el tema de l’abolició

dels alous.

I bé, per part del nostre grup res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Jaume Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i sense que això em costi temps

voldria fer una petita esmena -gràcies al conseller i a tot l’equip

per ser aquí avui- una petita esmena al conseller, perquè, clar,

a mi m’ha estranyat quan tenim una directora general de

Cabrera; entenc que és de Formentera, però que té sang

poblera, perquè, si no, no l’acceptaríem; té sang poblera, és

Font, i que els de Podemos no s’espantin: els nostres padrins

eren germans, però esper que això no sigui incompatible amb

la seva tasca, per a la qual està preparada.

Dit això i aquesta petita broma -estaria bé que tenguéssim

qualcú de Cabrera, que hauria de ser de ciutat de Palma, per ser

de Cabrera- dit això, miri, Sr. Conseller, jo li agraesc la seva

compareixença. Hi ha una sèrie de preguntes, és a dir,

aconseguirà vostè, amb el seu equip, que no hem arribat a cent

dies, garantir l’estabilitat d’aquest govern després de veure com

es mouen els companys de partida, no sé si s’arribada, de

Podem? Això és una cosa que em preocupa que li donarà molta

feina, crec jo, a vostè, i és una de les coses que crec que poden

afectar de bon de veres els ciutadans; vull dir que si no hi ha

aquest equilibri és una cosa que ens preocupa.

Veim també, i ho dic com a coordinador perquè, clar, com

a coordinador a vostè li cap tot, al final, sabem què és una

consellera o un conseller de Presidència, al final li cap tot.

Veim també una difícil..., per al Pi hi ha un tema important, que

és el tema de la facultat de medicina, especialment el que va

afegit a la facultat, que és el centre d’investigació, la part

d’investigació, i creim que és important, important,

importantíssima, aqueixa coordinació dels tres grups que donen

suport a la investidura del Govern i d’aquest govern, que es

pugui aclarir com més aviat millor.

Agafant un símil de bàsquet, és vera que Espanya té un gran

jugador, que és en Gasol, que a la semifinal va ser espectacular,

però segurament no hagués guanyat mai, diumenge passat o

dissabte, la medalla d’or si no hagués tengut un bon

començament, i aquest bon començament el va donar un

company seu, en Sergi Llull; és a dir, si en Sergi Llull no fa el

partit que va fer Espanya no hagués guanyat. Els que dominam

el bàsquet i que tenim experiència i professionalitat dins això

ho sabem. Vostè és un poc el Sergi Llull d’aquest govern, vostè

té aquests, jo no li dic cent dies, és a dir, crec que vostè té

aquests tres mesos que o arranca bé el tema o això

s’anquilosarà, i per experiència quan a un govern se li posen

uns clixés és important, jo crec, que arranqui bé. Li desitjam

molta sort.

El diputat de MÉS per Mallorca li ha demanat sobre el tema

de Marivent i volíem saber com està aquest tema per poder

accedir o no accedir, o si les converses han començat o encara

estan en punt mort. I després ja vaig a altres qüestions que crec

que són més importants i de més calat.

Ens preocupa, en El Pi, Europa. A Europa són caparruts, els

europeus, vull dir que basta que vegin com s’han mogut en el

tema dels refugiats; en canvi..., lents, malament, el nord

d’Europa és molt egoista, molt egoista, i ha viscut d’esquena

del sud, que aquests darrers trenta anys, des de l’any 1985, 86,

va començar a haver-hi un procés en aquest cas no de refugiats

però sí d’immigració important, i ara Europa s’ha adonat

d’aquestes coses. A nosaltres el que ens agradaria, i he parlat

d’això de la immigració perquè es vegi que a vegades Europa

és maldestra i no es mou fins que toca, a Europa un altre tema

que fa anys que es va constituir i que vostè coneix

perfectament, i vostè n’ha parlat, ha parlat de nosaltres, que va

ser el lobby ultraperifèric, és a dir, existeix un lobby

ultraperifèric molt ben estructurat, amb una defensa clara dels
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seus costos d’insularitat -estam parlant d’Açores, estam parlant

d’illes islandeses, estam parlant de Canàries-, però els

perifèrics no estam estructurats; ho hem intentat, som a distints

fòrums, i jo crec que això és la seva gran feina; sé que hi ha

feina de coordinació aquí, però crec que això és la nostra gran

feina, ser capaços de fer entendre -Còrsega, Sardenya, Balears,

és a dir, tota una sèrie d’illes- que els costos d’insularitat ens

faran competitius, europeus, o ens deixaran fora del carril (...).

M’agradaria saber quina estratègia tenen per a aquesta qüestió,

per constituir un lobby perifèric -ja sé que no som

ultraperifèrics, ja sé que no tenim els problemes que té Canàries

o les Açores-, sabent que hi ha illes que són al Canal de la

Mànega que no són ultraperifèriques, que són perifèriques

només, i que tenen drets reconeguts de fa 50 anys, uns drets en

temes fiscals importantíssims. Jo no dic que haguem d’arribar

als reconeixements fiscals, però sí a la igualtat d’oportunitats

en base als costos que tenim. 

Això és una de les coses que crec estratègiques per realment

si volem avançar cap a un nou model econòmic que no estigués

gravat pel fet insular, i que poguéssim fer una estratègia i

diguéssim: bé, ens mourem cap aquest sector, serà l’industrial,

passarà per la robòtica, passarà pel tema de biomedicina, no ho

sé, però, clar, si no tenim resolt el tema dels costos d’insularitat

difícilment serem competitius.

L’altra qüestió que li volia plantejar és que vostè ha parlat

d’un tema que crec que és cabdal, que és la recuperació dels

convenis, i em pens que ha emprat..., ha obert un espai de

negociació que no sé si l’ha denominat un espai de transició per

veure com, sense fer-nos mal, miram de salvar uns convenis

que potser s’havien d’executar i no s’han executat. Podria

especificar de quants de milions parlam?, és a dir, podríem

especificar de qualque obra que poguéssim visualitzar?, perquè

aquí hi ha convenis, n’estic convençut, és a dir, hi ha convenis,

el primer pla que tenim és el decret de sequera d’Eivissa, hi ha

convenis signats el 2005 i l’any 2006 amb la ministra Narbona,

que eren convenis que s’havien de desenvolupar al llarg de deu

anys; qualcun agafava totes les interconnexions que feien

referència a Sant Josep, a Eivissa, tant per la part de l’est com

de l’oest. Aquestes coses una part jo sé que s’ha executat,

l’altra no. Si realment aquests convenis encara es poguessin

recuperar aniria molt bé, crec jo, a l’illa d’Eivissa en aquest

sentit. Però, vaja, més que res quins projectes, quines

inversions realment tenim així enlaire?

L’altra qüestió -i vaig acabant- que pogués detallar, i si no

ja ens ho farà arribar amb més detall, tampoc no em preocupa,

és el tema que ha dit de la reducció d’estructura administrativa

pel que fa referència a tretze entitats públiques que al llarg

d’aquesta legislatura pareix que volen dur a terme; ens

agradaria saber quines entitats són i de qualque manera com es

reestructurarà aquesta qüestió.

A partir d’aquí, quedant-me clar que aquest tema de la

coordinació amb el Govern, les relacions exteriors, la

comunicació i l’Advocacia, jo en el tema de la comunicació

l’únic que li deman és que no caiguem dins l’equivocació que

jo crec que va ser la passada legislatura la comunicació versus

crispació social, és a dir, podem pensar diferent, però podem

comunicar on la gent vegi que hi ha discrepància però que no

sembli que tots ens hem d’adoctrinar amb allò que pensi el

Govern, (...) la pluralitat està. Jo confii que serà així i que no

repetim errors que hi ha hagut aquesta passada legislatura.

I una cosa que ens agradaria saber que creim que és bàsica

pel que afecta a la quantitat d’interins que tenim a educació, a

sanitat i també a la Universitat i a altres indrets, el tema de la

modificació de la Llei de funció pública pel que fa referència

al requisit de coneixement de la nostra llengua. Creim que això

és un tema urgent, és a dir, crec que ens hem equivocat, crec

que ho hauríem d’haver fet a la brava, ho dic sincerament, és a

dir, crec que ho hauríem d’haver fet a la brava perquè és vera

que la Llei de símbols i el TIL eren urgents i nosaltres hi

estàvem d’acord, però és que crec que aquest és igual d’urgent

o més, perquè la gent s’acostuma i comença a pensar que no és

important saber parlar la nostra llengua, i em preocupa perquè

hi ha especialment dins el món de la sanitat una situació

precària espectacular dins primària, dins primària, i que segons

com es fessin les coses molts, molts, molts homes i dones de

Formentera, d’Eivissa, de Menorca, de Mallorca, que s’han

preparat, han acabat el seu MIR, tenen les seves

especialitzacions, han fet qüestió d’especialització de metges

de capçalera de primària, i no tenen cap avantatge per ser

mallorquins i estar preparats com els altres, o ser menorquins

o ser eivissencs o formenterencs. Creim que aquesta és una

qüestió que s’hauria de fer com més aviat millor, com més

aviat, perquè estam afectant que la gent d’aquí se’n vagi, i

després feim el ridícul quan parlam, a vegades en qüestions

d’investigació o el que sigui, i deim “hem de recuperar el

capital humà que ens ha fugit”, però és que nosaltres, en lloc

d’anar amb un gambaner amb uns forats petits hi anam amb un

gambaner que no té xarxa, ens fugen tots. Quina és la xarxa

d’un país?, defensar la identitat, defensar una estructura

econòmica, apostar per un canvi de model, per un futur de 30

anys, i aquest és el requisit, la nostra llengua, fonamental, no

tan sols per als que han nascut aquí sinó per a aquell que

vengui, per a aquell que vengui perquè tendrà un coneixement

superior, i el fet d’haver tallat això de mala manera, cosa que

no havia passat mai en aqueixa terra, és una cosa que ens

preocupa i que ens agradaria que tengués molta rapidesa.

I acab...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, sí, li anava a dir que li he concedit 30 segons

més per l’esmena, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, idò acab i moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta i Sr.

Conseller. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores

diputades. Bon dia, Sr. Conseller i tot el seu equip. Jo crec que
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abans de res, de plantejar algunes qüestions que interessen al

nostre grup, sí que crec que ens toca felicitar, especialment

felicitar el Govern, perquè crec que simbolitza un canvi, un

canvi de deixar enrere quatre anys negres per a aquesta

comunitat autònoma, negres de batalla, de lluita contra la

llengua i la cultura de les Illes Balears, modificant

unilateralment una llei, la de 1986, de normalització lingüística,

que era símbols de consens, que ara altres grups, El Pi, també

han presentat per recuperar aquell consens de 1986; uns quatre

anys de gestió jo diria que amb molts de tics autoritaris, ja s’ha

dit, la Llei de símbols, i amb una pèssima gestió. 

Hi havia coses que s’havien de fer i que es van fer, i es van

fer molt malament. Un exemple d’aquesta gestió, pèssima

gestió, és la reducció, simplificació, racionalització del sector

públic instrumental; tots ho vam dir una i altra vegada, era

necessària, però s’havia de fer bé, i en lloc d’açò es va fer una

purga política -ningú no ha d’oblidar aquells e-mails que

parlaven de pedigrís polítics dels treballadors d’aquesta

comunitat autònoma-, i amb processos d’acomiadaments que

finalment han estat nuls, el que suposarà per a aquesta

comunitat autònoma més de 10 milions d’euros. O gestió

pèssima quan en nom de falsa austeritat doncs tenim avui un

deute de 9.000 milions d’euros, i moltes retalles socials i molt

de sofriment pel camí. Per tant, primer, abans de res, ens hem

de felicitar per haver deixat enrere aquesta etapa fosca i iniciar

un procés jo crec que molt clamat i reclamat per la ciutadania

i que aquest govern posa en marxa. 

D’aquest canvi especialment m’agradaria centrar-me en

dues qüestions. Una d’elles afecta la insularitat i l’autogovern.

Per a aquesta insularitat i aquest autogovern hi ha instrument

que són bàsics, fonamentals. La Conferència de Presidents ja

s’ha posat en marxa, ja s’ha reunit aquest govern amb els

consells, amb els governs de cada una de les illes, el que

demostra quina és l’actitud del Govern; ahir el plenari també va

iniciar la tramitació per crear la Comissió General de consells

insulars, que possibilitarà aquesta participació dels consells

insulars també en l’activitat legislativa de tot allò que els

afecta: Llei de finançament, Llei de consells, competències

pròpies, etc. Per altra banda el Govern també ha expressat la

voluntat d’actualitzar la Llei de consells a l’Estatut reformat el

2007 per adequar-lo, adaptar-lo a la realitat, a la nova realitat

que defineix l’Estatut, i en aquest sentit sí que m’agradaria si

pot detallar un poc més el full de ruta o el pla de feina

d’aquesta llei de consells insulars, en quina direcció anirà i en

quins terminis s’ha plantejat el Govern tenir-la ja en tràmit

parlamentari.

Un altre dels elements importants per a aquesta insularitat

i autogovern a què em referia al començament és sense cap

dubte, i el conseller ho coneix molt bé, és la Llei de

finançament de consells insulars, una llei de finançament que

té molts de dèficits i té molts d’errors, i un dels grans errors és

no haver sabut o haver resolt de forma deficitària i perjudicial

per als consells insulars aquell tema de les bestretes. Amb

l’excusa de les bestretes al final els consells insulars s’han

quedat amb menys recursos per gestionar i tirar endavant les

seves competències pròpies, i en aquest sentit també ens

agradaria saber, per part del Govern, quin és el plantejament

que fan en relació amb aquesta altra columna bàsica,

fonamental per a la insularitat i el govern de cada una de les

illes que és la Llei de finançament.

I el segon bloc que m’agradaria abordar és el de les

inversions estatutàries. Sabem que les inversions estatutàries no

eren precisament de l’interès del govern Bauzá, no ho eren i

tant que no ho eren que des del 2011, des que va presidir

aquesta comunitat autònoma el Sr. Bauzá, doncs no es va

engegar cap projecte ni cap proposta relacionada amb les

inversions estatutàries que ens corresponen, que ens

corresponien i que ens corresponen, marcades per l’Estatut, des

del 2011, com deia. I a més a més les del 2011 moltes d’elles

es van caracteritzar per una deixadesa absoluta. Tant és així

que algunes d’elles avui podríem dir que pràcticament, tot i que

el Govern fa esforços perquè no sigui així, el govern actual,

s’han perdut. Exemple: inversió estatutària a S’Enclusa, a

Ferreries, a Menorca, una inversió estatutària que a Menorca,

els ciutadans de l’illa, pràcticament hem perdut a no ser que el

Govern trobi la via per recuperar-la; o d’altres amb una

deixadesa tan incomprensible com també el Centre BIT a

Alaior, que efectivament aquest nou govern ha hagut d’agafar

i amb valentia posar al dia, perquè si no el futur que li esperava

no era gaire diferent del de S’Enclusa, la qual cosa, lògicament,

crec que ha de preocupar, ha de preocupar i preocupa crec que

a tots els ciutadans, als ciutadans també de Menorca i estic

segur que al Govern i ens interessa saber quins són també els

plans, el pla de feina, els objectius del Govern en aquest sentit

respecte de les inversions que es troben encara pendents

d’executar i de les inversions que ens toquen, que són nostres

i que s’haurien d’haver presentat i poder dir en aquests

moments que les tenim i que s’hi fa feina.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, gràcies, presidenta. Sr. Pons, molt bon dia, en

primer lloc el vull felicitar, a vostè i també a tots els directors

i directores generals que es troben dins la seva conselleria i que

en qualsevol cas desig que puguin fer una gran feina per a les

Illes Balears i, com no, també ho he de dir, de manera especial

per a Formentera, tot i que tenim una directora general que crec

que puc dir que és de Formentera i no de Cabrera, però això ja

ho ha dit el Sr. Font anteriorment i per tant, no fa falta recalcar-

ho.

Bé, dit això, crec que hi ha dues feines clares dins la seva

conselleria, dins la seva àrea d’influència, una és l’acció de

relació interdepartamental amb els consells i amb la resta

d’administracions de la comunitat autònoma i l’altra actuació

és la projecció exterior de les Illes Balears a la resta del món i

sobretot dins l’àmbit d’influència de l’Estat espanyol i

d’Europa. 

Per tant, centrant-me en primer lloc en la part que ens és

més propera, li he de dir que en primer lloc el vull felicitar per
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la derogació del TIL i de la Llei de símbols, crec que eren dues

actuacions molt esperades i que per força havien de ser un cop

d’efecte i s’havien de fer amb caràcter imminent des del

moment de la presa de possessió del seu govern. Per tant, en

aquest sentit, felicitats.

També l’he de felicitar, i em congratula especialment que

el Govern, amb menys de cent dies que dur al front d’aquesta

comunitat, ja hagi fet actuacions i passes tan fermes perquè la

lluita contra les prospeccions sigui efectiva, és a dir, he enyorat

aquesta actuació tan contundent i tan en primera persona del

Govern de les Illes Balears els darrers quatre anys, l’he trobada

a faltar sincerament i per tant, em congratula molt que l’actual

govern, ja sigui a través de la seva persona com també a través

de la persona de la presidenta o com també a través de la

persona el conseller de Medi Ambient, hagin pres iniciativa i

actuïn crec que d’una manera molt clara i seriosa per lluitar

contra aquesta amenaça. Per tant, també per això el felicito i a

més l’encoratjo que continuï fent-hi feina, perquè en queda

molta malauradament.

Després, pel que fa a la coordinació amb els consells, Sr.

Pons, ahir va ser un dia important, tot i que la notícia de la qual

vaig a parlar ara no va transcendir, no va tenir cap tipus de

transcendència mediàtica, però crec que és important la

iniciativa que va presentar el grup MÉS per Menorca per

aprovar, en previsió d’allò que ja especifica l’Estatut

d’Autonomia en el seu article 53, l’aprovació de la Comissió de

consells insulars. Crec que l’aprovació d’aquesta comissió, si

no acaba sent, i desig que no sigui així, un òrgan de mera

consulta, i realment és un òrgan de participació que té una

freqüència de convocatòria important i on s’hi prenen

decisions, serà un abans i un després pel que fa al rol dels

consells insulars dins la presa de decisions del Govern

autonòmic i també del Parlament. Per tant, ja li ho dic, crec que

tenen una feina important des de la seva conselleria perquè

lògicament hi hauran de prendre part activa.

Li he de dir també que des de Formentera d’una manera

especial, ens trobam prou perjudicats pel fet de no disposar de

molts dels serveis de l’Administració General de l’Estat i fins

i tot de molts dels serveis de l’administració d’aquesta

comunitat autònoma, fet que provoca que molts de formenterers

i formentereres hagin de fer tràmits contínuament a l’illa veïna,

en aquest cas a Eivissa, tràmits que en moltes ocasions quan per

a qualsevol ciutadà d’aquestes illes suposen quinze o vint

minuts, màxim una hora, en el nostre cas poden suposar tot un

matí de feina per aclarir qüestions que realment hauríem de

tenir a l’abast a la nostra illa. Per tant, en aquesta sentit ja li dic

també que hi faré feina constantment, esper tenir la seva

complicitat i esper tenir la colAlaboració d’aquest govern perquè

millorem progressivament aquests serveis des de Formentera.

Tenim també temes pendents, bé, de la llei de consells, n’ha

parlat el diputat Martí i per tant crec que ha quedat clar; la llei

de consells és importantíssima, vostè l’ha esmentada en

nombroses ocasions, ens diu que han iniciat la feina, però

m’encantaria saber també quin full de ruta tenen, quins terminis

pensen preveure perquè sigui una realitat i puguem començar

a gaudir dels seus efectes, perquè a més ja sap també que des

de Formentera és una llei molt esperada per la necessitat

d’homogeneïtzar els criteris de tractament de la nostra

institució la qual, en aquest cas, i com a cas únic, és consell i

ajuntament a la vegada.

He de dir també un altre fet important, em preocupa la

imatge corporativa de la comunitat autònoma, d’una manera

especial pel que fa als mitjans digitals de la web, per exemple

del Govern i altres web institucionals i li diré per què. Aquests

dies consultant dades, dades relatives a diferents òrgans

d’aquesta comunitat i fins i tot la mateixa web principal del

Govern, he detectat que, en primer lloc, la llengua que per

defecte apareix quan s’accedeix a qualsevol d’aquestes pàgines

és el castellà, i que quan s’accedeix a la versió en català està

carregada d’errades i de faltes ortogràfiques i d’expressió. Per

tant, també... sé que això és una qüestió que no afecta només a

la Conselleria de Presidència, sinó que probablement liderarà

el Servei de normalització lingüística, però l’encoratjaria a

treballar conjuntament perquè em sembla lamentable i una

llàstima que la web del Govern de les Illes Balears i la resta de

web institucionals donin una imatge tan feble pel que fa a l’ús

de la llengua que, a més, no ens és pròpia.

I finalment, parlaré de promoció exterior. Sr. Pons, crec

que..., estic un poc d’acord amb el discurs que ha fet El Pi i

crec que en general amb el que s’ha parlat aquí, la projecció

exterior del Govern de les Illes Balears ha de ser molt més

important del que ha estat fins ara, però em referesc fins ara

històricament, no fins ara als darrers quatre anys, fins ara

històricament la projecció del Govern de les Illes Balears i el

pes específic en la presa de decisions a l’Estat ha estat realment

dèbil, això mostra la situació que tenim ara en finançament i en

moltes altres qüestions perquè realment sentim que no se’ns

escolta i no se’ns té suficientment en consideració. 

Per tant, no només a nivell europeu, que és importantíssim,

però sobretot dins el paper que han de jugar les Illes Balears a

l’Estat i sobretot per part d’una comunitat que és la segona

receptora de turistes de l’Estat espanyol i que, per tant, hauria

de tenir un pes específic molt superior del que té. M’agradaria

que aquesta comunitat tengués un paper més important dins

l’Estat, que se’ns escolti, que facin una feina intensiva de

projecció exterior i que això serveixi per rompre amb una

dinàmica crec que d’ignorància cap a aquesta comunitat

endèmica.

Per tant, res més, Sr. Pons, felicitar-lo i encoratjar-lo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés, per un

temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.

Conseller, per ser aquí avui. Crec que és important que a

començament de la legislatura els consellers compareixin i

expliquin quins són els programes o quina és la programació

que tenen feta per a la seva conselleria per a aquests quatre

anys com vostè ha fet.
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En primer lloc, li he de dir que per a mi és una situació

difícil, no som una persona que sigui fàcil venir a fer la pilota

a ningú, aquí m’estim més parlar les coses clares i dir-les com

les sent, però sí que és cert que hi ha una relació de confiança

d’aquests anys, per tant, puc parlar una mica de si crec que és

una de les persones idònies per dur una conselleria així o no.

I vull posar de manifest alguna cosa, tal vegada no n’entenc

tant de bàsquet com el Sr. Font, i no sé si el Sr. Conseller és el

Sergi Llull d’aquest govern, però si que per a mi és el Sergi

Busquets d’aquest govern i té aquesta funció i és una funció

molt difícil i molt complicada. Repartir i distribuir el joc no és

fàcil i per això que la conselleria estigui més dotada o menys

dotada de direccions generals no és tan important com sí que ho

és la capacitat de repartir el joc entre les diferents conselleries

del Govern. La transversalitat d’aquesta conselleria és

fonamental per al bon funcionament general del Govern i estic

convençut que el conseller amb l’equip que té ho aconseguirà,

i vull fer referència a això: per què hi crec i per què no. 

El primer que ha fet el conseller ha estat presentar el seu

equip i hem vist que hi havia representants de totes les illes.

Evidentment, si a algú de nosaltres li diguessin: què és el més

important que ha de fer aquest govern? No coincidiríem en

moltes coses, però en diríem moltes d’importants, per a uns que

tothom pogués menjar, per a d’altres que tothom tengués dret

a l’educació, a la sanitat i més, però quan parlam de comunitats

segur que tots diríem: que hi hagi algú que faci comunitat. És

necessari que facem comunitat i que al front d’aquesta

conselleria, tan transversal en aquest govern, hi hagi una

persona d’una illa menor, una persona que ha estat president

d’un consell insular, una persona que té la sensibilitat que es té

des de les illes menors del que ha de ser aquesta comunitat, a

mi personalment em sembla molt important, perquè té una visió

diferent; perquè el seu equip de feina ja ho representa així,

perquè aquesta comunitat federal que tots volem on cadascuna

de les illes tengui un autèntic autogovern es pot fer des d’aquest

punt de vista. I tot això no és fàcil, tot això és feina, tot això es

trobarà amb moltes dificultats perquè no és un govern

monocolor, és un govern on s’han de posar en consonància

diferents pensaments, diferents maneres de veure o de sentir

aquesta comunitat. Jo, personalment, com deia, estic convençut

que es farà.

I vull aprofitar per dir, quan feia referència al seu equip, que

són càrrecs de confiança, que són persones que ha triat el

conseller perquè ell hi confia, per tant, no són persones que

hagin de passar cap examen ni cap requisit previ més que

aquest: ser de total confiança del conseller. Així es fa a totes les

institucions i ho fan tots els partits que tenen capacitat de

governar.

També vull aprofitar per dir que una de les primeres accions

que s’han fet i que pens que són importants, i que vull

respectar, jo respect molt el govern de la passada legislatura, jo

no som dels que criticaré el que es va fer a la passada

legislatura, jo simplement diré que són maneres diferents de

veure les coses, mentre la gent faci les coses de manera legal i

de manera decent cadascú té dret a veure les coses com les

vulgui veure, i respecte de la passada legislatura nosaltres érem

a l’oposició i dèiem: aquest parlament té defectes de

funcionament, entre altres coses, quan ens podem dedicar una

hora o quaranta-cinc minuts a fer preguntes perquè els

consellers quedin bé. No senyor, els consellers no han de

quedar bé, els consellers s’han de defensar del que els pregunti

l’oposició; els consellers han de justificar la seva acció de

govern i, per tant, el primer que s’ha fet en aquest parlament és

eliminar aquestes preguntes que qualificàvem d’autobombo.

Enhorabona, molt bé! Vengui aquí, presenti el seu programa i

amb tota la tranquilAlitat i amb tot el que representa la

democràcia que els diputats li diguin el que pensen i el que

volen fer.

Jo li assegur que nosaltres, malgrat la relació que hem de

tenir sent el grup que dóna suport al Govern, quan s’hagi de

criticar alguna cosa, doncs ho farem, segurament ho farem

darrere una cortina, però si hem de venir aquí a dir alguna cosa

amb la qual no estiguem d’acord també ho farem i estic segur

que així ho entendrà el conseller, perquè això és la democràcia,

això és la manera diferent que volem de fer política. Per això

aquesta conselleria crec que és diferent del que era la passada

legislatura, perquè, amb tots els respectes, es vol fer un govern

diferent, es vol fer un govern, quan es parla d’un govern més

transparent, ha de ser un govern que tengui aquesta capacitat de

poder explicar a la gent realment què és el que es vol fer i què

és el que no es pot fer.

Volem prioritzar coses perquè venim d’una història que ens

ha fet fer política d’una manera diferent. Jo he tengut

responsabilitats a ajuntaments, a consells en èpoques de

bonança, en èpoques on hi havia sous, hi havia duros per fer

quasi de tot, si avui ens posen una sèrie de duros damunt la

taula hem de prioritzar molt a què els destinam. És important

destinar-los a combatre la violència de gènere com a una

responsabilitat que tendrà aquesta conselleria al llarg d’aquesta

legislatura o és més important fer un polisportiu a no sé quin

municipi de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa o de Formentera?

Possiblement avui sigui més important combatre la violència de

gènere.

És més important que una conselleria tengui recursos per

ajudar aquells infants que no poden fer dues o tres menjades

cada dia o és més important fer o arreglar aquesta carretera que

té unes certes dificultats? Crec que les prioritats han canviat.

Crec que les prioritats són diferents i que els ciutadans han

votat uns governs, han votat unes coses que volen que es facin

polítiques de manera diferent.

Aquella gent que té recursos, aquella gent que té una

capacitat econòmica ho pot fer tot, necessita molt poc del

Govern, però aquella gent que no té res possiblement no pugui

fer res i necessita que l’ajudin, necessita que li facin i necessita

que hi hagi un govern que tengui la sensibilitat per educar els

seus fills, per donar-los sanitat i per donar-los menjar el dia que

faci falta si no en té i aquestes són les prioritats que ha de tenir

en compte aquest govern per davant de moltes coses.

Vostès aquí han parlat i ens han parlat del tema de la

llengua, ens han parlat de temes que són importants perquè

s’havien perdut. Crec que des del Grup Parlamentari Socialista

no parlam de la llengua perquè siguem més capriciosos o ho

siguem menys, perquè pensem que la llengua va per davant de

tot, no, el que va per davant de tot és el sentiment de comunitat,

és molt important. I ho deia abans, però també ho deia algun
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company, si volem sentir una comunitat que és nostra hem de

saber quins són els signes que ens identifiquen entre d’altres i

aquests signes que ens identifiquen el primer de tots és la

llengua, i si no la respectam i no en tenim cura malament

anirem. 

Per tant, Sr. Conseller, faci tot allò que estigui en la seva mà

per corregir això, faci que el futur ens dugui cap a uns

ciutadans que estimin la seva llengua i possiblement que

respectin les altres llengües, que coneguin el castellà, que

dominin l’anglès, que dominin totes les llengües que pugui ser

possible, i això es faci a través de sistemes d’educació públics.

I vostè, dins aquesta conselleria tant transversal, hi té una

responsabilitat molt important i estic convençut que ho

aconseguirà, perquè el seu tarannà i la seva capacitat de feina

així ho diu, s’ha demostrat en tot el tema de la derogació del

TIL i amb l’anulAlació de la Llei de símbols: s’ha estat ràpid,

s’ha estat àgil, però també hi ha una altra cosa que és important

i a la qual han fet referència els companys dels altres grups que

han intervingut, i va ser l’aprovació ahir del consell de

consells... de consells insultants,-ai, insultants-, insulars..., fa

falta que es doni camí a això i s’hi ha de donar camí perquè

vostè sap tan important com és que els consells sentin que tenen

aquesta capacitat d’autogovern, però per ser un autèntic

autogovern han d’estar ben dotats econòmicament i per estar

ben dotats econòmicament és molt important que nosaltres

tenguem participació a Europa...vaig acabant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

... que tenguem participació a Europa, que haguem d’anar

a demanar i exigir allò que ens correspon a Madrid, i aquesta

és la feina que li tocarà a vostè, perquè com més recursos

traguem d’Europa, més recursos aconseguim de Madrid, més

finançament tendran els consells insulars per fer aquelles

polítiques que tots volem.

Per tant, els vull desitjar molta sort, desitjar-los molts

d’ànims en aquests moments, abans d’arribar als cent dies és

difícil que puguem criticar alguna cosa perquè nosaltres en

principi estam d’acord amb com s’ha constituït aquesta

conselleria, així que res més. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara el torn del Sr. Conseller per

contestar i sap que tampoc no té temps limitat.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, senyors portaveus per les seves

intervencions i pel seu to reflexiu i els plantejaments que han

pogut fer tots vostès. Jo n’estic convençut, som molt conscient

de les responsabilitats que hem assumit, de la importància de

donar resposta a moltes de les ilAlusions i de les expectatives

que els ciutadans han dipositat en nosaltres i que la Conselleria

de Presidència té un lloc i un paper fonamental, n’hi ha prou a

escoltar els diferents portaveus per adonar-se’n de la

importància d’aquesta conselleria.

I em sorprèn que qui ha estat conseller de Presidència hagi

de retreure o tengui dubtes encara sobre si el paper que va fer

la passada legislatura tenia prou contingut o no en tenia prou.

Quan un és conscient de la importància i de la responsabilitat

d’impulsar tots i cada un, de coordinar tots i cada un dels

projectes d’un govern -i després en parlarem, de com estan

funcionant- i fer-los factibles, se n’adona que el contingut no

només és que hi sigui, no, eh?, és que és vital, i aquí devora jo

l’animaria que deixem de banda algunes comparatives que

tampoc no surten bé.

La Conselleria de Presidència de la legislatura passada

respecte d’aquesta, hi ha una estructura en aquesta que és

menor i vostè ho sap; aquesta conselleria té menys assessors

que els que tenia la legislatura passada, i en canvi, a més a més,

tenim la Direcció General de Comunicació, perquè el conseller

de Presidència no només té la funció de coordinar sinó que

també és el portaveu, i per tant té una funció aquí dins quant al

que representa el plantejament de comunicació del Govern, i

faig aquesta reflexió, perquè crec que també està bé que a

mesura que anam fent debats tinguem la capacitat de superar-

los en el moment en què sobre la taula es posen o no es posen

les coses.

Nosaltres vam fer publica l’estructura de tot el Govern, de

totes les conselleries, de tot el sector públic instrumental, i

l’hem comparat de manera pública amb el seu, i hem dit, i és a

l’abast de tots els ciutadans, que hi ha en el conjunt del Govern,

havent-hi una conselleria més, exactament el mateix nombre

d’alts càrrecs, 182. No hi ha hagut cap increment, i aquests 182

d’aquest govern hi seran el dia que tots estiguin nomenats,

perquè encara hi ha una part del sector públic que no està

nomenada. Si a açò que s’ha fet públic, que és a l’abast de

qualsevol de vostès perquè es troba a la pàgina web del mateix

govern, si resulta que açò es contrasta, és a l’abast de tothom,

jo li deman que no repetim coses que no saben vostès ja que no

són certes, crec que és un debat que està superat. Puc entendre

que a vostès els hauria agradat fer el discurs que açò es va

incrementant cada vegada més, no ha estat així, aquest era un

dels acords de governabilitat, mantindrem la mateixa

estructura.

L’hem ordenada d’una manera diferent? Sí, importantíssim,

perquè volem donar uns altres resultats. A la legislatura passada

durant quatre anys -ja hi he fet referència abans i m’hi estendré

després- no es va presentar un sol projecte d’inversions

estatutàries davant del Govern de l’Estat, i algú tenia la

responsabilitat de coordinar el Govern per fer possible que el

Govern autonòmic presentés projectes davant de l’Estat. És

possible que per les inversions estatutàries durant quatre anys

haguessin d’haver arribat 800 milions d’euros? I que el mateix

govern hagués reconegut que en quatre anys no havia presentat

un sol projecte davant de Madrid? Home, si és així algunes

coses evidentment no s’han acabat de fer prou bé, i tal vegada

un pot tenir la consciència de saber si la seva conselleria tenia

prou contingut o no, i jo estic convençut que si cada una
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d’aquestes coses i de les responsabilitats que tenim les anam

executant veurem com van donant els seus fruits.

S’ha fet una referència també a la idea aquesta del Govern

com funciona, i el paper d’en Sergi Llull i d’en Busquets. A mi

l’esport m’encanta, jo som un home d’esports, n’he practicat

tota la vida i sempre m’he considerat a més a més un jugador

d’equip, un jugador d’equip; hi ha les estrelles i n’hi ha d’altres

que, en canvi, ens agrada més treballar perquè les coses puguin

funcionar. Açò ho he aplicat, l’esport demostra aplicar moltes

coses al dia a dia de la vida, i en aquest plantejament de la

importància de l’equip i que les coses només funcionen quan

l’equip va bé, evidentment és fonamental. El Govern funciona

bé, el Govern està molt -i faig una referència...- el Govern està

cohesionat. Tenim deu consellers que en aquests moments

treballen, i no només fent feina sinó donant resultats. Els pos

alguns exemples d’acords de governabilitat: han fet referència

a la derogació de la Llei de símbols, han fet referència a

l’eliminació de les preguntes d’autobombo que són

plantejaments d’acord. A Formentera ja no tenim un delegat i

ningú no n’ha fet referència, ja ens n’hem oblidat, amb 80 dies

passen de veres tantes coses, i resulta que en el govern anterior

hi havia comissaris polítics només en aquelles illes on el PP no

governava, que era Formentera, i decidia muntar estructures en

paralAlel al Govern autonòmic. No hi ha delegat a Formentera.

Les inversions estatutàries, i m’hi referiré després amb

detall, l’estratègia està marcada i amb una afirmació molt clara:

ara hi ha un temps de la política que si no dóna resultat anirà

per la via judicial, i el Govern autonòmic, governi qui governi

a l’Estat, tindrà una posició molt clara per no perdre tots els

doblers que a un moment determinat, perquè no eren prioritaris,

es van arraconar.

El Govern ha derogat el TIL. El Govern en aquests 80 dies

ha retornat 20.000 targetes sanitàries a tots aquells ciutadans

que, per ser immigrants, només per aquesta condició, no tenien

dret a la salut pública. Aquest govern ha fet i executa el Pla de

xoc contra l’explotació laboral. Aquest govern ja ha  manifestat

-i m’hi referiré després de manera detallada- una oposició

frontal a les prospeccions petrolieres. Ha iniciat ja la revisió del

Pla hidrològic. Són actuacions, cada una d’aquestes, que ja

tenen resultats per a la ciutadania, i que si no les haguéssim

fetes de manera coordinada i amb un esforç altíssim per part de

cada un dels consellers, a dia d’avui encara hi hauria gent que

quan anés a un centre de salut no seria atès.

Però en podem posar més, perquè dins aquesta idea d’anar

marcant i fixant-nos objectius hi ha -ho veurem dins el 2016 i

ho veurem prest- el trasllat urgent de pacients entre illes les 24

hores, i un de Menorca en aquests moments no ho té. Veurem

dins el proper any com s’eliminaran els 10 euros de la targeta

sanitària, que en aquests moments encara hi són. Veurem com

els centres de salut es tornen reobrir l’horabaixa. Veurem un

pla de xoc de lloguer social, perquè el conseller de Treball fa

una feinada de manera coordinada amb Serveis Socials per fer-

ho possible. Veurem la reforma de la Llei de funció pública,

que ja està plantejada, tant per al nivell 33, que sabem que hi ha

una iniciativa a més a més proposada per part de Ciutadans,

com també pel que fa a establir i fixar el català com a requisit

d’accés a l’administració pública. Veurem la supressió del 33,

com deia abans. Veurem dins aquest 2016 un pla integral

contra la violència de gènere. Veurem, perquè ja hem fet les

passes i de fet ja és una realitat, que s’ha recuperat el Consell

de la Joventut, per cert, decapitat la legislatura passada, com es

va decapitar el Consell Econòmic i Social, un òrgan de

concertació, i a aquest també el veurem dintre la propera

legislatura.

Faré referència després al que representa la Llei de consells

insulars, amb passes fermes, decidides cap aquí. La reforma

fiscal, com ja hem anunciat, tot un paquet de mesures en

matèria fiscal que veurem en els pressuposts d’aquest 2014, i

que tot açò, tots els consellers, la majoria de les coses, una

bona part de les coses que els dic és necessari que hi hagi una

coordinació entre els diferents conseller. O l’impost turístic,

que tanta controvèrsia també ha generat; o el Pla de lluita

contra el frau, o el decret d’autonomia de centres, el decret de

llengua, el pacte social i polític. Són, tot açò, feines que en

aquests moments no es poden anunciar i que en canvi resulta

que cada una de les conselleries està realitzant i està

desenvolupant i que donaran debat llarg al llarg de la propera

legislatura, i vull posar en certa manera en valor tot el que açò

representa. 

I ho hem fet de manera transparent. Jo també vull fer aquí

aquesta reflexió quant al que representa la importància de la

transparència, i també que s’entengui que vivim un altre temps

polític diferent, que no té res a veure amb el que havíem viscut

fins ara. En aquest parlament hi ha set grups polítics, i açò no

ho havíem vist mai fins ara, i no hi ha les majories absolutes

que qualcú ha pretès en moments determinats i que

corresponien a altres situacions sociològiques d’aquesta

comunitat autònoma. Entendre que vivim un moment polític

diferent també és entendre que en el Parlament fan falta

mecanismes de coordinació, on la Direcció General de

Relacions amb el Parlament ha de tenir una funció

importantíssima. Abans sentia una de les portaveus, la del Grup

Mixt, que feia referència a dir que si entra en vigor el que

suposarà la reforma de la Comissió de consells insulars en el si

d’aquest parlament immediatament hi haurà un abans i un

després d’aquest parlament. Açò correspon a una manera

d’entendre aquesta comunitat autònoma i correspon també a

una manera d’entendre on l’acord, l’esforç, la complicitat, la

transparència i la participació han de ser constants. Les

negociacions dels acords han estat tots públics, tots; estan a

l’abast de tothom. L’elecció de càrrecs ha estat absolutament

transparent, els currículums estan a l’abast de tothom. Mai no

hauran vist un govern en aquesta comunitat autònoma en què la

seva estructura organitzativa, des del darrer assessor a

qualsevol gerent d’empresa pública, tengui penjat a la pàgina

web el seu currículum, i per tant es pugui contrastar o no la

seva capacitat.

Açò són exercicis que van precisament en el sentit de posar

i d’explicar com està funcionant el Govern, i on la

transparència té un paper importantíssim, i on a més a més aquí

ha de caure la llei antifrau, l’oficina, que no dependrà del

Govern en absolut, sinó que dependrà directament del

Parlament perquè ha de tenir l’autonomia, com perquè pengi

des d’aquí sense directrius del Govern, el que faci possible que

tiri endavant.
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Feien vostès també referència, em demanaven un poc

aquesta idea de la importància d’agafar consciència de la

insularitat i de traslladar-la a tots els àmbits institucionals i

administratius, i jo aquí devora voldria fer i posar en valor la

feina que també s’ha fet al llarg d’aquests dos mesos i escaig

quant al que representa una manera diferent d’entendre les

relacions amb el Govern d’Espanya. Durant quatre anys no vam

veure el president Rajoy que rebés el president Bauzá a

Moncloa; durant quatre anys no es va convocar ni una sola

vegada la comissió mixta bilateral en matèria d’economia, que

és la que ha d’abordar les inversions estatutàries, el règim

especial per a Balears i qualsevol qüestió d’àmbit econòmic

entres les dues comunitats autònomes, i en aquests moments

s’està confeccionant ja l’ordre del dia des de l’acord entre el

Govern de l’Estat i el Govern autonòmic perquè es reuneixi ja

la comissió mixta bilateral, cosa que es produirà aquesta

legislatura quan a la passada va ser impossible, i jo imagín que

no devia ser per falta de sintonia política ni per falta de majoria

absoluta. Des de la pluralitat i des de la diferència la capacitat

de gestió i d’impulsar projectes i que donin resultats es posa

també de manifest. I aquests esforços en aquests moments

nosaltres els estam fent.

M’han demanat també -intent anar donant resposta a totes

les qüestions- en relació amb la visita de dia... a BrusselAles i

amb els plantejaments en matèria de les prospeccions

petrolieres. Nosaltres ja vam fer una reflexió i vam intentar

donar un missatge molt clar, i és que cada societat és hereva de

la seva història, de les seves decisions, i anat agafant perfils que

representen fortaleses econòmiques en un moment determinat

o un altre. En aquests moments a les Illes Balears, que rep 13

milions de turistes i que és un referent de potència turística dins

tot Europa, açò és un element de generació de riquesa i de

fortalesa que hem de tenir present, i que les receptes que es

puguin donar a altres indrets d’Europa tal vegada en matèria

energètica ben segur que no són vàlides si aquestes suposen un

canvi de model econòmic o ingerència que ens provoqui

debilitats en la nostra estructura productiva, i no casa bé, i aquí

tothom coincidim, no casa bé l’aposta de recursos energètics

dels derivats del petroli amb el fet de potenciar i continuar fent

una destinació turística de bandera, perquè la nostra aposta és

l’aposta territorial, la mediambiental, la de les energies

renovables, que sí que encaixen a la perfecció, i ahir aquesta

reflexió, que la vam obrir dins el Comitè de les Regions, jo els

puc dir que calen, que en som conscients. 

És cert, el Govern d’Espanya té un altre plantejament

diferent, i nosaltres hem d’avalar els propis informes negatius

de la Direcció General d’Indústria del Govern d’Espanya per

posar de manifest que açò no pot anar per aquí, i hi haurà un

plantejament molt clar d’oposició. Nosaltres no som el Mar del

Nord; jo seia el costat d’una representant d’unes illes

finlandeses, de Gotland, on tenen un plantejament diferent; és

cert, han tengut plataformes petrolieres tota la vida, però no han

tingut el turisme que tenim nosaltres. Aleshores siguem capaços

d’entendre que la seva recepta per a nosaltres no és vàlida, i

que ells tampoc no han d’aspirar a ser allò nostre perquè tenen

un plantejament econòmic diferent. Aquests són els debats que

hem de voler obrir i que estam obrint en el si de la Unió

Europea per fer possible precisament mantenir la contundència

perquè no arribin o es vagin arxivant cada un dels

plantejaments en matèria petroliera.

Hem iniciat els contactes amb la Casa Reial; els feim amb

tota la discreció del món perquè hi ha coses que no es poden

fer. Hem vist fins i tot alguna alguna valoració a través dels

mitjans de comunicació. És un plantejament (...) dins aquesta

legislatura, i jo estic convençut que dins aquesta legislatura

veurem l’obertura dels jardins de Marivent a disposició dels

ciutadans.

Hem encarregat ja a l’Institut d’Estudis Autonòmics l’estudi

de l’abolició dels alous i la incidència que pot tenir, i esper que

abans d’acabar l’any, dins l’any que ve com a molt prest,

puguem fer públic i estiguin a la seva disposició les

incidències, les conseqüències que té una qüestió tan concreta

com aquesta. Crec que és important que pugui ser objecte de

debat en el si d’aquest parlament. 

I també, i ja vaig acabant, la importància, evidentment,

d’entendre l’arquitectura institucional d’aquesta comunitat

autònoma des del reconeixement de la pluralitat de cada un dels

pobles que la conformen, i l’autonomia que també tenen a

l’hora de decidir determinats espais competencials. La

Conferència de Presidents va voler anar exactament en aquest

sentit. Vull anunciar que a finals d’any, si tot va bé, hi haurà

una altra conferència de presidents; serà rotatòria i la veurem

a una altra de les illes. Vull aplaudir i posar en valor aquesta

iniciativa ja des de tres grups polítics de la Comissió General

de consells insulars; des del Govern donarem tots el suport que

sigui necessari perquè sigui un òrgan que funcioni de ver i

perquè aquí vegem asseguts els presidents del consells insulars

debatent amb tots vostès i plantejant aquí realitats que

preocupen, cosa que abans era impossible, o s’era diputat

autonòmic a la vegada que president o no hi havia possibilitat

d’asseure’s en aquesta cambra on resideix la sobirania del

poble, crec que n’hem de ser absolutament conscients.

I sobre la Llei de consells insulars, acord de governabilitat,

acordat a més a més en el si de la Conferència de Presidents, el

que hem fet en aquests moments ha estat encarregar a l’Institut

d’Estudis Autonòmics un primer text, que no el redactarà

l’Institut d’Estudis Autonòmics com a tal sinó que el redactarà

amb gent proposada per cada un dels consells insulars, (...)

experts de reconegut prestigi, on hi haurà evidentment juristes

de l’Advocacia de la comunitat però, a la vegada, també

personal especialitzat de cada un dels consells insulars, i la idea

és que dins el 2016, és un projecte de legislatura, volem i hem

de fer les coses bé i la idea és que dins el 2016 estarem en

condicions de posar damunt la taula un esborrany, perquè no

serà cap proposta tancada, un esborrany que permeti obrir un

ampli debat sobre cap on han d’anar, cap on han d’evolucionar

els consells insulars i l’arquitectura institucional en el seu

conjunt. La Llei de consells insulars del 2000 va ser una bona

llei de consells insulars, ho he de valorar així, però ho va ser a

ulls de l’any 2000; a ulls de l’any 2015 és evident que en certa

manera té punts d’obsolescència i que demana un

replantejament i jo diria que una visió de mires de la mateixa

manera que es va fer la del 2000, que sigui pensant a deu o a

quinze anys vista.

Aquí també hem de reconèixer les deficiències en matèria

de finançament dels consells insulars en algunes qüestions, una

part d’elles com a conseqüència, jo diria, també d’algunes

negociacions en les transferències bastant mal fetes, per tant,
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també bastant mal dotades. Un exemple paradigmàtic pot ser la

de transports per carretera, on els consells insulars de

Formentera, d’Eivissa i de Menorca resulta que la dotació

pressupostària és mínima, per no dir nulAla, per tenir una

mínima xarxa de transport públic per carretera a cada una de

les illes. 

Aquí, el Govern, encara que es negociés en el seu moment

i, per tant, digui això és un problema vostre, és una mala actitud

no fer-se seus els problemes dels consells insulars que de

manera tan directa repercuteixen sobre els ciutadans. 

Ja ens hem compromès amb els consells que hi haurà

dotació pressupostària l’any 2016 amb la finalitat

d’incrementar les aportacions als consells insulars que facin

possible, precisament, que algunes d’aquestes competències

se’ls permeti poder-les exercir d’una manera clara. 

Les competències en matèria de promoció turística ha

passat una cosa similar amb Eivissa, estan acordades només a

l’illa d’Eivissa. Aquí tenim descompensacions que jo crec que

també hem de voler abordar i on les relacions institucionals són

fonamentals, les relacions amb el Parlament també perquè tot

això ha d’acabar d’encaixar i ha de funcionar i aquí farem

també, volem, farem algunes reflexions interessants, algunes

d’elles perquè Mallorca també ha d’incrementar, perquè hem

de voler equiparar capacitats competencials a tots els consells

insulars. Estan molt descompensats en aquests moments.

I d’altres perquè hi ha competències, i la promoció

d’Eivissa en pot ser una d’elles on només la tengui el Consell

d’Eivissa i estigui mal dotada, hi ha lògiques que demanen una

reflexió que tengui molt més recorregut. 

De les inversions estatutàries, com estan en aquests

moments? Què es fa? No tenc aquí tota la documentació, però

li faré arribar perquè vostè la... per a qui tengui interès

evidentment li puguem explicar. A la legislatura 2007-2011 es

varen signar 22 convenis en matèria d’inversions estatutàries

entre l’Estat i la comunitat autònoma, el valor d’aquests 22

convenis era de 859 milions d’euros, d’aquests 859 milions

d’euros el Govern de l’Estat va ingressar 359, és a dir, parlam

2007-2011, l’Estatut d’Autonomia és del 2007, 2008 comença

a funcionar, 2009-2010 es van tancant aquests convenis per

aquestes quantitats amb execució de projectes de quatre anys

vista. Deixes, si em permet, la feina més o manco preparada o

encarrilada, en una legislatura malauradament no es pot fer tot,

l’important és que hi hagi coses que puguin continuar.

Aconseguim que arribin 359, d’aquests 359 milions que

aconseguim que arribin a la legislatura 2007-2011 se’n varen

executar 293, 293 milions d’euros. 

Per tant, varen quedar 66 milions d’euros sense poder

executar. Quin són aquests projectes? Abans n’ha mencionat

dos, hi ha s’Enclusa, hi ha el ParcBit de Menorca, l’estudi Toni

Catany, hi ha... tenc la relació i els li podré passar, no els tenc

ara dins el cap a tots ells. Què ha succeït amb aquests convenis?

Home, amb aquests convenis ha succeït que excepte s’Enclusa,

que el termini de finalització de les obres acabava el mes de

febrer de 2015, per tant, estam fora de termini, a totes les altres

les obres acaben a finals d’aquest any 2015 o dins el 2016. Què

succeeix ara? Home, ara succeeix que no tenim temps per

poder-ho executar, els projectes no estan fets, les obres no estan

licitades i tenim 66 milions d’euros que si no feim les obres

com que els doblers són finalistes els hem de retornar a Madrid.

Què ha fet el Govern d’Espanya amb l’únic projecte que ja

està fora de termini, que és el projecte de S’Enclusa de

Menorca, que va acabar el mes de febrer de 2014? El Govern

d’Espanya li ha dit al Govern autonòmic que retorni els

doblers, i nosaltres ens vàrem trobar que hem de retornar 7

milions d’euros i, a més, ens demanen els interessos, i ara ens

trobam que hem de tornar aquests 7 milions d’euros més

interessos. 

Què ha fet el Govern de les Illes Balears? El Govern de les

Illes Balears ha plantejat tot això al president Rajoy, ha forçat

reunió amb el Sr. Montoro, ha demanat una comissió mixta

bilateral de manera urgent per tractar aquestes qüestions i aquí

l’únic que els demanam un ajornament en els terminis dels

convenis, perquè almanco tenguem temps per executar aquestes

obres, nosaltres demanam, escolti, ens doni vostè els quatre

anys per poder executar aquestes obres, i li hem dit a Madrid,

això no costa doblers? No en costa? Només és que ens doni

més temps per poder-ho executar, i tenim aquesta negociació

oberta.

Això pel que fa referència a les inversions on s’havien fet

convenis en la legislatura 2007-2011, i vostè em demanava, i

aquelles que no es varen demanar 2012-2015? Efectivament,

2012-2015 estàvem dins els set anys posteriors al 2007, Estatut

d’Autonomia, i, per tant, aquí devora teníem la capacitat que

seguissin arribant inversions estatutàries. Se’n va plantejar cap?

No, el Govern autonòmic no va proposar ni va plantejar

projectes davant el Govern d’Espanya. Això no ho dic jo, això

forma part de respostes de la legislatura passada. El discurs de

l’austeritat ens va dur a aquests extrems, a creure que com

l’important és no fer res, no fer res ni tan sols reclamarem allò

que ens toca. Han passat quatre anys i amb aquests quatre anys

no s’han reclamat els recursos que pertocaven. I amb aquests

quatre anys nosaltres deim, aquí hi ha projectes que també

s’han de presentar i els hem de voler presentar, no podem

deixar perdre aquests recursos que acabaven el 2014.

La conseqüència més clara de tot això, la més clara de tot

això, és que en el pressupost general de l’Estat de 2015 i de

2014 i de 2013 i comença el 2012 Balears es va ubicar a la cua

d’inversió per càpita de tot l’Estat, on menys invertia el Govern

d’Espanya a les comunitat autònomes era a les Illes Balears.

Nosaltres fèiem i vàrem tenir oportunitat de fer totes aquestes

reflexions, home, si no presentam projectes difícilment

arribaran recursos, si no exigim comissions mixtes bilaterals

per abordar aquestes qüestions, idò, difícilment arribaran

recursos. Mentre aquí ens arribaven 187 euros per càpita, 160,

67 qualque any, a Castella-Lleó la inversió era de 500 euros per

càpita. Això ho hem de canviar i hem de fer un replantejament

diferent. 

Estam fent tots aquests esforços i els explicam, ja hem

aconseguit respostes, en aquests 80 dies hem obert un camí i

hem estat clars de quina és la nostra estratègia, la coneixen tots

vostès, tendrem temps de ben segur dins aquesta legislatura de

poder donar resposta a aquesta qüestió i d’explicar.
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Acab ja amb les inversions estatutàries. I, què hem dit

nosaltres, aquest govern? Aquest govern el que ha dit és que,

com tot, amb el Govern d’Espanya ara intentam allargar el

termini perquè ens doni temps a executar i, per tant, és el temps

de la política i de la negociació com ho és també recuperar

aquelles inversions que no han arribat perquè ni tan sols s’han

demanat. Ara, si per la via de l’acord institucional i de la

política no ho aconseguim, el Govern recorrerà als tribunals per

defensar els interessos, perquè entenem que ens empara una llei

orgànica com és l’Estatut d’Autonomia. A partir d’aquí, la

mesura del que sigui possible farem aquest recorregut. Aquest

és el plantejament, aquesta és l’estratègia en aquesta qüestió. 

En queden moltes de coses, totes aquestes tenen un

component de transversalitat perquè hi ha projectes que afecten

pràcticament totes les conselleries, o a moltes d’elles, i on

suposa una relació permanent d’altres administracions

públiques com és el Govern d’Espanya, en aquest sentit. Per

tant, seguirem fent feina en aquest camí, esperam molt prest,

molt prest, poder fer públic quin dia es reunirà la Comissió

Mixta Bilateral on aquí, a més, hi ha una altra qüestió, que no

s’ha fet referència, però que és el Règim Especial per a Balears,

del qual depèn, entre d’altres coses, temes tan importants com

és la connectivitat aèria, per exemple, que també val la pena

abordar. 

Crec que d’aquesta manera he donat, certament, un poc de

resposta als plantejaments que han fet tots vostès, estic a la seva

disposició per a qualsevol qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de

rèplica té la paraula, en primer lloc, el portaveu del Grup

Parlamentari Popular, l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez, per

un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, muy rápidamente

porque cinco minutos dan para poco. En primer lugar, sí quería

hacerle un comentario y es que hay algún grupo político, en

concreto MÉS per Menorca, que se pasa más tiempo criticando

la acción del gobierno anterior que planteándole cuestiones al

conseller aprovechando la oportunidad que hoy, pues,

comparece ante esta comisión y hay una oportunidad para

plantearle cuestiones que... las cuestiones que se consideren.

En relación a las competencias de la Conselleria de

Presidencia sabemos la función transversal e importante que

tiene el conseller de Presidencia, es evidente, pero lo que no es

menos cierto, Sr. Conseller, es que usted va a tener bastante

más trabajo en esta legislatura, pero como consecuencia

también de las relaciones que hay entre los partidos que apoyan

el Gobierno del pacto de progrés, y ayer quedó claramente

escenificado en el Pleno. Por lo tanto, usted va a tener más

trabajo, pero como consecuencia de esas relaciones, no porque

ya el conseller de Presidencia tenga que dedicarse única y

exclusivamente pues a coordinar el Gobierno. Yo creo que

puede hacer algo más y además también con eso se puede

colaborar con los temas de contención del gasto público.

Tema de inversiones estatutarias. Lo digo porque el tiempo

corre. Merece una discusión mucho más sosegada, usted le ha

dado un enfoque muy político y muy desde el punto de vista

que le interesa, pero aquí hay mucho más, aquí hay mucho más

que... yo estoy dispuesto a mantener un debate con quien quiera

y delante de los medios de comunicación y se pondrá muy a las

claras lo que pasó. Las inversiones estatutarias tenían que venir

en torno a 400 millones cada año en la legislatura del segundo

pacto de progrés, usted lo ha dicho, solo llegaron 300 y algo de

millones, pero solo llegaron 300 y algo de millones porque no

se certificó más dinero a Madrid, es decir, Madrid iba pagando

en función de las certificaciones que se iban haciendo. Yo le

recomiendo que lo mire y verá que el Govern del Estado paga

en función de la justificación de la ejecución de la obra. Hubo

un adelanto de dinero, que fue el que vino, fue un adelanto de

dinero que fue el que llegó, pero, pero y que incluso de ese

dinero que se adelantó se gastaron 130 millones en gasto

corriente.

Hay que decir que tuvimos que dedicar mucho tiempo en

poner orden a lo que había, es decir, también estaban

finalizando los plazos de ejecución de las obras de los

proyectos y hubo un inmenso trabajo en programar, en

reprogramar y en ampliar los plazos de ejecución que eso,

como usted ya podrá comprobar, Sr. Conseller, verá que lleva

un tiempo y lleva un tiempo porque intervienen otras

administraciones, no es porque uno no quiera... porque uno sea

lento ¿no?, en el desarrollo, digamos, de, de... el desarrollo que

necesita reprogramar y ampliar estos plazos, pero aquí

intervienen los consells, en algunos casos, y también la

administración del Estado. Desde luego que nos llevó bastante

trabajo poner orden.

¿Por qué no se firmaron otros contractos? Pues, evidente,

es que la situación económica que había, Sr. Conseller, era muy

complicada, nos dejaron la peor herencia de la historia de esta

comunidad autónoma, es que era muy complicada. Yo, no hay

tiempo para recordarle la situación que nos dejaron, pero es

que los acuerdos de Consejo de Gobierno no eran garantía

suficiente ni siquiera para que los bancos nos prestaran dinero,

teníamos que depender de la financiación del Estado. 

Tengo que decirle que ustedes en el 2011 tampoco

plantearon ningún convenio al Estado. 

En cualquier caso, y ya para terminar, decirle que estamos

todos de acuerdo en que tenemos un mal sistema de

financiación y en eso vamos a ayudar en todo lo posible para

tener un mejor sistema de financiación y también intentar que

haya más inversiones del Estado en esta comunidad autónoma.

No conozco a ningún gobierno, Sr. Conseller, no conozco a

ningún gobierno que trabaje o haga lo posible para evitar que

haya más inversiones en su comunidad autónoma.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. També en torn de rèplica, té la

paraula ara el Grup Parlamentari Podem Illes Balears, l’Hble.

Diputada Sra. Marta Maicas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No farem ús de la paraula.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En el mateix sentit, el portaveu del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, només agrair la compareixença del Sr. Pons i la

presència de tot el seu equip. I només un petit apunt, però

m’agradaria que aquest termini que ha marcat per al tema de

Marivent, que m’ha semblat molt lax dins aquesta legislatura,

amb tota la mà esquerra del món, però vull dir que no és un

tema pressupostari, tanmateix ens ha de costar el que ens costa,

que és envoltant del milió i mig d’euros, és un dels acords de

governabilitat, per tant, amb tota la mà esquerra del món, té

vostè tota la llicència perquè el termini pugui ser el més concret

i prest possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Jaume Font, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta i senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, a veure, no sé si el portaveu del PP es referia a El Pi

o no quan ha fet la intervenció, perquè..., no, d’acord, és

evident que jo em puc llevar de la meva història a la qual no

renunciï, però també és molt evident que El Pi és un partit

totalment nou, nascut i bregat de la suor de les seves dones i

homes, amb la qual cosa nosaltres aquí jutjarem el que faci el

Govern i el que hi hagi darrera, ho dic perquè vull que quedi

clar, vull que quedi clar perquè creim que han canviat els

temps. De vegades tenc la sensació que aquesta casa no ha

canviat després de quatre anys i quatre mesos, que aquesta casa

continua allà mateix, hi ha bescollades de bates blanques, de

15M, de camisetes verdes i veig que tot continua exactament

igual.

Doncs mirin, 500 milions d’euros que falten d’inversió

podrien donar feina, repartits en dos anys, més o manco a unes

12.000 persones del món de la construcció les quals

majoritàriament tenen més de 40 anys, que no tenen capacitat

de reciclatge de la seva feina i que podrien arribar a la seva

jubilació poc a poc, i això és el que em preocupa. A mi les

altres coses, avui no duc corbata, si la duc o no la duc, és que

no m’importa, m’importa el sofriment de la gent, m’importa el

sofriment dels petits i mitjans empresaris, dels treballadors que

no saben si a final de mes els continuaran contractant o tots els

que s’han perdut, o aquests que només fan feina, que hi ha més

de 48.000 contractes de gent que no arriba ni a 4 hores, això és

el que em preocupa.

Per mor d’això, nosaltres li demanam, per favor, que

aquests 500 milions d’euros poden ser un matalàs, si fóssim

capaços dins aquesta comissió, i em sembla perfecte les bones

relacions amb Madrid, si poguéssim ser capaços de com els

allargam amb tres o quatre anys, tenim un marge per crear

feina, per crear feina. És a dir, jo entenc que hi ha un poc de

negligència en aquest sentit i valdria la pena recuperar-ho.

I em qued escandalitzat amb el tema de l’Enclusa i del Parc

Bit i del Centre Antoni Catany, és a dir, no em pensava que

això fos així. Però bé, li insistesc en les tres coses que he dit

abans i no m’allarg més, és a dir, Europa, lobby per la

insularitat, finançament; és a dir, jo crec que aquí és on tots els

grups parlamentaris, des d’aquesta comissió, des del Parlament,

en part de l’acció de govern, tots els grups parlamentaris tenim

un punt d’encontre i hauríem de ser capaços de sucar-lo.

Res més, mirarem el que fan, sabem que això no fa cent dies

i lògicament jo quasi quasi els diria que fins passat Els Reis no

sabrem exactament si la foto és en color o si la foto és en blanc

i negre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt breument, simplement dir, i no trob estranya que el

portaveu d’El Pi s’escandalitzi perquè crec que hi ha motius. I

només faré referència al que deia el portaveu del Grup Popular,

que no coneixia cap govern que no vulgui inversions a la seva

comunitat autònoma i vull pensar que tampoc no existeixen,

però sí que en conec algun que no ha fet res per tenir inversions

a la comunitat autònoma, jo sí que en conec, sí que en conec.

I l’exemple d’haver perdut una inversió estatutària a Menorca,

com l’Enclusa, i que estiguem a setmanes de perdre una altre

inversió, que és el Centre Bit, a Alaior, on l’alcaldessa és també

diputada d’aquest Parlament, jo sí que en conec. Jo sí que en

conec i hi ha hagut una deixadesa i una irresponsabilitat

absoluta amb la gestió de les inversions estatutàries, de les que

s’havien d’executar i de les que s’havien de solAlicitar.

I aquesta deixadesa la patim avui i aquest govern lluitarà

per no perdre ni un euro que ens correspon, ens correspon

simplement per complir la llei. Insistesc, tant que reitera el

Partit Popular d’acomplir la llei, bé, idò, les inversions

estatutàries són llei, són Estatut d’Autonomia, fixa’t si són llei,

l’Estatut d’Autonomia, i en aquest sentit jo demanaria un poc

de responsabilitat, de donar la cara i d’assumir la mala gestió,

la deixadesa d’una actuació fonamental per a aquesta comunitat
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autònoma i que avui patim i que avui haurem de lluitar fins al

darrer dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, crec que ja he dit tot el que havia de

dir, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. I finalment, té la paraula en aquest

torn de rèplica, pel Grup Parlamentari Socialista, l’Hble.

Diputat Sr. Xico Tarrés, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És molt difícil que renunciï

a cinc minuts per poder parlar i poder explicar coses aquí, per

tant aprofitaré, perquè m’havia quedat alguna cosa.

Sr. Conseller, respecte del que havia dit vostè, em sembla

que és preocupant i està bé que treballi en aquesta nova

estructura que ha dit, el fet que hi hagi 3.085 procediments

judicials pendents de resoldre damunt la taula dels advocats de

la comunitat. Per tant, l’encoratjam que faci feina respecte

d’això als efectes que es puguin reduir el més aviat possible.

Per un altre costat, em sorprèn una cosa, a veure, quant a les

inversions estatutàries, del dèficit estatutari, miri, tenint

experiència d’haver d’aconseguir inversions a l’illa d’Eivissa

només vaig poder comprovar que s’aconseguien d’una manera,

que era amb feina, no dient que hi ha aquests projectes. Aquests

projectes s’han de presentar a Madrid, s’ha de fer el projecte

totalment acabat per poder-lo negociar, i clar, hi ha una cosa

que m’estranya moltíssim i, amb tot el respecte del món, cap al

portaveu del Grup Popular, crec, si no he entès malament, que

ens ha dit aquí que, clar, es varen trobar una situació econòmica

tan dolenta en el Govern que no es varen poder aconseguir

inversions estatutàries, crec que ha dit això, m’ha semblat

entendre. Però clar, les inversions estatutàries venen de Madrid,

que hi hagi mala situació econòmica aquí o no..., és amb els

ministeris de Madrid. Jo he aconseguit inversions estatutàries

per a l’illa d’Eivissa en un temps molt ràpid i només vàrem

negociar amb Madrid, i va Madrid qui ho va posar, el Ministeri

d’Hisenda concretament, que negociava en el cas d’Eivissa amb

el Ministeri de Defensa. Per tant, que la situació econòmica

d’aquí sigui més bona o dolenta, doncs no hi té res a veure, no

hi té res a veure respecte que arribin aquestes inversions.

I finalment, així acabaré abans, vull reiterar, després de

l’escoltat, una vegada més, que, efectivament, hi ha una manera

nova de fer política que és escoltar molt més els ciutadans,

consensuar molt més, consensuar amb la resta de grups que

conformen aquest govern i que conformen aquest parlament.

D’aquesta voluntat sortirà el futur que tindrem, per tant

l’encoratjam, una vegada més, negociïn, s’asseguin, tot el que

faci falta, perquè els projectes que tenim necessiten consens,

necessiten les més àmplies majories possibles, i de fet, veiem

algunes coses en el Parlament que abans eren difícils: la

Comissió de consells insulars es va aprovar per unanimitat, tots

hi estam d’acord, la qual cosa suposarà una forma de veure la

comunitat d’una manera diferent per a molts.

Així que endavant amb aquesta feina i que d’aquí a la

pròxima compareixença hi hagi bons resultats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula ara mateix el Sr.

Conseller, en torn de contrarèplica, pel temps que consideri

oportú.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, senyors diputats. Seré breu, no esgotaré (...)

almanco qualque puntualització, ho dic perquè, com que ja

m’arriben tuits de coses que..., almanco perquè quedin clares,

i mir la Sra. Riera.

A la legislatura 2007-2011, bàsicament els anys 2009 i

2010, perquè el 2011 el Parlament a partir del mes de..., es van

tancar convenis per valor de 859 milions d’euros -Sra. Riera,

escolti, perquè si no després...-, 859 milions d’euros. D’aquests

859 milions d’euros, signam un conveni el 2010, per tant no hi

ha tres anys, quatre, dos, tres per executar, d’acord? D’aquests

recursos, d’aquests 859 milions d’euros, fins al mes de maig

n’havien arribat 359 milions. Si hi hagués hagut..., el Govern

només que hagués fet valer els convenis signats, hauria estat

lògic pensar que uns convenis signats a Madrid..., què

succeeix? A la vegada el Govern decideix que el tren ja no és

important i com que es decideix, sinó com que decideix que ja

no és important ni tan sols té la iniciativa de canviar aquest

conveni per un altre i poder garantir, no hi és.

D’aquests 359 milions que havien arribat, se’n van executar

293 i en van quedar 66 per executar. Aquests 66 milions

d’euros que corresponen a projectes no executats és la

constatació que el Govern no pagava contra certificació, sinó

que entregava els doblers perquè després s’executés, sinó ara

no tendríem un problema per retornar els doblers, 66 milions

d’euros. I aquests 66 milions d’euros no es van executar, no hi

són i els terminis s’acaben, i aquesta feina l’hem de fer.

I home, ara haver de sentir el discurs de l’herència rebuda

de la passada legislatura, com si resulti que açò va impedir que

vostès no poguessin presentar un sol projecte davant Madrid,

em sembla ja, però bé, açò ja no són excuses que en aquests

moments s’aguantin, són excuses que en aquests moments no

es poden aguantar. Perquè qui governa, si sap el que vol fer,

almanco ha de tenir la iniciativa. Després els resultats són els

que són, i ho pots aconseguir o no, però has de marcar i açò

(...), n’hem de ser conscients, no hi van ser, i per tant tenim ara

uns 800 milions que haurem de fer una estratègia per veure de
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quina manera els hem de poder garantir, hi ha d’haver projectes

que facin possible precisament açò.

Dit açò, a partir d’aquí, i ja acab, abans no havia fet una

reflexió i per tant la faig ara, sí que vull posar en valor el suport

que manifesta el Grup Popular quant a les polítiques europees

i el plantejament que havia fet a la primera intervenció. Jo crec

que de la mateixa que hi ha diferències amb algunes coses,

també és cert que hi ha punts de coincidència amb altres, un

parlament tan fraccionat com està en aquests moments, que és

fruit d’una voluntat popular que demana una manera diferent,

jo sí que crec que evidentment en aquests punts d’encontre hem

de poder fer feina. I el conseller de Presidència es posa també

a disposició de tots els parlamentaris perquè totes aquelles

iniciatives o aquells plantejaments que creguem que poden

valer la pena, perquè les Illes Balears es posicionin amb major

fortalesa en el conjunt d’Espanya, a nivell de la Unió Europea

o dins altres espais, que per a nosaltres en aquest concert són

fonamentals, com és la mateixa mediterrània, estam amb total

disponibilitat i esperam, com a govern, poder dur també aquí

algunes iniciatives que perseguiran bàsicament açò.

I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat idò, volem agrair la

presència del Sr. Conseller de President, el Sr. Marc Pons i

Pons, i dels seus acompanyants.

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