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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions. 

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Bel Busquets substitueix David Abril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies.

1) Compareixença RGE núm. 5742/16, de la consellera

de Presidència, solAlicitada per tres diputats membres de la

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al

Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar les línies

programàtiques de la seva conselleria.

3) Compareixença RGE núm. 5980/16, de la consellera

de Presidència, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears,

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

govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern.

Passam a l’únic punt de l’ordre del d’avui relatiu a les

compareixences i començam per la compareixença de la

consellera de Presidència, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE

núm. 5742/16, presentat per tres diputats membres de la

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al

Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar les línies

programàtiques de la seva conselleria, i l’escrit RGE núm.

5980/16, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal

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

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern.

Farem el debat conjunt d’aquestes dues solAlicituds de

compareixença. 

Assisteix la Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de

Presidència, acompanyada de la Sra. Teresa Suárez i Genovard,

secretària general; de la Sra. Beatriu Gamundí i Molina,

directora general de Relacions amb el Parlament; del Sr. Josep

Claverol i Florit, director general de Coordinació; de la Sra.

Margalida Font i Aguiló, directora general de Relacions

Institucionals; del Sr. Álvaro Gil i Amigo, director general de

Comunicació; de la Sra. Rosa Cursach i Salas, director de

l’Institut Balear de la Dona; de la Sra. Maria Asunción Saez i

Amer, cap de gabinet, i del Sr. Marco Antonio Guerrero i

Moreno, responsable de Comunicació.

Té la paraula, idò, la Sra. Consellera per tal de fer

l’exposició oral, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i

senyors diputats. Comparec davant aquesta comissió per

informar-los de les línies estratègiques que guiaran la gestió

d’aquesta Conselleria de Presidència en els propers anys, una

gestió, però ja iniciada pel meu company Marc Pons, a qui vull

reconèixer la feina feta en aquests primers nou mesos de

legislatura durant els quals ja s’han posat en marxa els

mecanismes necessaris per impulsar el canvi a les nostres illes.

No cal incidir en el fet que la meva entrada en el Govern,

com molt bé saben, com a consellera de Presidència és a causa

de la remodelació que a principis d’abril d’enguany es va fer,

derivada de la malaltia del conseller i company Joan Boned, a

qui desig i desitjam una ràpida recuperació i a qui, a més, cal

agrair la feina feta també durant aquests nou mesos com a

conseller de Territori, Energia i Mobilitat. 

Des del primer moment el Govern i els partits que donen

suport a aquest govern s’han fixat com a prioritat aconseguir

una comunitat més justa i solidària i amb menys desigualtats.

S’ha fet una ferma aposta de present, però sobretot de futur per

tenir un govern al servei de la gent i per aconseguir-ho es varen

establir 145 compromisos fixats en els anomenats acords pel

canvi, sense perjudici, evidentment, de les accions i projectes

que es vagin ampliant durant la legislatura. 

El paper de la Conselleria de Presidència i objectiu de la

consellera que els parla és coordinar aquests compromisos i fer-

ne el seguiment per garantir-ne el compliment de cadascun.

Aquest compliment suposarà tornar a la ciutadania drets que

mai no haurien d’haver-se perdut perquè eren garantia de

benestar, establir una nova forma de govern des del consens,

des del diàleg, sense imposicions i de manera transparent.

El compliment dels acords és també garantia de comptar

amb un sistema de finançament més just, que tengui en compte

la insularitat i que garanteixi una economia sostenible i

diversificada. 

Hem signat i acomplirem els acords de governabilitat

perquè estam compromesos amb la preservació de les nostres

illes i perquè volem que les futures generacions puguin seguir

gaudint del nostre territori avalant l’equilibri entre economia i

medi ambient. 

Ara que s’acompleix un any de les eleccions locals i

autonòmiques, però abans de complir-ne un any de govern, la

feina feta i el canvi en alguns casos són més que evidents.

Aprofitaré per comentar-los que un dels objectius és seguir la

tasca iniciada i marcada per aquest govern per aconseguir

impulsar encara més l’autonomia de cadascuna de les illes,

tenint en compte que els consells insulars en són els vertaders

governs de cadascuna.

Per això, el primer que vaig fer en arribar a la conselleria va

ser reunir-me amb cada un dels consells insulars i dels seus

presidents i presidenta -es troba pendent justament la reunió

amb el Consell de Formentera, que serà aquest proper dilluns.

Puc aquí manifestar, a més, que, i així també ho han fet

públicament els respectius presidents dels consells insulars i la

presidenta del Consell Insular de Menorca, el grau de

satisfacció amb el compliment de part dels compromisos del

Govern amb cada una de les illes. No vull ser exhaustiva i, per

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605742
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605980
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tant, posaré només uns exemples i faré unes pinzellades, com

és la participació conjunta que tenen tots els consells insulars

en la redacció de la futura llei de consells; fer un front comú

per reivindicar davant Madrid, davant el Govern espanyol, un

nou règim especial per a les Illes Balears; activar les oficines

de l’IBAVI a totes les illes; la recepció de TV3 i la reciprocitat

amb Catalunya respecte d’IB3, que ja és una realitat; les

inversions estatutàries, avui ja garantides amb la pròrroga de

determinades addendes i convenis, com és el Centre Bit a

Menorca, la compra del Sindicat de Felanitx a Mallorca o la

rehabilitació de Ses Feixes d’Eivissa; la posada en marxa també

d’un servei tan essencial i una reivindicació ja quasi històrica

a Menorca, com era l’avió ambulància durant vint-i-quatre

hores, és ja una realitat des de principis d’aquest mes de maig,

o l’avió amfibi a l’illa d’Eivissa per a l’extinció d’incendis. O,

per posar un altres exemple, el pla presentat pel Govern a l’illa

de Formentera per implantar energies renovables. 

Per què destac aquest part de compliment programàtic?

Doncs, perquè precisament una funció important de la

Conselleria de Presidència és assegurar des del diàleg i el

consens entre conselleries i grups polítics el compliment dels

compromisos signats amb la ciutadania ara fa just un any. Som

un govern que dialoga, plural, estable i eficient.

La Conselleria de Presidència té un rol cabdal en matèria de

coordinació de les polítiques que duen a terme cadascun dels

departaments del Govern amb una rellevant feina interna, però

de gran transcendència externa. Per una banda, som els

canalitzadors de la comunicació del Govern, traslladam als

ciutadans i ciutadanes totes aquelles accions i assumptes

d’interès general guiats per l’esperit del canvi, així com jo

mateixa exerceix de portaveu del Govern retent compte dels

acords més destacables després de cada Consell de Govern

setmanal.

Un canvi en el fons i en les formes on la transparència i la

interacció amb els ciutadans són els pilars, no només informam

i comunicam, també donam respostes a solAlicituds

d’informació, a comentaris, a peticions dels nostres ciutadans

i ciutadanes. 

Una de les importants funcions de la Conselleria de

Transparència és garantir la coordinació necessària entre el

poder legislatiu i l’executiu, a través de la Direcció General de

Relacions amb el Parlament. Per altra banda, som els

responsables de les relacions institucionals, que per a aquest

govern es fonamenten en un federalisme intern dins la pròpia

comunitat, amb una filosofia descentralitzadora de la política

interilles atenent les decisions preses a la Conferència de

Presidents. Al mateix temps, som els encarregats de ser el pont

i el punt d’unió del Govern amb les institucions europees, però

també de promoure projectes i colAlaboracions a països més

enllà d’Europa, com ara recentment amb Algèria. 

També vull destacar que una de les prioritats de la nostra

conselleria és aconseguir que les polítiques de gènere siguin

transversals, prioritzant la coordinació entre les diverses

conselleries del Govern, així com entre diferents

administracions, entitats i agents socials de les Illes Balears. 

Per últim, i tant o més important que les anteriors direccions

generals, tenim l’Advocacia de la comunitat, sempre preservant

i protegint els interessos de la nostra comunitat i en

conseqüència dels ciutadans i ciutadanes. 

Amb la feina que es desenvolupa a la Conselleria de

Presidència volem ser els principals actors del que avui es

denomina la nova política i deixar enrere una altra etapa

mancada de diàleg i de consens, som precursors de valors com

la sostenibilitat, l’ètica, el diàleg o la transparència, que ja

tothom associa al Govern del canvi. En definitiva, assumim des

de la Conselleria de Presidència la recuperació de drets i

llibertats enfortint el nostre estat del benestar.

Com deia a l’inicia de la meva intervenció pas a informar-

los de les principals iniciatives que es duen a terme des de

cadascuna de les direccions generals d’aquesta conselleria. 

En primer lloc, i per la seva rellevància davant d’un nou

escenari sociopolític, amb un parlament més plural fragmentat

que mai i que està recuperant la centralitat de la vida política a

les Illes Balears, la Direcció General de Relacions amb el

Parlament garanteix la consecució de l’equilibri i la

coordinació necessària entre poder legislatiu i poder executiu

i a més fa de passarelAla amb els grups parlamentaris.

Les iniciatives de control al Govern al si de la Cambra en

aquesta legislatura ha passat a ocupar la major part de

l’activitat parlamentària, per això hem procurat especialment

facilitar la feina de control al Govern de tots els grups polítics

representats en aquesta cambra  amb especial interès al fet que

els diputats i les diputades de les diferents formacions

polítiques puguin desenvolupar les seves tasques sense

entrebancs, a més d’acabar amb el frau que, entenem,

suposaven les preguntes d’autobombo a l’anomenada tasca de

control al Govern per aquells grups parlamentaris o partits que

donaven suport o estaven dins el Govern.

Una cambra autonòmica, plural i diversa implica també una

elevada càrrega de feina només pel que fa a iniciatives

parlamentàries de control, donar-los una dada molt gràfica: des

de l’1 de juliol de l’any passat, del 2015, fins al 17 de maig

d’enguany, la Direcció General de Relacions amb el Parlament

ha tramitat un total de 8.103 iniciatives parlamentàries de

control, exactament quasi el doble de les iniciatives al mateix

període de juliol del 2011 a maig de 2012, és a dir, respecte de

l’anterior legislatura podríem dir que s’han duplicat aquestes

iniciatives parlamentàries que, evidentment, a ningú no se li

escapa, en part també conseqüència que hi ha més grups

parlamentaris.

D’altra banda, la conselleria promou i coordina la iniciativa

legislativa del Govern per executar-ne les directrius polítiques.

Des de l’inici d’aquesta legislatura, els he de dir que s’han

tramitat i aprovat ja per Consell de Govern onze projectes de

llei, el que suposa pràcticament un projecte de llei per mes.

Voldria posar especial èmfasi en el fet que des de la

conselleria es té molta cura en la utilització ordinària del

procediment legislatiu comú, sempre que sigui possible, perquè

cap assumpte no pugui ser sostret del veritable debat al si de la

Cambra davant de velAleïtats d’altres etapes en què la utilització
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d’iniciatives legislatives provisionals, com varen ser els decrets

llei, varen ser quasi una constant, en la passada legislatura fins

a 29 decrets llei varen ser aprovats.

Així mateix som partidaris del fet que un elevat nombre

d’iniciatives legislatives de consens es gestin aquí mateix, al

Parlament a través dels grups parlamentaris que vostès

representen. Les proposicions de llei han deixat de ser en

aquesta legislatura una anècdota per convertir-se en un

instrument habitual de la pràctica parlamentària diària. El

Govern està especialment atent a manifestar el seu criteri

respecte de la presa en consideració d’aquestes iniciatives i en

aquesta legislatura es tramiten ja 13 proposicions de llei que

han estat incitativa, com deia, dels diferents grups

parlamentaris i, a més, són especialment importants en la

recuperació d’aquesta cultura del pacte en la vida política.

Canviant de tema, cal dir que correspon també a la

Conselleria de Presidència impulsar, assessorar, coordinar i

executar la política de transferències de l’Administració

General de l’Estat a la comunitat autònoma. 

En aquesta legislatura, tot i la interinitat del Govern

espanyol amb què ens trobam o aquest govern en funcions no

ho posa gens fàcil s’encetaran o, en altres casos, es reprendran

les negociacions amb l’Administració General de l’Estat a

l’efecte dels corresponents traspassos de funcions i serveis en

matèria de gestió del domini públic marítim i terrestre, així com

d’aeroports i heliports que no estan qualificats d’interès

general, com ara, Son Bonet i Sant Lluís que, a més, ham

tengut en aquesta cambra diferents iniciatives en aquest sentit.

Així també s’exploraran les possibilitats que ofereix

l’Estatut d’Autonomia per participar en la gestió de ports i

aeroports d’interès general que estan ubicats al territori de les

Illes Balears. 

Volem plantejar també la necessitat de desclassificar com

a ports d’interès general els ports de La Savina, d’Alcúdia, de

Maó i d’Eivissa. I d’altra banda, explorarem les possibilitats de

segregar els espais destinats a usos nàutics esportius i pesquers

integrats en els ports d’interès general, com és el cas de Palma.

Evidentment, tot això serà més fàcil engegar-ho una vegada que

tenguem un govern definitiu i no un govern en funcions al

Govern d’Espanya.

Aprofundint en la idea de federalisme insular i per apropar

els òrgans de decisió a la ciutadania de cadascuna de les illes,

ens plantejam també, com a objectiu prioritari, establir la fulla

de ruta marcada per la Conferència de Presidents per tal de fer

efectius els traspassos de competències als consells insulars. A

través de la Direcció General de Relacions amb el Parlament

tenim establerta una interlocució específica amb els consells

insulars en els procediments i dispositius de traspàs de funcions

i serveis a aquestes institucions insulars.

Vull recordar que s’han de celebrar anualment dues

conferències de presidents, l’any passat se’n varen celebrar un

total de sis, en aquesta legislatura s’han celebrat ja dues

conferències de presidents, una a principi de legislatura i l’altra

el passat mes de febrer. En aquest mes de febrer a la

Conferència de Presidents es va acordar un primer calendari de

traspassos i, amb l’oportuna coordinació amb la

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

i, per altra banda, amb la Conselleria d’Hisenda i

Administracions Publiques, hem avançat en la metodologia per

valorar la càrrega financera dels traspassos als consells insulars

de Mallorca, de Menorca i de Formentera pel que afecta la

promoció turística. No volem perdre de vista que en aquests

traspassos l’horitzó de l’any 2017, com a data per fer-los

efectius, així com l’oportuna revisió del traspàs fet al Consell

d’Eivissa en matèria de promoció turística a finals de la

passada legislatura.

En matèria de polítiques de gènere, conciliació de la vida

familiar, laboral i dona s’han mantingut ja contactes amb les

diferents institucions insulars, pendents de la reunió -com dia-

amb el Consell de Formentera la setmana que ve, per fer

efectius aquests traspassos a partir del 2018. 

Som conscients que en aquest mateix any s’hauria de donar

conformitat a l’ampliació de funcions i serveis als consells

insulars en matèria de litoral i per això hem començat a

treballar-hi en coordinació amb la Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat. I no ens oblidam tampoc de la necessitat de

tancar en aquesta legislatura els traspassos en matèria de

recursos hídrics, així com el traspàs al Consell de Mallorca en

matèria d’ordenació turística i de joventut, per acabar amb una

asimetria que existeix en alguns dels traspassos de

competències que s’han fet als diferents consells insulars, que

no sempre és el més desitjable.

Una direcció general que representa..., pas ja a la Direcció

General de Relacions Institucionals i d’Acció Exterior i, com

deia, representa molt bé l’esperit d’aquest govern és aquesta

direcció general de Relacions Institucionals i Acció Exterior,

una direcció guiada pels principis del diàleg, la responsabilitat

i la cooperació que pretén aconseguir un tractament diferenciat

i adequat pel que són els territoris insulars com els nostres.

La màxima prioritat, per tant, és cercar fórmules per

compensar els costos d’insularitat, treballant en aquesta línia

vàrem aconseguir des del passat 1 de març la presidència de la

Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les Regions que

ostenta la presidenta del Govern de les Illes Balears, la Sra.

Francina Armengol. Aquesta Comissió de Recursos Naturals es

dedica a l’impuls de polítiques de desenvolupament rural,

política agrària comuna, producció alimentària i turisme i, per

tant, és un excelAlent escenari on posar en comú els nostres

valors, però també les nostres problemàtiques en aquests

àmbits.

La prioritat del Govern és defensar els interessos de les Illes

Balears a Europa de tal forma que la presidenta del Govern,

com saben, va participar fa ara pocs dies, concretament dia 10

de maig, a Innsbruck per defensar un model turístic que fomenti

la cohesió territorial i la cohesió de les distintes regions de la

Unió Europea, la sostenibilitat del paisatge i del territori fent

especial esment al model de l’arxipèlag balear.

Per reforçar les relacions entre regions i continuar cercant

fórmules de reconeixement de la insularitat des de totes les

institucions hem impulsat una aliança amb Còrsega i Sardenya

per fer un front comú amb les institucions europees. A finals
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d’aquest any el Govern liderarà i serà l’amfitrió d’una cimera

amb Còrsega i Sardenya per posar en comú els problemes

derivats de la insularitat i fer propostes als estats i a la Unió

Europea per compensar el fet insular; aliança que ja ens ha

donat els seus fruits, perquè hem pogut conèixer com Sardenya

té regulades les ajudes en matèria de transport i així afermar la

nostra proposta davant del ministeri espanyol de Foment, per

demanar una tarifa plana de 30 euros per als vols entre illes.

Una altra direcció general bàsica per garantir l’estabilitat i

el bon funcionament del Govern, pel seu caràcter transversal,

és la Direcció General de Coordinació, coordinació que fa de

nexe entre les diferents direccions generals i conselleries del

Govern i assegura un correcte fluix d’informació. Així també,

aquesta direcció general fa de pont amb l’Estat en assumpte tan

rellevant per a les nostres illes com són les inversions

estatutàries. Saben que les inversions estatutàries constitueixen

un capítol prioritari en les tasques assignades a aquest govern

i a aquesta direcció general, la qual ha fet que en aquests

darrers mesos un gran esforç de seguiment, de control i

d’actualització de les dades corresponents als diferents

convenis que tenim amb l’Administració de l’Estat.

Com vostès ja saben en la legislatura del president Antich,

en la legislatura 2007-2011 es varen activar els mecanismes per

a l’efectivitat de la disposició transitòria novena de l’Estatut

d’Autonomia i es va arribar a acords amb el Govern central per

un valor de 860 milions d’euros. Al llarg d’aquella legislatura

s’executaren convenis als diferents sectors objecte d’inversions

com turisme, noves tecnologies, etc., que van suposar

inversions per més de 294 milions d’euros, pos alguns

exemples com varen ser l’adquisició de l’Aquarterament de Sa

Coma a Eivissa, la Plaça Europa a Formentera, la rehabilitació

del Pati de Sa Lluna a Menorca o l’adquisició de Planícia aquí

a Mallorca.

Per altra banda, com també saben, a la passada legislatura

entenc que es va desaprofitar l’oportunitat de formalitzar nous

convenis per a les inversions que encara eren possibles de

manera que podem afirmar que es varen deixar de subscriure

acords per valor de més de 716 milions d’euros i, a més, no es

va tenir la diligència suficient en l’execució de convenis que ja

estaven signats, per un valor de 565 milions d’euros. En altres

paraules, en la passada legislatura el govern anterior va frustrar

projectes d’inversió que superaven els 1.200 milions d’euros.

Aquesta situació fou objecte de preocupació els primers

dies de l’actual legislatura i per això la presidenta del Govern

va treballar de valent per aconseguir acords destinats a

recuperar part d’aquestes inversions fallides. Com es recordarà

en els primers mesos de legislatura es va subscriure un protocol

de colAlaboració amb el Ministeri d’Hisenda que ha permès la

pròrroga de l’execució de diferents convenis, per un import

aproximat de 65 milions d’euros. Vull ressaltar que aquesta

pròrroga d’acords suposa a la pràctica el rescat de convenis que

es trobaven en perill, pos també els exemples d’aquestes

inversions que han estat en perill, però que ara afortunadament

hem pogut rescatar o recuperar amb aquest protocol signat amb

el Ministeri d’Hisenda, com puguin ser diferents actuacions a

l’illa de Mallorca per un valor de 5,8 milions d’euros, amb el

projecte de Can Weyler o Toni Catany; també per al Complex

Balear de Recerca i Equipament de la UIB, per un valor de 5,2

milions d’euros; per a la xarxa de fibra òptica a Menorca, per

valor de 5,5 milions d’euros; per al Centre Bit de Menorca,

amb un pressupost de 7,1 milions d’euros, al qual s’ha d’afegir,

a més, del Centre Bit de Menorca, el Centre d’Estudis de

Postgrau de la Universitat de les Illes Balears i una millora de

la xarxa de comunicacions. Així mateix hem signat ja l’addenda

de la Plataforma logística de distribució turística, per un valor

d’un 1,5 milions d’euros i una addenda, que ara es troba en

procés de signatura, però que ha tingut ja el vist-i-plau del

Consell de Ministres, són diverses actuacions turístiques a les

diferents illes, per un import de 17 milions d’euros. Repetesc

que aquesta feina des del començament de la legislatura ha

suposat el rescat d’aquests convenis o addendes, inversions de

les quals, com dic, estaven en perill.

ParalAlelament aquesta conselleria coordinarà els esforços

amb altres conselleries de l’administració autonòmica per poder

recuperar els 500 milions d’euros que, havent estat objecte de

conveni al seu moment, són susceptibles d’execució si

s’instrumenten els acords adients. En aquest sentit, em plau

confirmar a més aquí, en aquesta comissió que el proper dilluns

30 de maig tendrà lloc a Madrid una reunió de la Comissió

Mixta del Conveni d’Infraestructures de l’any 2010 entre el

conseller del Territori, el Sr. Marc Pons, i representants del

Ministeri de Foment amb l’objectiu de tancar l’execució de

projectes per valor de 50 milions d’euros, que en el seu dia no

varen arribar i que es referien a projectes concretament relatius

al port de Ciutadella, a les obres de drenatge de les autopistes

d’Eivissa i a diverses intervencions en matèria ferroviària aquí,

a l’illa de Mallorca.

Especial satisfacció i orgull em fa poder parlar aquí com a

consellera de Presidència de l’Institut Balear de la Dona. Saben

que la defensa i la lluita per la igualtat entre homes i dones és

una política cabdal del govern del canvi i en haver traslladat

l’Institut Balear de la Dona des d’Afers Socials a la Conselleria

de Presidència ens marcam clarament com a objectiu la

transversalitat efectiva de les polítiques públiques d’igualtat. 

Així doncs, la prevenció i la formació són dos elements

bàsics per assolir aquesta igualtat, sobretot en l’àmbit

d’educació. En l’àmbit d’educació treballam, juntament amb la

Conselleria d’Educació i amb la Direcció General d’Innovació,

per a la formació del professorat en coeducació. De fet,

l’Institut Balear de la Dona va organitzar ara, a principis

d’aquest mes, una jornada de colAlaboració amb l’Institut per a

la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació i

Universitat i amb la Universitat de les Illes Balear dirigida a

tota la comunitat educativa, amb els principals objectius de

sensibilitzar-la en fomentar i construir igualtat també i

principalment des del sistema educatiu.

A més, juntament amb la Conselleria de Salut, s’actualitza

el protocol sanitari de violència de gènere, en el 2012 el

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va fer un

protocol que fins ara no s’havia actualitzat des d’aquí.

Convertir l’Institut Balear de la Dona en el referent per la

lluita per la igualtat i impulsar la llei d’igualtat, que saben

vostès que es troba aquí en tramitació en aquest parlament, i

que esperem que pugui ser aprovada de forma imminent,

probablement el mes que ve, el mes de juny, amb un ampli
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consens per part de tots els grups parlamentaris, i com a

objectiu prioritari, tal i com es va instar el Parlament amb la

declaració institucional del 25 de novembre de l’any passat,

començam a treballar per impulsar un pacte social, polític i

institucional contra la violència masclista.

L’any passat, el 2015, a les Illes Balears hi va haver 4.658

denúncies per violència de gènere. Hem de tenir en compte que

un elevat percentatge de les dones que pateixen violència de

gènere no la denuncien, per aquest motiu la xifra de dones que

pateixen maltractament a la nostra comunitat és molt més

elevada que la xifra que els he donat ara de més de 4.600

denúncies que es refereixen només a això, a aquelles dones que

han donat la passa de posar una denúncia.

Al llarg dels anys i sobretot des de la creació de l’Institut

Balear de la Dona i de la Llei contra la violència de gènere, la

llei estatal de l’any 2004, s’han iniciat diferents programes,

plans i protocols alguns dels quals entenem que cal fer-ne una

revisió i anar més enllà i posar en marxa aquest pacte que els he

anomenat, el pacte d’Estat contra la violència de gènere. Un

pacte social, polític i institucional contra la violència masclista,

que ha d’implicar no només el Govern, sinó totes institucions,

tots els agents socials, la societat civil, tal i com vàrem

manifestar a la declaració del 25 de novembre de l’any passat,

i aprofit aquesta compareixença i aquest acte per convidar a

tots els grups parlamentaris a fer-hi feina conjuntament. 

Pas ara a fer unes pinzellades sobre l’Advocacia de la

comunitat autònoma, tot i recordar que el meu antecessor, el Sr.

Marc Pons, ja va dedicar una part de la seva compareixença en

aquesta cambra a exposar la nova organització i els principals

projectes d’aquest organisme jurídic. El Govern va tenir molt

clar des dels primers dies de legislatura que els serveis jurídics

centrals havien d’afrontar canvis importants a l’alçada de nous

reptes. Amb la nova direcció s’impulsà amb celeritat un Decret

d’organització de l’Advocacia que estructuràs eficientment en

departaments i àrees i, a més, que s’afavorissin les condicions

perquè en els llocs de responsabilitat hi situem els treballadors

públics que acreditin requisits de capacitat i idoneïtat, per

marcar el rumb de la modernització, servei públic i eficàcia que

es vol aconseguir.

Així mateix s’ha desenvolupat per primera vegada a

l’Advocacia, l’àrea de lluita contra el frau, reforçant-se la

dedicació als processos penals i, de manera molt especial, a les

nombroses causes de corrupció que tenim en marxa. En

aquests, com saben, la intervenció dels advocats i advocades de

la comunitat autònoma, té com objectiu primordial la

recuperació dels sous públics defraudats durant tots aquests

anys enrera. Tot això requereix un cos de l’advocacia ben dotat,

fort i prestigiós. Al servei d’aquest objectiu fa pocs dies, s’han

convocat també per primera vegada des de fa gairebé 15 anys,

oposicions a aquest cos. La nostra intenció és que a les 5 places

que s’ofereixen ara per a enguany, l’any pròxim se’n puguin

afegir 5 més. Això ens permetrà acabar amb una pràctica

d’accés a l’Advocacia sense concurrència, preferentment per la

via de la comissió de serveis.

Voldria destacar que l’Advocacia no només afronta una

tasca ingent en la representació i en la defensa judicial de

l’administració autonòmica i dels ens del sector públic

instrumental, sinó també en l’àmbit de les funcions consultives

i d’assessorament. L’any passat, l’any  2015, l’Advocacia va

intervenir en 900 processos judicials nous, 900 processos

judicials nous a l’any 2015, que s’afegiren als aproximadament

1.500 procediments judicials que ja es trobaven en tramitació.

I en el camp de l’assessorament, vull recordar també que,

mitjançant l’Institut d’Estudis Autonòmics, que en aquesta

legislatura s’ha integrat a l’Advocacia, el Govern rep una ajuda

tècnica de gran importància en l’elaboració i en la revisió de

propostes normatives. 

No voldria acabar aquest apartat, sense mencionar que per

garantir als ciutadans i ciutadanes de les illes l’accés a la

informació pública, hem impulsat la posada en marxa en el si

de l’Advocacia d’un òrgan colAlegiat que resoldrà les

reclamacions en matèria d’accés que interposin els ciutadans i

les ciutadanes de les Illes Balears. La sessió constitutiva de la

Comissió per resoldre aquestes reclamacions en matèria

d’accés a la informació pública, es va celebrar, la constitució,

el dia 9 de maig, aquest mes de maig, i s’ha reunit per segona

vegada el passat dia 16 de maig.

Per acabar, voldria destacar també que des de la secretaria

general, seguim fent feina en l’obertura dels jardins de

Marivent, que saben que conforma un dels acords pel canvi de

les diferents formacions polítiques que donen suport al Govern.

Podem dir que el calendari s’acompleix i que a finals d’any, tal

i com hem dit en altres ocasions, està prevista la seva obertura.

És important també assenyalar que es fa un esforç de

racionalització de les despeses derivades del complex de

Marivent, esforç que ens suposar poder assumir les despeses de

posada en funcionament o d’aquesta obertura dels jardins de

Marivent, sense haver d’incrementar el pressupost actual. I

també vull ressaltar l’extraordinària colAlaboració existent amb

la secretaria general de la Casa Reial, per portar a bon terme

aquesta obertura dels jardins de Marivent. Els concret que, a

més, aquest estalvi o aquesta racionalització en les despeses del

complex de Marivent, suposarà un estalvi de 173.000 euros, un

estalvi practicat que té més valor encara, si tenim en compte

que en el pressupost d’enguany de Marivent ja s’havia minvat

o rebaixat respecte del pressupost el pressupost de l’any 2015,

en prop de 200.000 euros.

I ja per acabar la meva intervenció, vull subratllar que

durant aquests primers mesos de legislatura, hem tengut

l’oportunitat de promoure accions pioneres, com han estat la

d’establir clàusules socials en la contractació de l’administració

pública; impulsar, com els deia, el pacte contra la violència

masclista i posar la igualtat entre homes i dones a la centralitat

del Govern; instaurar la renda social, que ja és una realitat;

posar en pràctica un Pla de lluita contra l’explotació i la

precarització laboral; posar les bases per assolir un pacte per

l’educació i impulsar una oficina, una Llei d’oficina de lluita

contra la corrupció, la qual és aquí, a més, en tramitació

parlamentària.

Les accions just ara esmentades, són només alguns dels

exemples de les mesures que s’han dut a terme en aquests

primers mesos de govern de canvi, deu mesos exactament, i

exemplifiquen els valors de la legislatura, en aquesta

Conselleria de Presidència, que representen la sostenibilitat i el

canvi de govern a les Illes Balears, sota la coordinació
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d’aquesta Conselleria de Presidència, que té com a màxima

ser..., o que vol ser la conselleria del diàleg i la conselleria

d’estendre la mà, aprofitant que som aquí en aquesta

compareixença, a la Comissió d’Assumptes Institucionals, per

a una vegada més oferir tot el nostre diàleg i consens als

diferents grups parlamentaris que conformen aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la

suspensió de la sessió, per tal que els grups parlamentaris

puguin preparar la formulació de preguntes, observacions. Per

la qual cosa demanaré als portaveus dels diferents grups a

veure si volen aquesta suspensió, o si podem continuar.

Podem continuar. Vist que podem continuar, idò, per tal de

formular aquestes preguntes i observacions, tot seguit

procedeix la intervenció dels diferents grups. La Sra.

Consellera podrà contestar globalment a totes les preguntes o

formulacions formulades o ho podrà fer de forma individual,

després de cada una de les intervencions, com vulgui.

Començam pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Benvinguda Sra.

Consellera de Presidència a aquesta Comissió d’Assumptes

Institucionals i benvingut tot el seu equip. Li desitjam des del

Grup Parlamentari Popular molts d’encerts en la seva gestió.

Vull recordar, com ha dit vostè, que compareix, en primer lloc,

a petició del Grup Parlamentari Popular, en aquesta comissió,

i també, evidentment, a petició seva, posteriorment, per

conèixer aquestes línies programàtiques que ens ha explicat a

la seva exposició.

Vull recordar, a més, que som aquí demanant aquesta

compareixença, o escoltant aquesta compareixença, perquè

vostè és consellera per resoldre aquesta primera gran crisi de

govern que hi va haver als 9 mesos d’inici del tercer pacte, per

la fuga de la consellera de Transparència, a part de la malaltia,

com ha dit, d’un altre conseller, però sobretot perquè una

consellera de Transparència se’n va anar i varen aprofitar

també per fer aquesta remodelació i cessar el Sr. Pons

d’aquesta Conselleria de Presidència, per colAlocar-la a vostè o

per nomenar-la a vostè, millor dit, a veure si les polítiques de

coordinació funcionaven, pensam, un poc millor. La Sra.

Presidenta va dir que el Govern necessitava més pes polític i

nosaltres pensam que és lògic, perquè és evident a més que un

govern de pactes, amb diferents grups polítics i a més sustentat

des de fora per un altre grup, com Podemos, és un peatge difícil

de pagar i els fa estar més pendents que tots els socis estiguin

contents, que no botin, podria dur endavant qualque política en

comú i està més pendent de tot això que de poder fer polítiques

d’interès general, que vagin endavant.

En aquest sentit també pensam que l’estructura que ha

quedat a la seva conselleria, és la prova més evident d’aquesta

dificultat per governar a Balears perquè si analitzam i

comparam l’estructura de la Conselleria de Presidència, que

vostè ens ha descrit amb la que hi havia a la Conselleria de

Presidència a l’anterior legislatura, veiem que li han llevat el

Centre Balears Europa, que ha passat a Vicepresidència; que li

han llevat la gestió d’IB3, que ha passat a la Conselleria de

Cultura; que li han llevat Multimedia, que ha passat a la

Conselleria de Vicepresidència i Innovació; que li han llevat la

gestió de Cooperació i Immigració, que ara forma part de la

Conselleria d’Assumptes Socials, en definitiva, han buidat

pràcticament la seva conselleria. 

A més, si comparam i miram, perquè les paraules

d’aquestes comissions queden per escrit en el Diari de

Sessions, quan vostè era diputada i va fer la compareixença del

conseller de Presidència de l’anterior legislatura, recordam que

vostè va dir que amb totes aquestes àrees que jo li coment ara

que li han llevat a vostè, aquella conselleria vostè trobava que

estava buida de contingut. Per tant, la valoració que ara deu fer

vostè de com ha quedat la seva conselleria pens que és d’una

mini conselleria, no, ja pràcticament, o d’una conselleria apaga

fuegos, com hem comentat de vegades, una conselleria maria.

Si tenim en compte, no obstant això, que vostè és una

consellera, una persona política experimentada, i d’això no ens

queda cap dubte, està clar que l’han posada aquí pel que deia

a un principi, per intentar posar una mica d’ordre, una mica de

pau en el pacte, i amb això ja tendrà prou feines. En tot cas, sí

li dic que seria una pena que no pogués prestar atenció a altres

àrees que just de coordinació i que formen part de la

Conselleria de Presidència consideram que encara que no

siguin visibles, materialment visibles, però sí a nivell estratègic

són importants. 

En primer lloc, la primera funció que vostè deia, que era

coordinar, vull recordar que el seu antecessor va dir que la seva

conselleria era el braç de la presidenta per consensuar

programes entre els grups i ens agradaria saber clarament,

perquè vostè ha dit que han coordinat, i ha comentat tota una

sèrie de projectes que han dut endavant altres conselleries, si la

seva funció de coordinar aquests 175 acords que varen

presentar com a pacte, és de donar instruccions, és de vetllar

perquè la facin dins una línia del seu grup polític, és de marcar

les línies o no? I si aquests acords que es van acomplint, que

vostès va publicant s’han complit un percentatge d’acords,

publicaran a quin programa polític corresponen? És a dir, cada

acord que es fa si és del PSOE, si és de MÉS per Mallorca, si

és de MÉS per Menorca o si és de tots els grups o són en comú,

perquè la ciutadania té dret a saber que el Govern du endavant

una sèrie de programes que poden ser de tots els grups, si tots

els grups són el mateix i tenen el mateix programa o són

programes diferents cada un d’aquests acords.

Una funció molt important en la qual vull aturar-me és la de

coordinació d’inversions estatutàries, vostè ha explicat, i

respectam evidentment el seu punt de vista, en relació amb la

situació de les inversions estatutàries, li he de comentar que

ahir vàrem tenir una comissió d’hisenda i va comparèixer la

consellera Cladera, la seva companya, i des del Grup

Parlamentari Popular vàrem destacar l’Informe de la

Sindicatura de Comptes de l’any 2006, on es posa en evidència

que en el segon pacte, que per les dates, a més era el segon

pacte, es varen destinar doblers finalistes a despesa corrent, en
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concret aproximadament 150 milions d’euros. A més, la

Sindicatura de Comptes, en relació amb la disposició transitòria

novena que vostè comenta, va recomanar fins i tot un control

exhaustiu, a partir d’ara, en la gestió dels doblers públics,

precisament perquè no es faci aquest destí no finalista de

doblers que van destinats a unes inversions. I aquestes

actuacions varen donar molts de mals de caps a l’anterior

legislatura, vostè ha dit que varen arribar 859 milions d’euros,

jo li vull recordar que s’havien d’executar, en el període 2008-

2014, 1.800, i que només d’aquells 859 se’n varen transferir

360, se’n varen executar 290 i se’n varen destinar a despesa

corrent 150. Crec que són xifres que convé deixar clares. 

Que també el Sr. Zapatero va ser el primer que va deixar

d’enviar precisament inversions o doblers per a aquestes

inversions a Balears, amb l’excusa de la crisi, i que, quan

nosaltres anàvem a Madrid l’anterior legislatura ens

demanàvem que tornàssim aquests doblers, 157 milions d’euros

invertits en despesa corrent. Vàrem aconseguir no haver de

tornar res i, a més, vàrem aconseguir que es prorrogassin els

convenis per poder fer les inversions.

Jo dic això ara perquè vostè ha fet incidència que

coordinarà el destí d’aquestes inversions, esperam,

evidentment, que aquesta coordinació serveixi per a no

malbaratar els doblers. Si té prevista una fulla de ruta amb les

inversions concretes que faran, per exemple, amb el tema de

s’Enclusa de Menorca? Vostè ha dit que es va fer Sa Coma,

realment hem de dir que a Sa Coma la situació és que està

pràcticament abandonada i en desús, es fa poc ús, es va fer una

feina important l’anterior legislatura en matèria d’emergències

i de l’EBAP, però hi ha molt d’espai en desús. I volem saber

també si hi ha qualque tipus d’inversió més concreta a fer,

recordam, per exemple, què va passar amb els doblers que

varen arribar per al tren, que es varen adjudicar 260 milions

d’euros i només n’havien arribat 57. Per tant, pensam que és

important que faci incidència, si controlarà realment què es farà

amb els doblers d’aquestes inversions.

Un altre tema que no ha fet o no he escoltat si ha fet menció

és el tema de les prospeccions petrolíferes, nosaltres vàrem

tenir una lluita molt clara en contra de les prospeccions

petrolíferes, a més en contra d’una normativa que havia aprovat

el Sr. Zapatero, una llei del Sr. Zapatero. Suposam que

continuarà o esperam que continuarà en aquesta línia

reivindicadora totalment en contra de prospeccions a la

Mediterrània, però també ens agradaria que ens digués si ho vol

fer valer o ho pensa fer valer davant BrusselAles i davant

Europa.

Un tema important, pensam, és la coordinació del sector

públic que també depèn de la seva conselleria. Li vull recordar

que fins ara, en aquest any de govern, no han convocat la

Comissió Paritària del Sector Públic Instrumental, que vàrem

crear nosaltres en l’anterior legislatura a Funció Pública, per

coordinar amb els sindicats que representen totes les empreses

públiques, l’homogeneïtzació de les condicions laborals, i és

important, pensam, convocar aquesta comissió. Si té pensat

vostè o la consellera d’Administracions Públiques, si és ella

que ha de dur el tema de les empreses públiques, que fins ara

no està molt clar, reunir-la i dur endavant polítiques en aquest

sentit; si publicarà les despeses, l’estructura de cada una de les

empreses, els seus càrrecs i donarà més informació als

indicadors de transparència que avui en dia no estan massa

clars.

També volem saber quina és la intenció que té vostè sobre

les competències que realment són de la Conselleria de

Transparència i que sembla que gestiona vostè. Ha absorbit un

poc la presentació i l’impuls vostè de l’Oficina Anticorrupció,

en lloc de la consellera de Transparència, fins i tot a nivell de

presentació, crec recordar que vostè va ser la que va explicar

un poc aquesta oficina, quan realment toca dependre de

Transparència. Si ens vol aclarir si realment serà ella que

vetllarà per la coordinació amb el Parlament amb aquesta

oficina o la durà vostè.

El tema de les funcions de reclamacions ciutadanes també

l’ha assumit vostè en lloc de la Conselleria de Transparència i

l’ha atribuït no a un òrgan colAlegiat, als propis advocats o

lletrats d’advocacia que han volgut, voluntàriament, agafar-lo,

perquè també hi ha hagut un poc d’embull amb aquest tema.

També s’incompleixen moltes disposicions de la Llei de

bon govern, en matèria de cartes ciutadanes, carpetes,

simplificació documental. Tota aquesta gestió si vostè la

controlarà, amb la Conselleria de Transparència, la coordinarà

de manera definitiva o només temporalment mentre la

Conselleria de Transparència es posa les piles. 

A nivell de relacions amb la Unió Europea, el Sr. Pons va

dir que modificaria els reglaments de la política de cohesió de

la Unió Europea per incloure la variable d’insularitat i millorar

fons europeus. És ver que s’han millorat una mica els fons

europeus, però volem saber, a part de la cimera de Còrsega i

Sardenya, un poc més de concreció, si tendrà més participació

vostè directament a BrusselAles, en el Comitè de Regions i a

l’Euroregió o no, o a nivell d’aquí coordinaran la direcció

general, si directament anirà a reivindicar aquestes millores que

pugui considerar pertinents com a govern per a les Balears.

Quin és la fulla de ruta.

Un tema també important és el tema de la publicitat. Vostè

coordina la publicitat de tot el Govern, pensam que s’ha de fer

una feina important amb la web institucional, per exemple, que

s’han de reunir els membres de la Comissió de la seu

electrònica, de la qual vostè forma part. La seu electrònica es

va modernitzar l’anterior legislatura per fer-la més dinàmica i

li he de dir que a dia d’avui està un poc aturada, hi ha molts de

problemes amb les traduccions automàtiques a la web, és veri

que és un problema que s’arrossega fa temps, però aquests

darrers mesos no hem vist cap avanç. Per exemple, hi ha una

manca d’actualització de notícies a la seva web de la portada,

ahir, per exemple, no sé avui, no he tengut temps de mirar-ho,

però ahir la darrera portada era de dia 16 de maig, de fa deu

dies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, ha exhaurit ja el seu temps, la deixaré concloure.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Dos minutets?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Val, d’acord. Idò, finalment acabaré amb un tema, la resta

ho deixaré per a la rèplica, que és el tema de l’Advocacia, que

li deia que convendria posar una mica d’ordre. Aquests mesos

hem vist que hi ha hagut convocatòries de places sense requisit

de català, que semblava que burlaven les pròpies lleis que

vostès feien; publicacions dels temaris de les oposicions que

vostè diu que ara han tret després de quinze anys abans de la

pròpia convocatòria de les oposicions, que, per cert, convoquen

oposicions perquè hi ha les places creades, que es varen crear

anteriors anys, si no, no hi hauria les places en comissió de

serveis creades, vàrem crear tota una sèrie de places l’any 2012

des de Funció Pública. També li he de dir que en moments de

dificultat s’han fet canvis d’estructura. Pensam que hi ha un

ambient un poc crispat a Advocacia, es fan cursos de penal,

alguns lletrats ens han comunicat que alguns s’han de pagar els

cursos i els altres no, per totes aquestes noves polítiques que

han de dur endavant de temes de corrupció.

En definitiva, pensam que hauria de posar una mica d’ordre

dins l’Advocacia; impulsar una mica l’Institut d’Estudis

Autonòmics per finalitzar les tasques de la Llei de consells i

adaptar-la a l’Estatut, i després, també, posar una mica més

d’ordre en la relació amb els consells insulars, per exemple

amb el tema que hi ha entre Eivissa i Formentera per la

problemàtica, prou agreujada, pensam, del trasllat de l’estació

marítima, que ha ocasionat entre els consells una situació prou

crispada.

Per la resta, gràcies pel temps, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Sra. Consellera, vol contestar

individualment o ho farà...?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Contestaré conjuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé gràcies. Així idò pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, té la paraula l’Hble. Diputada, Sra. Seijas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde Podem también queremos

agradecer la presencia de la Sra. Consellera en esta

comparecencia, al igual que de todos los componentes de su

equipo.

Y también decir que damos por buena su exposición, que

nos congratulamos de su nombramiento, en el sentido de que,

bueno, en esta recomposición que se hizo al faltar el Sr. Boned

y demás, pues que consideramos que el perfil político y

personal que lo cumple perfectamente para desarrollar todas las

funciones de este puesto, y la exposición que ha realizado pues

consideramos que es coherente con la hoja de ruta marcada por

acords pel canvi, que es lo que nos está llevando a apoyar al

Gobierno que está ahora mismo.

Lo que sí nos sorprende de la exposición del Partido

Popular, que se esté haciendo de una remodelación, que,

además, es totalmente..., dimite una consellera, un conseller se

pone enfermo, que es totalmente necesaria para el

funcionamiento del gobierno, que se esté creando como una

historia que no viene al caso para nada, y además que son

historias para no dormir todo lo que se está montando. Parece

mentira, con la altura política dentro de los componentes del

Partido Popular en el Parlament, tanto técnica como tal, que

todos los argumentos de oposición que vayan dirigidos en esta

linea. Simplemente pues nuestra sorpresa, por supuesto que la

libertad de expresión y demás cada uno la elige y nuestro

respeto desde Podem, pero desde luego que nos sorprende, nos

sorprende. 

Bueno, nos gustaría Sra. Consellera, que, bueno, uno de los

pilares en que se debe sostener la democracia es la

participación y con ella la implicación de la población en la

toma de determinadas decisiones, una herramienta fundamental

para poder llevar a efecto esta piedra angular de la democracia

es la futura ley de consultas. Nos gustaría saber en qué punto se

encuentra la confección de esta ley.

También nos gustaría saber en qué situación está la

reducción del sector instrumental, que también era uno de los

punto de los acords pel canvi.

Otra cosa que nos preocupa, ya un poco más..., hablándole

como menorquina, es que tengamos 10 pisos del IBAVI, que la

SAREB ha cedido al IBAVI, que están sin poder utilizar

porque necesitan unas pequeñas reformas, y se esté planteando

por el conseller de Ordenación del Territorio y Vivienda, que

se van a hacer unos nuevos pisos en Fornells, con la inversión

que ello requiere, y que no se tenga dinero para arreglar los

pisos del IBAVI, que podrían ya dar acogimiento a diez

familias.

Y bueno, en grandes rasgos esto sería lo que le quería

preguntar. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Busquets, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALDO:

Moltes gràcies. Moltes gràcies per les explicacions, Sra.

Consellera. Només faré un poc de comentari de la seva

exposició. Per una banda, aquesta aposta pel diàleg i consens

dins un Parlament, que tal vegada la paraula “fragmentat”

tendria connotacions negatives, jo tal vegada diria divers i

ampli, que representa també la voluntat de la ciutadania. És ver

que tal vegada requereix més temps, perquè som més persones,
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però sí que podríem dir que, en positiu, el que hi ha és aquesta

diversitat de visions i, per tant, l’enriquiment d’aquesta

democràcia.

I parlar que, ara que fa un any de les eleccions, allà on hi

havia decrets llei, ara hi ha projectes de llei, proposicions de

llei, per tant, amb vocabulari més comú: allà on hi havia rodillo

ara hi ha debat d’idees. Per tant, crec que hi haurem guanyat

tots, els ciutadans i les ciutadanes que són al final els

beneficiaris de les nostres polítiques, i també els diversos grups

allà on podem debatre i sentir-nos representants.

Com a representant d’un partit sobiranista, voldria donar

l’enhorabona per aquesta voluntat de descentralització del

Govern, per estudiar aquest traspàs de competències cap als

consells insulars. I que, a la vegada, demanarem que els

consells insulars també traspassin competències als

ajuntaments, perquè sabem que, com més a prop de la

ciutadania hi ha l’administració, tot és més transparent, tot

facilita més la participació. I per tant, al final aquesta voluntat

de servei públic que ha de tenir l’administració serà més

propera, més ben atesa cap els ciutadans.

Després, en el capítol de les inversions, el que es demanarà

serà rigor i la premissa que no es tudi ni un euro de les

inversions estatutàries des de l’Estat espanyol, que ja dificultós

és el finançament d’aquestes illes, per tant, també el rigor i

celeritat en aquesta assumpció d’aquestes inversions

estatutàries. Ja sabem que ara parlam amb un govern en

funcions, però tot d’una que hi hagi govern es puguin exigir

tots els euros que corresponen a aquestes illes, tal mal

finançades, i per tant que amb un millor finançament puguem

millorar els serveis públics, les infraestructures, la distribució

i actuacions en assumptes turístics, que al final també és un dels

motors d’aquestes illes.

I també, com a tema a remarcar, aquesta derivació de

l’Institut Balear de la Dona dins la Conselleria de Presidència,

que ens garanteix la transversalitat de les polítiques per a la

dona a totes les conselleries. I la priorització, com heu explicat,

cap a l’educació, que sabem que qualsevol política dirigida a

l’educació és una inversió política al final.

I endavant amb aquest pacte social, polític i institucional

contra la violència de gènere i les violències masclistes que,

com hem parlat massa vegades, és una xacra contra la qual hem

de lluitar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES no hi ha representació.

Per tant, té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Jo també vull donar la benvinguda a la

Sra. Consellera i al seu equip. Em sap greu perquè repetiré una

mica els comentaris que han fet les companyes que m’han

precedit.

Jo coincidesc amb la companya Bel Busquets que aquesta

pluralitat de partits demostra aquesta pluralitat d’aquestes illes,

no som una, som quatre illes diferents, amb quatre personalitats

diferents i crec que és bo que açò s’identifiqui en el Parlament.

Nosaltres també volem que continuïn reivindicant amb

força tot allò que les nostres illes necessiten i sobretot amb

coherència, és a dir que el que es demani aquí es demani allà i

es faci allà també. Hem vist moltes vegades en aquestes illes

com aquí diem una cosa, però clar, arribam a Madrid i ens

trobam un altre escenari, no, és que no era exactament així, no

sé m’explic clarament; bé, ara açò sí, ho puc aclarir

perfectament ara, no es preocupin, esperem que aquestes

eleccions deixin un altre escenari, que sí, que hi hagi..., és a dir,

per exemple, la Sra. Portaveu del Grup Popular ha fet

l’exemple de les prospeccions petrolieres: una cosa és el que es

va dir aquí i una altra cosa és el que es va dir en el Congrés dels

Diputats, per exemple.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, açò ho estic dient de fa no gaire.

Després, jo també voldria, aprofitant també el que ha dit la

senyora companya del Grup Popular, és, precisament, que faci

més incís en el tema de les relacions amb Còrsega i Sardenya,

és un tema que també m’interessa.

I també el tema de l’habitatge, que acaba de fer la

companya de Podem, també, sobretot en el tema dels pisos

cedits que hi ha de l’IBAVI a Menorca, que és una cosa que

també em té una mica preocupada i més després d’un parell de

desnonaments que hi ha hagut fa pocs dies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, moltes gràcies. Bon dia, senyores diputades, senyors

diputats, i també bon dia a tots els directors i directores

generals de la Conselleria de Presidència que ens acompanyen.

I en primer lloc el que he de fer, perquè crec que és just i

perquè és el que toca en aquest moment, és agrair i felicitar la

consellera Pilar Costa, per la seva feina, perquè realment és cert

que el fet que s’hagi de produir un reajustament dins un equip

de govern sempre, d’alguna manera, és motiu d’un excés de

feina i crec que s’ha fet amb una transició molt natural, amb

molta agilitat i d’una manera molt coherent, per tant els felicit,

no només a vostè, sinó a la resta de membres de l’equip de

govern.
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He de dir que vostè ha posat sobre la taula un balanç crec

que molt ample de la grandíssima majoria de mesures que s’han

fet fins ara amb les quals coincidesc crec que en un 99% i, per

tant, crec que d’això també ens n’hem de felicitar i n’hem

d’estar ben orgullosos, perquè el ritme de feina dut a terme fins

ara ha estat molt intens i crec que el balanç de feina ho

demostra.

Dit tot això, només faré referència a dos temes, per no

estendre’m massa: un, concretament, respecte a l’obertura de

l’oficina de l’IBAVI a Formentera. Aquí ja s’ha parlat de les

oficines de l’IBAVI, però en el cas concret de la de

Formentera, segons tenim entès, en el moment que el Sr. Boned

va cessar de les seves funcions i, per tant, la seva àrea la va

assumir un nou conseller, en aquest cas el Sr. Pons, la persona

que designada per dirigir aquesta oficina ha estat també cessada

i, per tant, segons tenc entès els serveis que ha de prestar

aquesta oficina actualment no es presten en el lloc on estava

previst i no hi ha una persona encarregada de la direcció

d’aquesta oficina. Per tant, ens preocupa que l’estabilitat

d’aquest servei a l’illa de Formentera no sigui la que s’espera

de l’IBAVI i que, per tant, pugui repercutir en els serveis que

dóna.

Per tant, m’agradaria que ens expliqui com pensen dur a

terme la reposició de la figura de direcció d’aquesta oficina i en

quin temps ho pensen fer.

Després, respecte de la Llei de consells, m’agradaria també,

Sra. Costa, si té oportunitat d’explicar-me amb més detall quin

és el calendari més recent per avançar en aquesta llei. Ja sabem

tots que la intenció del Govern és treure-la endavant el 2017,

però si vostè disposa d’informació més detallada respecte de

quin període dins el 2017 i en quin moment ens trobam

actualment, li ho agrairia també.

I ja per acabar, és un tema que no tenia previst tractar,

perquè, com vostès saben, el meu grup ha presentat una

proposició no de llei que es debatrà al Ple del Parlament en

algun moment, esper que no massa tard, sobre la reubicació de

l’estació marítima que dins l’illa d’Eivissa dóna servei als

usuaris de Formentera, i als d’Eivissa també, però, ja que el

Partit Popular ha tret aquest tema, sí que m’agradaria, Sra.

Costa, que ens expliqui quin és el parer del Govern sobre

aquesta qüestió, perquè en moltíssimes ocasions en mitjans de

comunicació, en declaracions, en reunions, en converses

directes els hem demanat des de diferents àmbits que vostès es

posicionin respecte d’aquesta qüestió, i esper que la seva

resposta no sigui que d’això se n’ocupa l’Autoritat Portuària i

que és cosa exclusiva de l’Autoritat Portuària. M’agradaria

saber què pensa el Govern de les Illes Balears respecte

d’aquesta qüestió i quin posicionament tenen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble.  Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu

minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc,

agrair i felicitar la consellera per la seva presència aquí, per

venir a donar explicacions, a ella i a tot l’equip que

l’acompanya com no pot ser d’altra manera. 

En primer lloc, dir que, per molts d’anys que un fos aquí, no

deixaria sorprendre’s de les coses que pot arribar a escoltar i de

com funciona la política, no?, realment és una llàstima que,

després d’anys, de molts, d’estar en política, seguim intentant

posar les mateixes traves, els mateixos entrebancs, ser tan poc

positius i tan poc engrescadors per tirar coses endavant i només

veure les parts negatives.

Llavors, a veure, tot el que parlam... i ho dic perquè he

sentit alguna intervenció que m’ha cridat l’atenció, crec que

tenim l’obligació de ser el més rigorosos possible, evidentment

que cadascú de nosaltres expressa idees aquí i tothom és lliure

d’expressar les idees que vulgui i els altres tenen l’obligació de

respectar-les, si volem que això funcioni. Ara bé, dir coses

sense ser certes, sense haver-les comprovat, és que és molt

greu, em sembla greu, perquè una de les coses que vull posar

en valor d’aquest Govern és aquesta voluntat de donar

aquesta... d’aplicar l’Estatut, la reforma de l’Estatut de l’any

2007 i la voluntat que ha tingut sempre aquesta comunitat que

els vertaders òrgans de govern siguin cadascun dels consells.

Per aconseguir això dins la reforma de l’Estatut de l’any 2007

vàrem arribar entre tots a un acord, i vàrem votar-lo

favorablement, de solAlicitar d’arribar a un acord amb el govern

central per aplicar aquest dèficit estatutari, no?, d’allà on no

arribava l’Estatut que hi arribàs Madrid.

Bé, des de llavors ençà hi ha hagut un govern que va arribar

a acords i que, evidentment, té tota la raó la portaveu que hi ha

fet referència, que aquests acords no varen arribar en la

legislatura del 2007 al 2011 en la seva totalitat, només hagués

faltat que haguessin arribat, acordes unes coses, presentes uns

projectes i aquests projectes, fins que comença la seva

execució, no arribaven aquests fons. Bé, en aquella legislatura

varen començar a projectar-se coses i arribar fons. I ho dic,

entre altres coses, perquè qui els parla era president del Consell

d’Eivissa i es va presentar, com a projecte, entre altres, la

compra de Sa Coma, 800.000 metres quadrats que varen passar

a ser patrimoni del Consell Insular d’Eivissa. Però, és clar, anys

després vens aquí i sents: és que Sa Coma és una cosa que es va

comprar en aquell moment i que està en molt mal estat. És clar,

aquesta és la falta de rigor que a mi em sap molt de greu,

perquè Sa Coma era una instalAlació que es trobava, quan es va

rebre dels militars, en un estat acceptable, que s’hi varen fer

operacions, s’hi va dur un centre de menors, s’hi varen endur

instalAlacions del Govern, es va millorar contínuament al llarg

dels dos anys en què es va gestionar des que es va rebre.

Després hi ha un canvi de govern i al Consell Insular

d’Eivissa arriba el Partit Popular. El Partit Popular abandona

totalment les instalAlacions de Sa Coma, entre altres coses

perquè, públicament diu: i per què el govern del pacte ha

comprat Sa Coma, si hagués pogut comprar altres coses? Això

és no saber el dèficit estatutari a què anava destinat, perquè no

anava destinat a allò que el Govern balear podia assumir, sinó

a totes aquelles coses que depenien d’alguna manera del
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Govern central. Vull dir, s’ha de saber això. I és clar, voler

culpar ara el Govern actual que està en molt mal estat o a altres

governs..., no, és únicament i exclusivament responsabilitat del

Partit Popular, i ho dic perquè, personalment, em sap molt de

greu escoltar aquestes coses a un lloc com aquest.

Per un altre costat, vull fer referència al que ens ha explicat

la consellera i, entre altres, coses entenc perfectament i he entès

perfectament, no sé si perquè form part d’un partit que és el

Govern, que dóna suport al Govern de la comunitat, i un tal

vegada coneix les coses més de primera mà, però és clar, culpar

aquesta conselleria que s’ha buidat de contingut, també em

sembla una mica no voler entendre com funcionen els governs,

cada govern distribueix les seves conselleries com vol, com

creu adient i els dóna el contingut que creu adient. A aquesta

conselleria se li ha donat un contingut fonamentalment de

transversali... “transversabilitat”, m’ha sortit bé?, crec que sí,

i, si no, no ho tornaré repetir, si no m’ha sortit bé, en ser una

conselleria transversal s’ha d’actuar amb tota la resta de

conselleries perquè aquestes coses puguin anar endavant i quan

parlam d’aquestes coses, entre d’altres, parlam de la feina que

s’ha fet i que es fa amb la violència de gènere. 

En aquest país portam trenta anys parlant de violència de

gènere i molt poques han estat les actuacions que s’han fet

realment per actuar, per defensar la gent que és víctima de

violència de gènere. I ara que un govern diu: la violència de

gènere no és un aspecte concret com pugui ser l’esport o com

pugui ser la cultura, que depèn d’una conselleria, sinó que

depèn de tots, està dins la nostra societat de manera transversal.

Això suposa feina, això suposa una voluntat política de

solucionar un problema. I clar, que ho critiquem, idò, em

sembla injust, a mi em sembla injust, jo sé que he de respectar

el que pensen els altres i així ho faré, però també manifestaré

allò que em sembla injust.

Hi ha una altra cosa que m’agradaria deixar molt clara, miri,

és la meva opinió i la vaig a fer meva, no vull que ningú la

comparteixi, si algú la comparteix estaré molt satisfet, en aquest

país, en el nostre país, Espanya, el millor president per a

avanços socials, pel que ha avançat el país i crec que podria

coincidir amb molta gent, va ser el Sr. Felipe González.

Segurament gent d’altres partits em dirà que no, però jo n’estic

convençudíssim, i tal vegada hem tengut la mala sort que

només n’hem tengut de dos partits de presidents, mentida, de

tres, no?, però crec que ha estat amb qui més hem avançat. Però

aquesta comunitat autònoma, amb el president que més va

poder avançar Espanya va ser amb el Sr. Zapatero, va ser amb

el president amb qui vàrem poder arribar a més acords, va ser

amb el president on ens varen poder arribar més recursos

perquè la comunitat funcionàs. Abans d’ell i després d’ell

l’únic que hem fet ha estat fer passes enrere i amb això vull

tornar al dèficit estatutari.

Algú ha fet referència al que havia arribat en aquells anys,

què va arribar en els anys posteriors? Jo he parlat d’Eivissa el

que a mi personalment m’afectava, però és que després va venir

un president del Govern, que era el Sr. Bauzá, amb tots els

meus respectes, un president com tots, vull dir, que va guanyar

unes eleccions, amb un president a Eivissa, que va ser el Sr.

Serra, que és company nostre, vol que li digui quants de duros

varen arribar a Eivissa i a Balears pel dèficit estatutari? Ho hem

de recordar això? Idò si en va arribar un amb un altre govern,

en van arribar mil vegades més que amb el de després. Crec

que el fet de voler ser positius, de voler avançar, ha de

significar que portem coses en positiu alguna vegada, que

facem, que preguntem, que interroguem una consellera quant

a la seva feina, idò, em sembla que és una cosa de sentit comú,

però que ho posem absolutament tot en dubte, fins i tot les

inversions estatutàries, em sembla terrible, perquè és de zero a

moltíssims milions, de zero a moltíssims milions.

I clar, llavors algú ens preguntarà quina és la feina que fem

nosaltres aquí i la feina d’algú serà fer propostes i la feina dels

altres serà posar pals a les rodes, i no em sembla que sigui el

que hem de fer, em sembla que hi som per a altres coses aquí

i hi hauríem de ser per a altres coses. I perdoni’m, jo no estic

renyant a ningú i si ho faig, idò, no ho faig amb cap mala

intenció.

Per un altre costat, quan començava la consellera volia fer

referència a aquests canvis que hi havia hagut en el Govern. Jo,

evidentment, ho veig d’altra manera, quan algú diu, hi va haver

una fuga, una fuga, una dimissió, un cessament, el que sigui, em

sembla una actuació totalment normal dins un govern, aquestes

coses passen i tant que passen. Si haguéssim d’anar a preguntar

al govern anterior sabríem si passa o no passa, si és normal o

anormal, n’hi ha de normals i n’hi ha d’anormals, que una

consellera no es trobi a ple al cap d’uns mesos em sembla que

dignifica el fet de dir, idò mira, no estic a ple, no faig el que em

tocava, me’n vaig. I per un altre costat, hi ha un conseller que

està malalt, que se l’ha de substituir, però clar, dir que s’elimina

l’anterior conseller de la Conselleria de Presidència a mi

particularment, que tal vegada hi som més prop, em sembla dur,

em sembla dur perquè en el moment que hi ha un conseller que

està malalt les seves responsabilitats es reparteixen entre

consellers del Govern i en aquest temps que es reparteixen

aquestes competències es veu o es detecta clarament qui pot

estar a una altra conselleria amb les millors condicions

possibles. Clar, pot estar a una altra conselleria perquè domina

el tema i és un conseller que ja està dins el Govern.

I Sra. Presidenta, li deman per favor, per favor, que no em

digui que acabi, perquè ja acab, en quinze segons.

Per tant, vull fer referència que el nomenament de la

consellera Costa a la Conselleria de Presidència, amb les

funcions que té la Conselleria de Presidència aquesta

legislatura, em sembla un encert grossíssim i que haurem de

posar-li una nota i avaluar totalment l’any que ve per primera

vegada i d’aquí a tres anys, per darrera vegada aquesta

legislatura.

Res més. Moltes gràcies, i si algú se sent ofès amb qualque

cosa que hagi dit li deman disculpes abans d’acabar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Contesta la consellera, per un

temps indefinit.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies als

diferents grups parlamentaris per les seves intervencions. Faré

un repàs de les qüestions que han plantejat cada un dels grups

parlamentaris.

No tornaré a incidir, perquè crec que ja és reiteratiu,

després d’un mes i mig, dels canvis que s’han produït en el

Govern, que la pròpia presidenta Francina Armengol ha

explicat en el Ple d’aquesta cambra i ha recordat que la passada

legislatura per vint-i-set vegades l’anterior president Bauzá es

va negar a venir a donar explicacions de molts de temes

importantíssims en aquesta cambra i que l’actual presidenta

Francina Armengol va fer una compareixença específica per

explicar els canvis en el Govern. Per tant, permeti’m que doni

per explicat ja el canvi que, com molt bé deia la representant

del Grup Podemos, la Sra. Seijas, crec que ja ho hem explicat

en diferents ocasions. I reiter que la meva presència

exclusivament aquí, miri, li dic amb tota la sinceritat, en

aquests moments no hi hauria res més que m’agradàs més que

no ser jo avui la consellera de Presidència, si això volgués dir

que el meu company, Joan Boned, es trobaria, tengués bon estat

de salut, que és l’únic motiu que fa que jo en aquests moments

sigui aquí i que he acceptat aquest repte amb ganes, amb

ilAlusió, perquè m’apassiona la política, perquè crec en aquest

projecte polític, plural, de canvi que presideix la presidenta

Armengol.

Dit això, dir que segurament molts dels debats que es

produeixen, i això és enriquidor, en aquesta cambra sobre si es

necessita més perfil polític, menys, si s’ha de posar ordre dins

un govern, dins un pacte... Sra. Riera, li dic amb tot el meu

respecte, tal vegada l’ha traïda el subconscient, a causa de

l’ordre que segurament necessiten en aquests moments dins el

seu propi partit, però bé, això li dic de bon rollo, Sra. Riera,

vull dir-li que res més lluny de la realitat, afortunadament he

entrat a una conselleria i a un govern on -no vull ser

autocomplaent-, però m’han posat les coses molt fàcils perquè

ja hi ha en funcionament un nou projecte de canvi que ve avalat

pels acords pel canvi que vàrem firmar diferents formacions

polítiques com el Partit Socialista, Podemos, MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca.

I això no té res a veure, quan vostè m’interpelAlava, sobre

que a quins programes s’aplicarà? Bé, jo crec que més públic

i notori que són els acords pel canvi signats, que tothom pot

comprovar, jo no ho puc explicar amb més claredat perquè,

com dic, són públics i notoris, estan penjats a la web del

Govern, intentarem millorar totes aquestes deficiències que

vostè ha dit de manca d’actualització, ho sent molt, intentarem

que estigui el més actualitzat possible, però dir-li que els acords

de governabilitat són els que tothom coneix i a aquests ens

devem, sense perjudici que, evidentment, vostè sap que el dia

a dia i durant quatre anys una legislatura no hi pugui haver

altres projectes o acords que es tirin endavant.

Per altra banda, em sorprèn, permeti’m que li digui, la

portaveu del Grup Parlamentari Popular quasi quan treu pit en

parlar de les inversions estatutàries. Sra. Riera, vostè formava

part del Govern que va reclamar zero inversions estatutàries,

vostè pertanyia al Govern del Sr. Bauzá que va reclamar zero

respecte de les inversions estatutàries, que ja teníem signades

amb convenis, no és que no n’haguessin reclamat de noves, és

que ni tan sols van lluitar perquè no ens reclamassin molts dels

convenis que el Govern de l’Estat ens ha reclamat, i que només

ara, a partir de juliol del 2015, ha estat possible, gràcies a

l’empenta, no hi era jo, per tant, m’és més fàcil encara lloar-ho,

gràcies a l’empenta d’aquest nou govern de la presidenta

Armengol i del conseller Marc Pons que han lluitat perquè més

de 65 milions d’euros no es perdin en diferents addendes, que

ja hem aconseguit firmar després de sis mesos de govern en

aquesta legislatura.

Per tant, a mi, sincerament, que els representants d’aquell

govern del Sr. Bauzá, que varen deixar passar 1.200 milions

d’euros, que es diu ràpid, és que ni tan sols ho van intentar, ara

em retreguin que si no es va fer prou, que si no es va gastar en

el que tocava, que si Sa Coma està en desús, no parlarem de Sa

Coma perquè no podria arribar a la passió ni al nivell que ha

manifestat aquí el representant del Grup Socialista, el Sr.

Tarrés, perquè, com molt bé ell ha recordat, era el president del

Consell d’Eivissa, que va aconseguir i va lluitar perquè aquest

aquarterament fos ara patrimoni de tots els eivissencs i

eivissenques. I dir que està en desús és un total

desconeixement, per cert, la part en desús que hi ha, tothom

hauria de fer una mica d’autocrítica, perquè la passada

legislatura el Govern de Bauzá el primer que va fer va ser

eliminar una partida d’1 milió d’euros que s’havia deixat de

l’anterior legislatura del president Antich, on hi havia ja un

projecte per al centre d’Emergèncias 112, on Eivissa seguia

sent, segueix sent l’única illa on no hi ha aquest centre

d’emergències. És a dir, el Sr. Bauzá va eliminar 1 milió

d’euros per al centre d’emergències 112 a Sa Coma i ara, avui,

ens retreuen aquí que Sa Coma està en desús. Per cert, que

l’actual govern i el conseller d’Educació i el conseller de

Treball ja han anunciat que fan feina, juntament amb el Consell

d’Eivissa, perquè a Sa Coma hi hagi usos tan importants com

puguin ser l’Escola d’Hostaleria o l’Escola d’Arts que depèn de

la Conselleria d’Educació. 

Altres temes que treien, precisament amb el tema de les

inversions estatutàries dir-los que no defallirem en els nostres

esforços per intentar no perdre un euro de tot allò que hi havia

compromès amb les inversions estatutàries. Ho diem ara que

encara no hi ha conformat un nou govern que sortirà de les

urnes després del dia 26 de juny, i els puc assegurar que

governi qui governi al Govern espanyol, la nostra decisió

reivindicativa davant Madrid serà la mateixa. 

No he fet menció, té vostè raó, no he fet menció a la postura

del Govern, perquè ha estat reiterativa durant aquests primers

deu mesos, respecte de les prospeccions petrolíferes. Li puc

assegurar que mantenim la mateixa fermesa en contra de les

prospeccions petrolíferes, ho va fer així el meu predecessor el

Sr. Marc Pons, en un seminari que va participar just a principi

de legislatura, en el mes de setembre, on precisament una de les

coses que es va destacar és el no d’aquest govern a qualsevol

prospecció petrolífera en la Mediterrània. Per cert, seria

important que el nou govern que surti de les urnes el 26 de juny

una de les primeres mesures que porti endavant sigui modificar

la pròpia Llei d’hidrocarburs espanyola la qual, en bona part,

és la que provoca que a dia d’avui encara es puguin donar
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determinades autoritzacions. I per cert, també hagués estat bé

que en aquests darrers anys de govern del Partit Popular

s’haguessin fet les modificacions legals oportunes perquè ara

no tenguem que patir cada vegada que s’anuncia un projecte de

prospecció petrolífera aquí a la Mediterrània. 

Respecte de tot el tema de la coordinació del sector públic

instrumental, recordar-li, ahir mateix vàrem tenir la

compareixença de la consellera Cladera d’Hisenda i

Administracions Públiques, que és l’encarregada, diguem, i és

la competent en matèria de... i que ha de convocar aquesta

comissió paritària del sector públic instrumental.

Després, aclarir-li que, quan vostè parlava de si jo havia

presentat, crec que ha dit, la Llei de l’oficina contra la

corrupció, jo no estava en el Govern quan es va presentar la

Llei de l’oficina contra la corrupció, però bé, dir-li que aquest

és un projecte de Govern, que aquest és un projecte de

legislatura, que aquest és un projecte de dins els acords pel

canvi i que precisament treballarem de valent perquè sigui una

realitat. Es troba en aquests moments en tramitació

parlamentària la Llei de l’oficina contra la corrupció, perquè

pensam que totes les passes que donem, atès tot el que ha

passat, els antecedents de la corrupció política més fastigosa

que s’ha viscut en aquest país, hagi passat per aquesta

comunitat autònoma, per tant, totes les mesures de prevenció

que hi puguem posar seran poques i treballarem de valent

perquè aquesta llei i aquesta oficina siguin una realitat.

Respecte de tot el tema de les reclamacions de l’organisme,

de l’oficina de reclamacions per resoldre les reclamacions dels

ciutadans, que deia que si, no sé com ho ha explicat, que si el

protagonisme venia d’aquesta conselleria o de la Conselleria de

Transparència, els vull llançar un missatge de tranquilAlitat, que

la coordinació és absoluta. És a dir, en aquests moments, i de

forma transitòria, mentre no es reguli en una comissió

definitiva, la resolució d’aquests expedients de reclamacions

per part dels ciutadans, es va crear aquesta comissió

independent de la qual formen part advocats i advocades que,

de forma voluntària, del cos de l’Advocacia, hi volen

participar, ja he dit que s’han reunit dues vegades. Vull dir-los

també que els expedients que hi ha per resoldre en aquesta

comissió són cinc, també tranquilAlitzar que no és que hi hagi

una allau d’expedients respecte de les reclamacions dels

ciutadans, almenys de moment. Per tant, en aquest sentit

llançar-los aquest missatge de tranquilAlitat.

Per altra banda, em parlava vostè del tema de la Direcció

General de Comunicació de la qual, efectivament, depèn tot el

tema de la publicitat d’aquest govern on els principis de

transparència volem que siguin la guia, el principi que s’apliqui

a tota la política de comunicació del Govern. Precisament

volem gestionar i gestionam la publicitat institucional amb

criteris de contractació sobretot basats en la igualtat, en la lliure

concurrència, en la publicitat, en l’objectivitat, en l’eficàcia i en

l’eficiència. Aquest és l’objectiu i esperam aconseguir-ho.

Em parlava la portaveu del Grup Popular sobre el tema de

les places d’Advocacia que s’havien creat en altres etapes. Jo

no parlava de places noves, jo dic que hi ha places a

l’Advocacia d’aquesta comunitat que fa més de quinze anys

que no es convoquen oposicions, la qual cosa provoca que

moltes d’aquestes estiguin ocupades de forma interina, amb

interinitat, o en comissions de serveis i que, per superar això,

és desitjable que a un cos tan important com el de l’Advocacia

de la Comunitat Autònoma s’hi portin endavant, ho fem quinze

anys després, oposicions perquè s’hi pugui presentar qualsevol

persona d’aquestes illes amb els principis de concurrència i

publicitat, com no pot ser d’altra manera.

Feia referència també vostè a la importància o a la

participació d’aquesta conselleria i d’aquesta consellera a

BrusselAles, a l’Euroregió. Vull dir-li que des de la meva

conselleria tenim claríssima la importància cada vegada més,

del pes que té Europa en qualsevol tipus de polítiques que

apliquem no només en aquesta comunitat sinó també a aquest

país i, per tant, el nostre compromís segueix ferm com el primer

dia. 

Quan parlava que és important i que governi qui governi a

l’Estat, a partir del mes de juny, del 26 de juny d’enguany,

aquest govern serà reivindicatiu amb les propostes que suposin

millores per als nostres ciutadans, un dels temes que va suscitar

un ampli consens fa pocs dies o poques setmanes va ser el tema

de la modificació de la Llei de règim especial de les Illes

Balears, on la presidenta en el Consolat va convocar les

diferents formacions polítiques, societat civil, empresaris,

sindicats, etc., per fer pinya i anar davant Madrid a reivindicar

o a negociar aquest nou REB.

He d’anunciar-los, malauradament, perquè m’ho acaba de

comunicar la consellera d’Hisenda, que la reunió de treball que

estava convocada per demà mateix, amb el Govern de l’Estat,

precisament per avançar en un nou règim especial per a les Illes

Balears, s’acaba de desconvocar en aquests moments. És una

llàstima, sé que som davant un govern en funcions, però clar,

ja portam tants de mesos de govern en funcions que al final el

Govern està en funcions per a unes coses sí i per a altres no.

Per tant, llanço un missatge de colAlaboració a tots els grups

parlamentaris, en aquest cas, especialment, al Grup

Parlamentari Popular, que és qui sustenta el Govern d’Espanya,

que en temes cabdals com és el tema de la insularitat i del

règim econòmic de les Illes Balears, facem tots pinya per

aconseguir una millor llei sobre el REB de les Illes Balears, i

també lamentam que se’ns hagi desconvocat d’un dia per l’altre

a una important reunió que es tenia demà amb el Govern

d’Espanya.

Passant a altres punts que s’han comentat pels altres

portaveus, en el cas de la Sra. Seijas, de Podemos, vull agrair

les seves paraules quan al suport que el seu grup i tots els grups

polítics que donen suport al Govern amb els acords pel canvi;

jo crec que tenen un grau d’execució més que satisfactori. A mi

no m’agrada ser molt autocomplaent, perquè sempre hi ha tanta

feina a fer que, per molta que en facis, sempre sembla poca,

però crec que a més, com a consellera de Presidència, amb el

privilegi que he tengut de ser portaveu del Grup Parlamentari

Socialista, en aquest cas, les reunions periòdiques i setmanals

que tenim amb el seguiment també del compliment d’aquests

acords, per al Govern és una eina importantíssima amb aquest

compliment dels acords pel canvi.

Quant a la futura llei de consultes que em demanava la Sra.

Seijas, sé que des de la Conselleria de Transparència hi estan
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fent feina perquè depèn i estava coordinada des de la

Conselleria de Transparència. M’interessaré per veure que

tenguem una màxima celeritat respecte d’aquesta llei. 

També m’han fet menció a coses molt concretes, i per tant

deman disculpes anticipadament si no els don la informació

exacta, perquè no depèn directament de la meva conselleria. He

intentat demanar durant aquests minuts que vostès intervenien

pel tema dels pisos de l’IBAVI a què han fet menció, de

Menorca; segons la informació que em passaven ara de

l’IBAVI sembla ser que hi ha vuit pisos que són del SAREB,

que estan pendents de ser reformats, que es preveu que les

reformes siguin ràpides, encara que dins l’administració parlar

de ràpid ja no m’atrevesc a donar terminis, i segons es vagin

reformant de la forma més ràpida possible passaran a formar

part d’aquesta borsa de pisos que té l’IBAVI.

Per altra banda, quant a la Sra. Busquets, portaveu del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, no m’agradaria que de les

meves paraules, quan he dit un parlament plural i fragmentat,

es derivàs qualsevol connotació negativa, res més lluny de la

meva intenció, sobretot perquè tots els parlaments, tenguin la

composició que tenguin, afortunada són fruit de la voluntat

popular; per tant la composició d’un parlament sempre és

positiva perquè és fruit de la voluntat popular, independentment

que des d’un punt de vista partidista a cada grup li agradi més

segons el seu grup estigui més o menys representat. En tot cas

m’estava referint a la pluralitat, i que hi hagi més grups

parlamentaris que mai també ha provocat que hi hagi molta més

feina, afortunadament, de control al Govern, que fa que des de

la Direcció General de Relacions amb el Parlament, com dic,

s’hagin duplicat respecte del mateix període de temps de

l’anterior legislatura, perquè hi ha el doble també de grups

parlamentaris, moltes de les iniciatives parlamentàries.

I compartesc també amb la Sra. Busquets quan feia

referència per una banda als projectes de llei que presenta el

Govern, però també crec que és important posar en valor les

proposicions de llei que han presentat vostès, els grups

parlamentaris, perquè si ho sumam tot, és a dir, proposicions de

llei que presenten els grups parlamentaris, més projectes de llei

que ja han passat pel Consell de Govern, podem dir que cada

mes aprovam més de dues iniciatives legislatives, siguin

projectes de llei o proposicions de llei, i això jo crec que és

positiu, i moltes d’elles a més amb un ampli consens.

També la Sra. Font, la Sra. Patrícia Font, representant de

MÉS per Menorca, feia referència a allò dels pisos de l’IBAVI,

però a Menorca qualsevol informació que puguem ampliar de

bon gust ho farem coordinadament amb el conseller Pons, i vull

reiterar el nostre compromís que governi qui governi al Govern

de l’Estat ens mostrarem ferms en l’actitud reivindicativa, que

vull recordar també que des de principi d’aquesta legislatura

s’ha mantingut amb el ministre Montoro, amb el ministre

d’Hisenda, en temes tan importants com el desbloqueig del

FLA, que fa només dos dies que se’ns ha desbloquejat; en la

flexibilització també del dèficit, que vull recordar que en aquest

parlament vàrem votar i fins i tot hi va haver grups

parlamentaris que no estaven d’acord que es flexibilitzàs el

dèficit per a enguany, per a l’any 2016, encara que

afortunadament el Govern de l’Estat ha canviat la seva posició

i en aquests moments ha acceptat aquesta flexibilització del

dèficit.

I per anar acabant amb les diferents intervencions dels

grups parlamentaris, també vull agrair a la portaveu del Grup

Mixt, representant de Gent per Formentera Partit Socialista, la

Sra. Sílvia Tur, les seves paraules quant a la feina que durant

molt de temps, o aquests mesos, també hem pogut fer

conjuntament. Dels temes a què vostè ha fet referència

concrets, respecte de la Llei de consells li he de dir que s’ha

reunit ja el grup de feina tècnica dels diferents consells insulars

per avançar en la redacció de la Llei de consells, que a més si

no ho record malament per part de Formentera el representant

és el mateix secretari de l’Ajuntament Consell de Formentera,

i pel que sé la cosa avança bé i esperam tenir sobretot una llei

participada dels diferents consells insulars, que això serà la

garantia de la seva bona aplicació.

Respecte del tema de l’oficina de l’IBAVI de Formentera,

efectivament, amb el canvi de govern, i quan va cessar en

aquest cas el conseller de Territori, cessen automàticament els

alts càrrecs, i en aquest cas també els directors o les directores

de les diferents oficines de l’IBAVI, i en aquests moments

l’actual conseller de Territori va considerar més oportú, seguint

oberta, ho vull deixar clar, l’oficina de Formentera, segueix

oberta i seguirà donant els serveis que es donaven fins ara, fins

al moment de cessament de l’anterior directora, i de moment

s’ha vist més adequat que es puguin complir aquests objectius

de serveis a Formentera amb el trasllat que es fa per part de la

responsable de l’oficina d’Eivissa, sense perjudici que estic

convençuda que si es veiés que pel gran volum de feina fes

falta augmentar de personal, en tot cas això amb la Conselleria

de Territori estic convençuda que això tampoc no hauria de ser

cap problema. 

Faig referència, perquè no vull deixar de fer-ho, ho ha

mencionat la portaveu del Grup Parlamentari Popular, també la

Sra. Tur, al tema de l’estació marítima d’Eivissa i quina era la

posició del Govern, i els puc assegurar, per la part que em toca

des que som consellera de Presidència, que he tengut contactes

permanents amb l’Autoritat Portuària, responsable definitiva

d’aquesta remodelació al port d’Eivissa i d’aquest projecte,

també amb el president del Consell de Formentera, bastants

contactes amb el president de Formentera i per suposat amb

l’alcalde de Vila, i no només és una opinió i un desig, sinó un

convenciment, que aquesta reforma dins el port de Vila, que és

absolutament necessària i imprescindible, s’ha de fer amb

acord, consens i diàleg de totes les institucions implicades, i hi

implic també el Consell de Formentera, perquè a ningú no

s’escapa que el port d’Eivissa és la porta d’entrada i sortida

d’aquesta illa, i aquests interessos s’han de conjugar, coordinar

i conciliar amb el projecte de port que ha anunciat i ha explicat

molt bé l’alcalde de l’Ajuntament de Vila, juntament també

amb el president de l’Autoritat Portuària. Desitjam també que

d’aquest acord surti el projecte definitiu que superi també

qualsevol judicialització del tema, que respectant totes les

passes que cada institució pugui donar sobretot per defensar el

que entén que són els interessos dels seus ciutadans, per

suposat, com dic l’acord i el diàleg superin qualsevol

judicialització del tema.
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I per últim vull agrair també al portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Tarrés, que crec que ha fet una

extraordinària visió, segurament també per la seva experiència

com a president del consell, de les relacions del Govern o d’una

conselleria de Presidència amb els diferents consells de

cadascuna de les illes, amb el convenciment, tant quan vaig ser

el Consell Insular llavors d’Eivissa i formentera com ara som

representant de Presidència del Govern balear, que els consells

insulars són els governs insulars de cadascuna de les illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Riera,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera per la

seva exposició. Dir-li en tot cas que nosaltres pensam que les

coses són com són, no només com es contin o com un les

vulgui veure, no som nosaltres que hem dit que la remodelació

del Govern es va fer perquè es necessitava donar un major

perfil polític a Presidència, per coordinar el Govern. 

Evidentment no hem qüestionat, només faltaria!, la malaltia

del Sr. Boned i la seva sortida, però sí la fuga d’una consellera

de Transparència. Que no ens sembla..., han dit que era molt

normal la seva sortida, pensam que la roda de premsa que va

fer no va ser molt normal, ni les publicacions que encara

continua fent de vegades per xarxes socials, o on continua

contant el seu punt de vista de com funcionen les coses en

aquest Govern i en aquest pacte.

I en relació amb l’estructura de la seva conselleria, el

mateix, nosaltres no criticam l’estructura en si, que consideram

que és ver que està buida de contingut; criticam la falta de

coherència, que si a l’anterior legislatura es considerava que la

Conselleria de Vicepresidència era una conselleria maria, que

era la de Presidència en aquell moment, ara la seva conselleria

pensam que deu trobar que encara és molt més i no entenem

que no reclami més competències de gestió, perquè suposam

que, a part de posar pau, gràcies a aquest perfil polític que la

Presidència ha volgut donar a la seva conselleria, s’ha de fer

una mica de gestió.

Un altre tema, també, seré breu, li he de dir que en relació

amb el que ha comentat que ara hi ha més iniciatives de control

i més feina des del Parlament. Bé, és feina del Parlament més

que del Govern i hi ha més feina perquè els diputats de

l’oposició supòs que fan més feina, sinó també hi hauria hagut

més feina l’anterior legislatura. I en aquest sentit crec que no

em referesc, precisament, als diputats tal vegada de Podem, que

realment consideram nosaltres que són uns socis impropis i que

marquen el pas del Govern -ho han dit ells, no ho deim

nosaltres, i ho han dit ells que marquen el pas del Govern-, per

tant, no deuen fer oposició talment, sinó, per ventura, des del

Grup Popular que pensam que tal vegada fem més feina de

control en aquest sentit i de vegades de MÉS, que pel que

veiem també de vegades, els fan una mica d’oposició indirecta.

No estam d’ acord amb el fet que substitueixin projectes de

llei per proposicions de llei. Nosaltres no pensam que sigui

donar més vida al Parlament, al contrari, pensam que és limitar

una part de la tramitació de les normes, que és la part

administrativa. I amb això es lleva una part important que és,

per exemple, la informació pública, les exposicions, la

informació de la resta de conselleries. Vull dir que realment

pensam que l’important és fer projectes de llei. Les

proposicions no de llei és ver que s’han de fer, però és més

important, i en això pensam que el Govern deixa de costat una

figura molt important i no ens la comparin, amb altres grups

polítics, amb els decrets llei que tenen una finalitat d’urgència

i a més, per a matèries limitades. En canvi, els projectes de llei

i proposicions de llei tenen un altre contingut i es poden emprar

donant aquesta participació, aquesta informació pública i tota

aquesta tramitació administrativa que li comentava. 

Més exemples de rodillo pensam que és, per exemple, no

acomplir els acords parlamentaris, i és una de les situacions

freqüents que ens trobam en el que duem de legislatura a

diferents conselleries, entre les quals amb els temes de

transparència, que li deia que vostè de moment sembla que

coordinava, perquè realment és que hi ha una manca de

compliment, ja no de la gestió, sinó de la reivindicació de la

gestió que es fa des del Parlament.

I finalment ja per acabar, en relació amb la resolució de

reclamacions que fan des d’Advocacia i que vostè ens ha dit

que no ens preocupam, que es posarà en marxa un òrgan,

esperam que sigui aviat, perquè realment el Govern del Partit

Popular va deixar preparat un conveni amb l’Estat per poder

tenir de forma independent la resolució d’aquestes

reclamacions i per no signar amb Madrid, ens pareix que han

fet aquesta atribució, primer la varen intentar fer en el Consell

Consultiu i no va sortir bé, i ara l’han feta directament a

Advocacia, que no és independent, perquè és un òrgan del

propi Govern, que depèn del propi Govern. I l’important no és

que siguin 3 o 4, o que siguin 10, l’important és que són

reclamacions i no només davant l’administració autonòmica, les

reclamacions dels ciutadans davant qualsevol institució de les

Illes Balears, administracions locals o insulars. Per tant,

l’important és que es doni una resposta independent, objectiva,

ràpida i s’aprofiti la Llei de transparència per avançar en aquest

sentit cap al bon govern.

I en principi crec que ja finalitzaré la meva intervenció.

Moltes gràcies a tots i molts d’encerts els torn desitjar a tots els

membres de la seva conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. No voy a hacer uso de la réplica.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Busquets, per un temps

de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No feia comptes utilitzar la paraula, però la Sra. Riera, com

que du aquest to de provocació, només és per fer un aclariment.

És que, a base de dir mentides, de vegades les converteixen en

realitat els senyors diputats del Grup Popular, especialment la

Sra. Riera, ja recordam aquella intervenció memorable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Busquets, li he de recordar que no es pot dirigir

directament a cap diputat.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Perdó. Només aclarir una cosa, som socis de govern, no és

la meva funció dir-ho aquí, hi ha consellers i conselleres de

MÉS per Mallorca que treballen en el Govern amb molta

empenta, molta força i moltes hores dedicades, i no crec que

siguem uns socis deslleials, ni que facem oposició. Per favor,

faltes a la veritat les mínimes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES no hi ha cap membre.

Per tant, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Poc èxit té aquesta presidència en donar paraules. Pel Grup

Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Presidenta gràcies. Només necessitaré cinc segons.

Simplement reiterar el meu agraïment i esperar que continuem

amb aquest bon ritme de feina que s’ha fet fins ara.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo sí faré ús dels meus cinc

minuts, com no podria ser d’altra manera, i si me’n dóna deu

també ho faré, perquè crec que és necessari.

Entre altres coses, a la meva primera intervenció m’he

centrat molt en el tema de les inversions estatutàries i amb allò

de la transversalitat de l’Institut de la Dona, que deia que em

semblava necessari. Però s’ha fet referència a altres coses que

crec que és bo que ho comentem. A mi almenys em fa gola

comentar-ho.

Quan es parla de socis de govern, nosaltres crec que ens

hem criat alguns en la cultura dels pactes i si jo hagués de

tornar tirar endarrera i em diguessin has de governar amb pacte

o has de governar tu tot sol com a PSOE, què t’estimes més?

Sempre diria amb pacte, i per què? Perquè els pactes

enriqueixen i vull que aquestes coses constin, enriqueixen

perquè provoquen que hi hagi més debat, que hi hagi més

discussió, que hagi més punts de vista damunt les decisions que

acabes prenent. I està molt bé que hi hagi un partit que guanya

les eleccions, que tengui majoria absoluta i que faci allò que li

surti del ble de llum, però que hi hagi un pacte, que hagis

d’arribar a acords, també enriqueix moltíssim.

I finalment, Sra. Consellera, jo també vull fer referència a

una cosa, tots els temes que es tracten aquesta legislatura i que

s’ha avançat molt, hem parlat de la Llei de consells, del REB,

de les oficines, de l’IBAVI, dels acords amb TV3 perquè arribi,

de les inversions estatutàries, de l’avió ambulància per a

Menorca i amfibi per a incendis a Eivissa, que jo crec que són

feines fetes, o que es fan i que estan molt bé, hi ha una cosa que

des del nostre grup voldríem fer referència i la voldríem

encoratjar: moltes vegades sentim que, per exemple, IB3 té un

descens d’audiència, que es fa una feina diferent, mirin, el

plantejament més important és que cada cosa ha de servir pel

que serveix, no crec que en aquesta comunitat haguem de tenir

una televisió per fer la feina que no toca; es va crear la televisió

autonòmica en el seu moment per ser una eina cultural, per ser

una eina on la nostra llengua tengués presència dins totes i

cadascuna de les cases d’aquesta comunitat.

Tal vegada hi ha hagut moments en què s’ha pensat que la

televisió havia de ser un instrument per competir amb altres

cadenes, que és molt difícil, i sabem i hem dit moltes vegades

que la nostra llengua es troba en desavantatge, entre altres

coses perquè un infant que va a l’escola i la té o rep una

educació en català, quan arriba a ca seva, encén la televisió i tot

és en castellà, que n’hi hagi una que sigui en la nostra llengua

i que la nostra llengua sigui una de les principals

preocupacions, per fomentar-la, perquè arribi a totes les cases

amb la màxima programació possible, és una feina molt

important.

Per tant, nosaltres els demanam que no ho deixin, que no

afluixin, que les grans audiències possiblement estiguin fetes

per grans cadenes, però aquí necessitam abans posar la cultura

per davant de determinades coses.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. En torn de contrarèplica té la

paraula la consellera Sra. Costa, pel temps que cregui oportú.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Intent ser breu, ja per acabar i

reiterar el meu agraïment a les aportacions dels diferents grups

parlamentaris que, com no pot ser d’altra manera, el grup

principal de l’oposició és amb el que segurament podem tenir

més diferències o punts de vista respecta de la gestió, normal,

per això conformam grups polítics diferents. 

No tornaré reincidir en el que a cada legislatura el president

o presidenta del Govern conforma un govern amb unes àrees de

gestió i les conselleries que considera més adequades.

Evidentment, vostè no compartirà les àrees d’aquesta

legislatura, jo li ho respect, a l’anterior legislatura el Sr. Bauzá

va optar perquè, per exemple la gestió d’IB3 depengués de la

Conselleria de Presidència, hi va dependre tant... fins al punt

que el mateix conseller de Presidència i vicepresident d’aquest

govern en va ser el director general. A mi això és una cosa que

em posa els pèls de punta, no entra en el que jo entenc per un

correcte funcionament del que ha de ser una televisió pública.

O d’altres gestions que es podien fer, en aquest cas ha fet

menció vostè a la Direcció General de Cooperació i

Immigració, que li han llevat..., no, aquí ningú no ha llevat res

a ningú, a cada legislatura, a cada principi de legislatura

l’estructura del Govern és una competència, en aquest cas de la

presidenta, i miri, li diré una cosa: en alguns casos no és tan

important on s’ubica una direcció general, i pos com a exemple

la que vostè m’ha posat de la Direcció General de Cooperació,

sinó de la feina i del pressupost que li poses, perquè és clar la

Direcció General de Cooperació depenia de Vicepresidència o

del conseller de Presidència, però la davallada en el pressupost,

que es va quedar pràcticament a zero, va ser escandalós. 

Per tant, jo estic molt contenta que la Direcció General de

Cooperació i Immigració estigui gestionada per la meva

companya Fina Santiago, que hi té una especial sensibilitat,

amb la qual cosa hi hem guanyat.

Per últim, vull dir que, com deia el portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, el company Xico Tarrés, tots, d’aquest

nou temps polític, n’hem d’aprendre molt i segurament aquí, a

les Illes Balears alguns grups polítics en som avantatjats perquè

ja ho hem practicat abans, que és aquesta cultura del pacte i del

diàleg polític permanent que hem de tenir, que segurament si hi

hagués més cultura de pacte a nivell de l’Estat tal vegada no

hauríem de repetir les eleccions el proper dia 26 de juny, i això

tal vegada és una lliçó que hauríem d’aprendre entre tots.

Jo sí que em sent molt orgullosa de pertànyer a una

organització política que del diàleg i el pacte i el consens, no

vol dir que sempre surti bé, però en fa una prioritat. En aquest

govern es pràctica, jo mateixa -i perdoni’m la referència

personal- vaig néixer en política de la cultura del pacte i del

diàleg entre cinc formacions polítiques i tota la meva

experiència política l’he tirada endavant amb aquesta cultura de

pacte. Per tant, segurament ho visc amb molta més naturalitat

i els socis són això, socis, l’adjectiu d’impropis a mi... no ho

puc compartir, perquè només puc agrair a tots els socis de

govern les aportacions que fan a pesar de les diferències que es

puguin tenir amb determinats projectes, idees, faltaria més!,

però és que aquests debats d’idees els tenim dins una mateixa

formació política. 

Què li he d’anar a explicar a vostè, Sra. Riera,  m’entén?,

que a la passada legislatura tenien vostès 35 diputats, una

majoria absolutíssima on els canvis de govern varen ser prou

constants, si parlam d’educació, en què vostè també va ser

protagonista, en podríem fer una compareixença sencera, però

bé, crec que no toca ara mirar el passat, sinó mirar el futur,

advocar i des de la Conselleria de Presidència faré feina i

apostaré sempre pel diàleg, el consens i el pacte, cultura de

pacte amb majúscules, i només desitjar que siguem capaços

d’impregnar també aquesta cultura del pacte a la resta del país,

perquè el més prest possible tinguem un govern estable a

Espanya, que també facilitarà molt les relacions amb aquestes

illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

2) Compareixença RGE núm. 5743/16, solAlicitada per

tres diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials

i Drets Humans, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de

la consellera de Presidència, per tal d’informar sobre les

línies programàtiques en relació amb l’IBDona.

A continuació i segons l’ordre del dia fixat tocaria ara

passar a la compareixença de la consellera de Presidència,

solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm. 5743/16, presentat per

tres diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials i

Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb

l’IBDona. 

Aquesta presidència informa els membres de la comissió

que la Mesa del Parlament, en la reunió de dia 13 d’abril,

acordà que l’esmentada compareixença se substanciàs davant

la Comissió d’Assumptes Institucionals tot remarcant que

aquest canvi obeeix únicament a raons pràctiques, és a dir, que

es pogués fer en una mateixa compareixença. 

No obstant això, consumides ja dues hores d’aquesta

comissió, que és el temps habitual previst per la seva durada, i

que ara suposaria iniciar aquesta compareixença un consum de

temps important... crec que vam ser excessivament optimistes

en fixar les dues compareixences al mateix moment, demanaria

a la consellera, perquè em costa que per qüestions d’agenda

potser tengui alguna dificultat, si vol continuar o si, pel

contrari, prefereix l’opció, que també és possible, de suspendre

la sessió actual i reprendre-la d’aquí a una setmana en aquesta

mateixa comissió, que seria dia 1 de juny, opció aquesta que

hem consensuat a la Mesa de d’Assumptes Institucionals

d’aquesta comissió i que podria ser possible.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605743
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, presidenta. Si em demanen l’opinió de les

preferències i, a causa precisament que he fet esment a la meva

compareixença de la importància i que m’agradaria poder

donar-li a tot el que fa referència a l’Institut Balear de la Dona

i a la solAlicitud de compareixença diferenciada de la

compareixença que hem tengut fins ara, si no he de trasbalsar

molt les coses, la preferència seria que facem una

compareixença específica un altre dia i a un altre moment, quan

la comissió ho consideri oportú.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès idò que a la una hi ha Junta de Portaveus i que hem

consumit dues hores ja del temps d’aquesta comissió, entenem

que, per acord de la Mesa suspendríem la comissió ara, la

reprendríem dimecres que ve, amb l’ordre del dia d’aquesta

compareixença relativa a IBDona.

I per tant, una vegada acabat el debat de la primera

compareixença prevista per avui, només volem agrair la

presència de la Sra. Pilar Costa i dels seus acompanyants.

Res més, moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1
	1-2

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	1-3

	Page 19
	Page 20

