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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Si els pareix
començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta. Carme Feliu substitueix Rosa Estaràs.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix José María Rodríguez.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

Compareixença RGE núm. 8024/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre els criteris de selecció de les entitats
ciutadanes a l'hora de convocar el Fòrum de la Ciutadania.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, doncs, al primer punt de l’ordre del dia,
que consisteix en la compareixença RGE núm. 8024, del
conseller de Presidència, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
els criteris de selecció de les entitats ciutadanes a l’hora de
convocar el Fòrum de la Ciutadania. 

Assisteixen l’Hble. Conseller de Presidència, el Sr. Albert
Moragues, i dues persones del seu equip, als quals donam la
benvinguda a aquesta comissió. I té la paraula l’Hble. Conseller
per tal de fer l’exposició oral.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una compareixença
solAlicitada ja fa mesos pel Grup Parlamentari Popular. Per tant
des d’aquella petició fins avui han passat algunes coses que crec
que val la pena que s’aclareixin. Per tant, abans d’entrar a
explicar els criteris de selecció de les entitats ciutadanes que
participaran en el Fòrum de la Ciutadania per a l’avaluació de
les polítiques i els serveis públics, i respondre així a l’objecte
d’aquesta compareixença, voldria fer una precisió que consider
essencial per entendre com s’està duent a terme aquest procés.

Farem un poc d’història. Al començament d’aquesta
legislatura el Govern va incorporar una nova línia de treball
entorn a la millora contínua, sistemàtica i integral dels serveis
públics que es presten als diferents centres i a les diferents
unitats de la nostra administració. Aquesta iniciativa, plasmada
en el segon Pla estratègic de qualitat 2007-2014, incloïa

l’escolta activa de la veu de la ciutadania per conèixer quina és
la seva percepció sobre la qualitat dels serveis públics. Entre
altres es va prendre la decisió de crear un òrgan ampli i plural
que permetés avaluar les diferents actuacions que es duen a
terme i recollir les inquietud, valoracions i propostes de la
ciutadania de manera periòdica.

Un altre dels compromisos d’aquest govern és l’estudi de
sistemes i mecanismes que ens permetin aprofundir en la idea
de rendició de comptes mitjançant la valoració dels projectes,
els plans, els programes i determinades polítiques públiques.
Aquesta activitat és avui escassa i reservada a determinats
espais vinculats a la cooperació al desenvolupament, a la salut,
a l’educació i als serveis socials.

La creació per part del Govern d’Espanya de l’Agència per
l’Avaluació i la Qualitat dels Serveis o la seva homòloga a la
Generalitat de Catalunya, ha iniciat un debat en els àmbits
autonòmics i fins i tot locals sobre la necessitat
d’institucionalitzar l’avaluació. Com en altres molts països i
territoris insulars seguim les pautes de la Unió Europea que,
com ja saben, ha determinat l’obligatorietat de desenvolupar
avaluacions en tots els seus projectes de més de 5 milions
d’euros.

El Grup Parlamentari Popular s’interessa per la reunió
preconstitutiva del fòrum, i ara parlarem d’açò i també parlarem
del fòrum pròpiament dit. Aquella sessió preconstitutiva, perquè
en cap cas no vull que hi hagi dubtes sobre el procés que es va
seguir a l’hora de convidar els ciutadans i les ciutadanes que, bé
a títol individual, bé representant alguna associació, van
participar en aquesta experiència pilot, la vam organitzar perquè
volíem saber si era viable crear un òrgan d’assessorament i de
consulta que representàs el teixit social i associatiu d’aquestes
illes per analitzar, avaluar i millorar la qualitat dels serveis
públics que presta l’Administració de la comunitat autònoma.
Aquesta primera experiència ens va sorprendre gratament, la
resposta va ser molt positiva; les prop de 90 persones que hi
varen participar es varen implicar fins i tot en l’anàlisi d’un
futur reglament de funcionament del fòrum fins al punt de
proposar canvis substancials, com ara que el vicepresident fos
un vocal, és a dir un ciutadà, i no un polític, com havíem
proposat en el projecte inicial, i altres canvis que vostès
especialment, el Grup Popular, coneixen perquè van solAlicitar
en el seu dia la documentació i crec que la tenen en el seu poder.

Les persones que van participar en aquest prefòrum varen
ser proposades per un comitè de prescriptors, integrat per
persones rellevants de la nostra comunitat autònoma, totes elles
provinents d’àmbits diversos i que compten amb perfils
personals i professionals complementaris i que vam triar
expressament. Aquests van ser el president de l’Associació
Balear de Marroquins, el president del Cercle d’Economia, el
president de l’Associació de Periodistes, Publicistes, Relacions
Públiques i Protocol de les Illes Balears, la secretària d’Acció
Social i Immigració de la UGT de les Illes Balears, el president
de la Creu Roja, un representant d’una fundació privada, un
periodista, un articulista, un expert en participació ciutadana, un
advocat i un capellà. Aquest conjunt de ciutadans i ciutadanes
conformaven el comitè de prescriptors. Que podien ser uns
altres?, és evident; nosaltres els vam triar perquè representassin
la pluralitat de la societat illenca, però és cert que haguessin
pogut ser uns altres segons quin fos el govern de torn i quin fos
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el tarannà o la incidència que li volguessin donar en el moment
d’impulsar aquesta iniciativa. No podem perdre de vista, i crec
que no ho hem de fer, que estam parlant d’una experiència que,
si era positiva, havia de donar peu al fòrum que perseguíem.

La Direcció General de Qualitat de Serveis va demanar al
comitè de prescriptors que ens proposàs una llista de persones
i entitats que poguessin estar interessades a colAlaborar amb la
Conselleria de Presidència en l’avaluació de les polítiques i els
serveis públics del Govern de les Illes Balears. Totes les
persones proposades van ser convidades a participar en aquesta
sessió preconstituent, i com ja els he dit abans les propostes que
ens van fer arribar ens han servit per elaborar el document de
creació i funcionament del fòrum. La seva tasca no va poder ser
més productiva, ja que establiren les bases que ens han permès
prendre l’acord del Consell de Govern de 7 de novembre del
2008, on es va aprovar el reglament pel qual s’ha de regir el
fòrum pròpiament dit. 

El passat mes de gener vam publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i a distints mitjans de comunicació la
convocatòria pública per donar compliment a l’apartat quart del
punt cinquè de l’acord del Consell de Govern que estableix que
el fòrum estarà integrat per 50 vocals designats entre persones
físiques que tengui la condició política de ciutadans de la
comunitat autònoma, i 25 vocals en representació de les entitats
associatives, federacions i confederacions de reconeguda
trajectòria que tenguin el seu àmbit territorial d’actuació
principalment a la comunitat autònoma. Pel que fa als seus
components, tant pel que fa a les entitats com pel que fa a les
persones físiques, i sempre que el nombre i la diversitat de les
solAlicituds presentades ho permetin, se seguiran els criteris que
figuren a la relació del conseller de Presidència de 23 de
desembre del 2008. Aquesta frase, “sempre que el nombre i la
diversitat de les solAlicituds presentades ho permetin, se seguiran
els criteris...”, és lectura literal, si em permeten la redundància,
de la resolució de la conselleria., resolució que va posar en
marxa aquest procediment tenint en compte criteris que tenguin
a veure amb el gènere, amb el territori, amb l’edat, els estudis,
el lloc de naixement, la implantació territorial, la representació
i l’àmbit de dedicació perquè volem, volíem i volem, que la
representació social que tengui aquest fòrum abasti el major
àmbit possible, tant territorial com d’extracció social, d’edat,
etc.

L’acord del Consell de Govern abans citat detalla que un
comitè de selecció, seguint els criteris abans esmentats, haurà
d’escollir els membres del fòrum. Aquest comitè, que per cert
es va fer públic va unes setmanes, també haurà de corregir els
desajusts abans esmentats perquè volem que aquest fòrum, com
ja he dit, representi de la forma més ampla possible, el teixit
social de les Illes Balears. En aquest moment el comitè de
selecció està confeccionant aquestes llistes a partir dels inscrits
i mirant també de tapar els buits que hem detectat. Mentrestant
s’està fent aquesta feina per part del comitè de selecció,
procedirem a convocar el fòrum que, fins ara, encara no ha estat
convocat. 

La feina, naturalment, que està fent el comitè de selecció
com dic és una feina de tapar els forats que els voluntaris, els
que voluntàriament s’han presentat tant siguin persones físiques
com entitats socials, s’han inscrit. Què vull dir amb açò? Per
exemple en la primera lectura d’entitats associatives va resultar
que cap entitat associativa de les illes menors no es va presentar,
per una raó senzilla, naturalment, perquè, clar, participar en
aquests fòrums, que són fòrums en què no hi ha cap tipus de
retribució, significa desplaçaments, significa deixar activitats,
etc. Idò què hem fet?, què estem fent en aquests moments?, idò
intentar tapar aquests forats que són molt evidents. No podem
parlar d’un fòrum de Balears sense que hi hagi representants
associatius i personals de les illes menors. Com tampoc no
podem tirar endavant, i també estam fent feina en aquestes
coses, tenint en compte que hi ha algun buit d’edat, perquè hi ha
alguns representants de les taules d’edat i sociològiques que
tampoc no tenen massa interès, i per tant aquest comitè de
selecció està fent feina per tapar aquests forats. Tampoc no
s’han apuntat, per exemple, ciutadans de la immigració, només
tenim una petita representació de ciutadans d’Amèrica llatina,
especialment argentins, però presències socials molt importants,
com poden ser l’immigració nord-africana o la immigració de
l’est, etc., no estan representades i per tant també estem fent
feina perquè aquests buits es puguin cobrir.

Mirin, senyores i senyors diputats, des del primer dia el
Govern s’ha mostrat convençut de la necessitat d’incorporar la
ciutadania tant a la configuració com a l’elaboració de les
polítiques públiques, i els he de dir que, açò, ho estam fent, ho
feim, fa feina aquest comitè seguint un rigorós ordre
d’inscripció, tant de les persones com de les entitats que es van
inscriure a la pàgina web. Aquest procediment que tenim
establert és que açò eren inscripcions que es feien a través de la
pàgina web i per ordre d’inscripció. Vull dir també en aquest
aspecte que tota la gent que s’ha inscrit, i les entitats que s’han
inscrites, totes seran incloses dins el fòrum. És cert que ens en
sobraran algunes, perquè el nombre, com he dit abans, està
delimitat, i a més 50 persones i 25 entitats, però les que
sobrepassin d’aquest nombre, que agafarem les 50 primeres i les
25 primeres entitats, nosaltres els oferirem la possibilitat que
actuïn dins aquest fòrum com a membres adherits. Al final faran
la mateixa feina però tindran un altre títol, perquè entenem que
la gent que voluntàriament s’ha prestat a aquesta feina pugui
també colAlaborar amb nosaltres.

Entenem que aquesta feina de participació ciutadana,
d’avaluació ciutadana de les polítiques públiques per aconseguir
els objectius que tenim plantejats, sabem que és fonamental
establir un canal de comunicació de doble sentit que ens
permeti, d’un costat, escoltar les iniciatives i els suggeriments
que la ciutadania ens vol fer arribar i, de l’altre, conèixer la
incidència de determinades propostes d’actuació de govern i, en
definitiva, saber si aquesta acció concreta contribueix o pot
contribuir a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania.
El fòrum neix precisament per crear aquest doble canal de
comunicació, escoltar la veu dels ciutadans i les ciutadanes per
millorar la prestació dels serveis públics i comprovar si les
accions que estam duent a terme són beneficioses per al conjunt
dels nostres conciutadans.
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Vull afegir, per acabar, que aquest fòrum no s’ocuparà
només d’assumptes perifèrics, sinó que volem que tengui veu
sobre els temes cabdals del Govern. Per tant volem encarregar-li
la funció també de donar-nos idees i fer-nos arribar propostes
per millorar el nostre conjunt de valors i pràctiques a l’entorn de
l’ètica pública i de l’exercici del poder. Volem que els ciutadans
i les ciutadanes que participen en aquest fòrum ens ajudin a
valorar qualitativament les enquestes de satisfacció que facem
als ciutadans; volem també que ens facin arribar les seves
crítiques, comentaris, suggeriments i queixes i volem, sobretot,
establir un diàleg que apropi la ciutadania a les institucions
públiques.

Res més i moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als diferents portaveus
si volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar.

Molt bé. Idò per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. En
primer lloc, pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds..., no? 

(Conversa inaudible)

Perdonau, hi ha hagut un petit lapsus. Per tant toca parlar
primer al Grup Parlamentari Popular per un temps màxim de
deu minuts. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair
la presència del Sr. Conseller de Presidència i dels alts càrrecs
que l’acompanyen, i agrair a més la comprensió per part del
conseller que hi hagi una miqueta de canvis també en el meu
discurs perquè, com ha dit el conseller, va entrar aquesta petició
de compareixença el mes de setembre i han passat moltes coses
des del setembre fins ara. 

La veritat és que el Govern en aquests darrers mesos ha duit
a terme, aquests darrers temps ha duit a terme una sèrie
d’iniciatives que nosaltres trobam que moltes d’elles són
iniciatives molt interessants quant a la participació ciutadana. El
29 de novembre del 2008 es varen dur a terme les Jornades de
Participació de la Ciutadania organitzades pel Consell de
Mallorca i el Govern, en principi adreçades al món associatiu de
Mallorca, unes jornades que segons la seva publicitat optaven
d’una manera decidida com a complement i aprofundiment de
la democràcia representativa per tal de posar al servei de la
ciutadania les eines perquè en tot moment es pugui reflectir la
pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren les nostres
illes.

Nosaltres, referent a aquestes jornades, voldríem saber
quines entitats ciutadanes es varen convocar per tal de poder
participar-hi i amb quins criteris també es varen convocar
aquestes entitats, quines entitats són les que varen assistir
finalment, quins eren els objectius d’aquestes jornades, quines
conclusions -i això ens interessa especialment- quines
conclusions ha tret el Govern d’aquestes jornades de
participació de la ciutadania, i si s’han fet enquestes d’opinió.
La veritat és, Sr. Conseller, que nosaltres no coneixem res dels
resultats referents a aquestes jornades; volem conèixer què li
varen demanar els ciutadans, volem conèixer què li varen
demanar les entitats ciutadanes. Pens que tal vegada no estaria
gens malament que es poguessin publicar els resultats i que així
tots puguem tenir a l’abast les conclusions d’aquestes jornades.
Sabem que es va passar una enquesta a les entitats i no sabem
si s’han publicat els seus resultats, nosaltres no en tenim
constància, i tal vegada seria interessant poder-los conèixer.

Una altra iniciativa que es va dur a terme, com ja ha dit el
conseller, va ser la constitució del Fòrum de la Ciutadania per
a l’avaluació de les polítiques i els serveis públics, una iniciativa
que vull incidir en el fet que trobam que és una iniciativa molt
positiva i molt satisfactòria per la nostra banda. El juliol es va
dur a terme, el juliol del 2007, la reunió preconstitutiva; el
novembre es va crear formalment el fòrum i el gener es va
publicar una resolució del conseller per tal d’obrir la
convocatòria a les persones i associacions que tenguessin interès
a formar part del fòrum, i segons tenim entès el passat 24 de
gener es quan va finalitzar el termini per poder-se inscriure. 

Nosaltres coneixem les entitats que varen ser convocades pel
Govern en aquesta primera reunió preconstitutiva, ja ho ha
comentat el conseller i a més tenim constància per resposta
escrita que va remetre el diputat el meu grup Sr. Rodríguez, així
com també tots els documents inicials que va elaborar al
Direcció General de Qualitat dels Serveis per ser debatuts en el
proper fòrum de la ciutadania. 

Actualment, com ja ha comentat el conseller, s’estan
elaborant uns criteris per tal de poder formar-ne part, i llavors
nosaltres volem saber exactament quins són aquests criteris.
Vostè ha fet esment a criteris de població, criteris de gènere,
criteris d’edat, però voldríem saber concretament en base a
quins criteris es podran seleccionar unes entitats i altres no.
Nosaltres pensam que si realment la filosofia d’aquest fòrum,
com bé ha dit el conseller, és conèixer l’opinió dels ciutadans
sobre les polítiques i els serveis públics d’aquest govern, tal
vegada seria més convenient que hi pogués participar tothom,
i dic tothom perquè no crec que, entenc jo, que la quota que ha
comentat el conseller, de 50 per una banda, 25 per altra, és una
quota bastant ampla com perquè totes les persones i entitats que
hagin manifestat el seu interès no crec que sobrepassin de molt
aquesta quantitat, i si no la veritat és que seria una bona notícia,
però jo crec que ja està bé si aconseguim que es cobreixi
aquesta quota que el conseller ha comentat. Però voldríem
incidir en el fet que crec que allò interessant és que tothom que
hagi demostrat a priori l’interès per poder-hi participar pugui
entrar a formar-hi part. Nosaltres no tenim res a dir si és com a
membres, com a vocals o simplement com a membres adherits,
com ha comentat el conseller, però crec que sí que és interessant
que d’aquí surti el compromís del conseller que tothom que
manifesti l’interès per poder-hi participar pugui ser present en
aquest fòrum, perquè si no la veritat és que tal vegada els
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continguts i els resultats no seran uns resultats objectius sinó
que tal vegada es pot arribar al fet que siguin uns resultats
esbiaixats o parcials i crec que no interessa al Govern, entenc jo,
de cap de les maneres.

Crec que, perdó..., referent al fòrum, la veritat és que amb la
introducció del Sr. Conseller se m’han aclarit molts dubtes, però
sobretot vull insistir que m’agradaria que sortís d’aquesta
compareixença aquest compromís del conseller. Sobretot també,
vull dir que, quan tendran resposta aquestes entitats per saber si
podran participar o no? Per quan està previst aquest fòrum
definitivament i de quina manera es farà arribar a totes les
entitats?, perquè la veritat és que a nosaltres ens fan arribar, i de
fet ho he experimentat directament entrant a la pàgina web de
Presidència, on diu “ja vos mantindrem informats”, no diu res
més, la darrera frase és aquesta. La veritat és que la gent està
una mica... que no sap què és el que passarà, si podran
participar, si no, si s’han de preparar temes o si no. Crec que
aquí l’important és que hi hagi debat, que hi hagi diàleg i que es
mostri un tarannà obert perquè tothom pugui dir la seva quant
a aquest tema. 

En darrer lloc, l’altre tema que també voldria conèixer, molt
per sobre i no tant en el contingut propi del tema, sinó en un
tema de participació és el referent a l’Euroregió. Recordaré que
el Govern va participar ja com a membre fundador a l’Euroregió
Pirineus Mediterrània mitjançant la firma de la declaració
fundacional del 29 d’octubre del 2004 per tal de mantenir la
capacitat de donar suport a projectes proposats pels actors
socials, internacionals i econòmics. 

A proposta del conseller es va crear mitjançant Decret
143/2007 el Consell Assessor de les Illes Balears per a
l’Euroregió com a òrgan consultiu i de proposta de les
polítiques i les actuacions que es duguin a terme dins l’àmbit de
l’Euroregió des del Govern de les Illes Balears, per tal de poder
promoure i impulsar la participació i la formació d’entitats
implicades en l’Euroregió.

En aquest decret, en l’article 2 quan parla de composició del
Consell Assessor ens parla de..., hi són el president, el
vicepresident, el secretari, res a dir, però quan arribam al torn
dels vocals ens trobam -i aquí hi ha un cas concret- que vostès
esmenten un membre de la Confederació d’associacions de
veïns de Palma, perdó, de veïns de Balears. Voldria saber de
quina confederació parlam perquè vostè sap, Sr. Conseller, que
hi ha més d’una confederació en aquesta comunitat autònoma
i tal vegada consideram que l’interessant seria poder integrar
totes les confederacions de veïns, no sé si són dues, tres, crec
que està entre dos i tres el nombre de confederació de veïns que
hi ha a les Illes Balears. Crec que seria interessant que es puguin
integrar aquestes confederacions per poder donar veu a les
diferents opinions veïnals que tenim a la nostra comunitat.

Vostè mateix, Sr. Conseller, en el decret esmentat afirma
que els agents més dinàmics dels sistemes productius i de
coneixement han de ser actors destacats d’aquesta entitat
transfronterera, com també diu que ho ha de ser la ciutadania en
el seu conjunt. Crec que és aquí on han d’entrar totes les
confederacions veïnals de les Illes Balears i no únicament una
que, per altra banda, els mateixos membres de les
confederacions no saben de qui és que parlen. Vostè mateix a
l’article 2.4 del decret diu que es podran nomenar nous vocals
en representació de les entitats que no hi estiguin incloses. Crec
que és una porta oberta, és positiu i crec que és el moment de
fer-ho. És el moment que també pugui, avui aquí, agafar el
compromís de dir que hi puguin participar totes les
confederacions de les associacions de veïnats que hi hagi a les
Illes Balears perquè crec que és important que, com a òrgan de
participació, hi puguin estar totes les veus que hi ha a la nostra
comunitat.

Res més, simplement vull escoltar després els diferents
grups i sobretot les respostes del conseller i vull insistir sobretot
que a nosaltres el que ens interessa, crec que a més coincidim
amb el Govern, és que tothom se senti partícip, que tothom senti
que la seva veu arriba, després el Govern ho tendra en compte
o no ho tendrà en compte, però crec que és important que
tothom pugui tenir el sentiment que se l’escolta i que són
exactament importants una entitat i una altra, sobretot quan
demostren -i crec que és molt positiu- els nostres ciutadans que
tenen interès a participar, a avaluar, i a opinar entorn a les
polítiques públiques i entorn als serveis públics que tenim a
aquesta comunitat. 

Crec que és un avantatge i crec és un canvi perquè
malauradament sempre hem tengut fama en aquesta comunitat
que, els mallorquins sobretot, tal vegada també els menorquins,
els eivissencs i els formenters, sembla que no ens volem
implicar massa en els temes de colAlectius. Crec que si hi ha una
bona resposta és important tenir-la en compte i fer partícips i
sobretot que se sentin escoltats que és el que únicament ens fan
arribar, que la seva reivindicació bàsica és sentir-se escoltats per
part del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara sí pertoca la paraula al
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, per un
temps de deu minuts té la paraula l’Hble Diputat Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, presidenta. Faré una intervenció molt breu, en
primer lloc vull agrair al Sr. Conseller i als membres de l’equip
la seva assistència a aquesta comissió i també les explicacions
concretes, l’exposició que ens ha fet el Sr. Conseller. 
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Quant al fons de la qüestió només vull explicar el nostre
acord absolut amb els objectius que es pretenen amb la creació
d’aquest fòrum. Valoram ja des del nostre grup molt
positivament tot el que suposa participació ciutadana, crec que
era una assignatura bastant pendent i crec que és un camí,
sobretot quan aquesta participació té com a finalitat en certa
manera avaluar la gestió del Govern, crec que és una aposta
decidida i agosarada. També estam absolutament d’acord amb
aquest procediment que s’ha seguit per a la constitució final a
través d’una preconstitució -diguem-ne- del fòrum. Crec que és
un procediment transparent, participatiu i homologable amb
escreix amb el que hem seguit a altres llocs. 

L’única mancança, jo volia fer-li una pregunta respecte a
això i ja me l’ha contestat, era respecte a la manca de presència
d’associacions de Menorca i d’Eivissa -d’Eivissa n’he vista una,
de Menorca, cap- a la sessió preconstitutiva. M’ha tranquilAlitzat
quan m’ha dit que el comitè de prescriptors en principi
treballava per solucionar l’execució final del fòrum, que en
principi les solAlicituds acabaven ahir si no ho tenc malentès, idò
ja es treballa perquè aquesta mancança o aquesta desigualtat
territorial sigui solucionada. 

Res més i gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Maria Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
la seva exposició. Únicament farem esment a una sèrie de coses
que vostè ha plantejat. 

En primer lloc, el vull felicitar per la iniciativa i a més per
una iniciativa que tendeix a ampliar un ventall d’allò que va ser
el primer pla de qualitat que es va realitzar fa uns anys, que és
la inclusió de l’avaluació de les polítiques públiques, així com
també l’avaluació d’actituds ètiques davant la política i per
l’exposició que vostè ha fet. Crec que això és una incorporació,
com han dit agosarada, atrevida, i la preocupació a primera vista
és que hauria de ser evidentment un fòrum de participació i que
no es transformi en un joc de plataformes de suport o de crítica
al Govern. Per tant, la idea crec que s’ha d’aplaudir, però el
marc del debat polític està al Parlament de les Illes Balears i no
hauria d’estar allí sinó que hauria de ser un lloc per nodrir el
Govern, les institucions i on rebre les crítiques oportunes quan
fallen els compromisos polítics que ha adquirit qualsevol
govern. En aquest sentit, l’enhorabona. 

Hi ha una altra qüestió que crec que és important i que
moltes vegades es passa més de passada, és que a vegades ens
hem incorporat des de sectors no de l’Administració, dins
l’Administració ho hem mirat de treballar o d’expressar el que
es pensa, que és la qualitat dels serveis públics que es donen als
ciutadans. Crec que això encara que sigui tal vegada la lletra
més petita o que soni menys de discurs polític, crec que avui és
el repte més important que té aquest pla i li ho dic amb tota la
humilitat que hi ha, per moltes raons, una conjuntural pel

moment econòmic -i ara m’explicaré- i l’altre, estructural de
resposta a la ciutadania.

Fa ja molts d’anys que es diu que l’Administració no
funciona d’una forma suficientment eficient per donar resposta
a la preocupació dels ciutadans. Des de l’associació Ni verd ni
madur que hi ha a la Serra de Tramuntana o les preocupacions
que pugui tenir una associació empresarial les respostes per part
de l’Administració són molt lentes. Per tant, probablement no
estam només davant un problema d’escoltar, és d’escoltar i fer
una reforma estructural dels serveis públics i de l’Administració
pública perquè no basta només a escoltar. Evidentment hi ha
una sèrie d’avaluacions i probablement després d’aquest procés
recíproc amb la ciutadania, amb la participació han de sortir
unes conclusions clares de com es milloren aquests serveis
perquè, en el debat que hi va haver quan el Govern va presentar
el decret que ahir va ser validat pel plenari, evidentment també
va a fil amb el debat que avui tenim, d’alguna manera aquests
debats sobre que l’Administració va molt lenta i no pot donar
una sortida -i per això he dit una qüestió conjuntural-, una
resposta d’iniciatives que és bo que surtin, idò ens trobam
encara amb una Administració que és molt complicada i molt
lenta a l’hora de donar resposta per exemple a iniciatives
empresarials. 

No li vull explicar -perquè ho coneix vostè millor que jo- el
que tarda una iniciativa empresarial que necessita un informe,
per exemple, o una llicència de l’ajuntament amb un informe del
consell insular corresponent passant per dos informes preceptius
de dues conselleries del Govern de les Illes Balears. Per tant,
pens que aquí després d’escoltar la ciutadania, he tengut la sort
de poder participar en un procés de característiques similars a
això, idò aquesta és la màxima preocupació de la ciutadania,
que no es dóna una resposta clara i eficient per part de
l’Administració pública.

Volia fer aquesta reflexió perquè probablement sigui la part
de la lletra més petita d’una magnifica iniciativa que vostè avui
ens du. Per tant, pens que si podem donar resposta a tots aquests
reptes haurem fet una contribució entre tots -i vostès des de la
Conselleria de Presidència- per millorar els serveis públics, però
pens que avui un dels reptes és escoltar, per una part, i per altra
dotar d’eficiència l’Administració pública. El vull animar que
assumeixi aquest doble repte perquè si ho aconsegueixen haurà
estat un èxit el projecte que avui aquí ens presenta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per donar resposta a les preguntes
i observacions té la paraula l’Hble. Conseller de Presidència.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir, senyores i senyors
diputats, algunes coses de caràcter general, crec que anirà bé
també per entendre on estam o almenys el Govern. 

El Govern -i parl dels govern, des que es constitueix la
comunitat autònoma- no té massa experiència en aquests
procediments, en aquests processos que ha posat en marxa. Per
tant, aquesta és una primera qüestió que vull dir. És cert que hi
ha hagut un altre pla de qualitat, que va impulsar el govern
anterior, un pla de qualitat més a l’ús, la diferència d’aquest que
tenim amb l’altre és que nosaltres hem obert, continuam fent les
feines d’avaluació interna, d’enquestes, etc., que és una feina
tècnica que ja està molt experimentada a molts de llocs, però
nosaltres hem obert la part de participació ciutadana que vull dir
que no té experiència, però no és que no tengui experiència
aquí, és que no té pràcticament experiència arran d’Europa, els
ho vull dir. 

Per tant, aquest és un procés que obrim amb ilAlusió, que
funcionarà bé o no en funció que tothom estigui còmode a dins
i quan dic tothom em referesc a tothom, políticament també. Per
tant, la primera qüestió és que hem d’evitar, si volem que això
acabi en alguna cosa positiva, és la politització partidista, per
dir-ho, no que no hi hagi totes les sensibilitats polítiques, sinó
la utilització partidista de..., és que si no, és que no servirà per
a res. Si nosaltres sortim al carrer a intentar que la societat
avaluï la política que fa el Govern, ens hem de sotmetre a una
avaluació absolutament plural com és la societat. Per tant, això
és la meva qüestió, però vull tornar repetir: no tenim
experiència.

Segona cosa que vull dir, Balears té un dèficit de
participació molt gran. Crec que el conjunt de les democràcies
occidentals tenen un dèficit de participació perquè -ho hem dit
moltes vegades- hi ha un allunyament entre l’acció política i la
ciutadania per moltíssimes causes, però fa que la ciutadania miri
amb un cert recel tot el que es mou al voltant de la política. Per
tant, per això vàrem posar dins aquesta política d’avaluació,
vàrem dir “nosaltres volem apostar perquè la gent s’impliqui en,
almanco, l’avaluació de les polítiques públiques, dels serveis
que donen les administracions als ciutadans”. 

Balears és una comunitat que estructuralment té moltíssimes
associacions. Si vostès van al Registre d’associacions hi ha
milers d’associacions, és una cosa espectacular. Hi ha alguna
illa, com és Menorca per exemple, que encara és més
espectacular, hi ha de tot. Ara, després, el nivell de participació
és molt més baix, és així. És a dir, superestructuralment estam
molt bé, però després, quan ens movem a l’àmbit de la realitat
resulta que tot és molt complicat i a les Illes Balears
especialment. Per tant, també haurem de fer aquesta pedagogia
necessària en tot el que siguin experiències de participació i
perquè funcionin bé -els torn dir- és absolutament indispensable
la implicació de tothom i per tant, que totes les forces polítiques
també es trobin còmodes dins aquests processos.

Torn repetir, tothom hi ha de ser, el màxim possible de gent
hi ha de ser perquè si algú pensa, des de fora del Govern, que és
exclosa per raons polítiques aquest és un experiment que ha
fracassat, no servirà per res. És cert també que molts de govern
fan coses i després se’n cansen, perquè no sabem molt bé fins
on anam a parar, però és cert que nosaltres tenim una
responsabilitat perquè això tiri endavant.

Dins aquest marc ens movem per tant, no tenim massa
experiència, no hi ha experiències institucionals gaire profundes
a Europa ni per suposat a Espanya, sobre què passa amb aquesta
participació de fòrums ciutadans a l’hora d’avaluar les
polítiques públiques. Tenim un dèficit de participació i això són
les dues grans consideracions que emmarquen el Pla de qualitat
en la seva vessant de colAlaboració ciutadana, per dir-ho
d’alguna manera, de participació ciutadana.

Bé, idò dins aquest marc feim un poc d’experimentació i per
tant, tots els comentaris, suggeriments i propostes, vostès me
n’han fet algunes, especialment la portaveu del Grup Popular,
n’he pres bona nota perquè efectivament... vull dir que, és clar,
seria un drama per a aquesta experiència que el Grup
Parlamentari Popular, el que representa de la societat balear, que
és la primera força política, idò digui “això és una ensarronada,
no serveix per res i per tant, nosaltres ens n’anam”, seria un
drama. Per tant, estic disposat i deman que hi hagi una
colAlaboració important entre el Grup Parlamentari Popular i el
Govern, entre el que representa el Partit Popular i el Govern
perquè necessitam la seva implicació perquè això funcioni bé.
Per tant, qualsevol cosa que necessitin a l’àmbit d’aquesta
qüestió, serà posada a la seva disposició.

Vull agrair als tres portaveus les seves intervencions, crec
que són intervencions positives, intentaré ara contestar algunes
de les qüestions que s’han posat damunt la taula.

Parlava del portaveu del Grup Parlamentari Popular,
ampliant l’objecte d’aquesta compareixença, per tant alguna
dada no la tindré perquè m’havia preparat el tema del fòrum de
la ciutadania, vostè m’ho ha ampliat amb dues coses que no
tenen res a veure, però que estan lligades amb aquesta
participació ciutadana. El tema de la participació ciutadana i el
tema de l’Euroregió perquè ja nosaltres també li hem donat un
ampli caràcter representatiu. A la qüestió concreta de la
participació ciutadana, no només hem fet jornades adreçades al
món associatiu a Mallorca, ho hem fet a cada una de les illes,
tenim unes conclusions, he pres nota i els ho farem arribar, si no
ho tenen, li faré arribar els objectius, les conclusions, etc.,
perquè és un document que tenim i les enquestes d’entitats les
estam ara preparant i en els pròxims dies les publicarem. Per
tant, també seran públiques i les podran... He pres nota i li farem
arribar tota aquesta qüestió. 

Quant al fòrum, crec que és efectivament, coincidesc
totalment amb la Sra. Feliu quan diu que hi hauria de participar
tothom i nosaltres, com he dit abans, tenim plena coincidència
i així intentam que passi. Per tant, jo també agrairé als grups
parlamentaris, als partits polítics, a qui sigui, que si tenen alguna
informació que ens permeti completar el mapa representatiu i
participatiu de l’experiència, nosaltres no tenim cap voluntat, al
contrari, d’excloure ningú. Vostè ha posat un cas concretament
d’una confederació de veïns, per tant, si hi ha una demanda per
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part d’algú que se’n pugui sentir exclòs, cregui’m que la
solucionarem molt ràpidament.

Ja li he dit, però he pres nota i li torn a repetir, vostès tenen
molts dubtes en la qüestió del plantejament, jo ho he reconegut
al principi, nosaltres també tenim dubtes perquè -com dic- hi ha
experiència, sabem què podem fer. Però evidentment tenim
dubtes perquè completam les coses amb el dia a dia.

Quant a l’Euroregió, exactament el mateix. Cert que
l’Euroregió neix amb més potència en un moment determinat
perquè havíem d’assumir-ne la presidència. L’Euroregió era un
òrgan, no arribava ni a organisme, que en castellà se’n diu
languidecía, no sé com és en català. Supòs que tots entenen el
castellà, ho dic tranquilAlament, languidecía plácidamente com
dirien els... i nosaltres hem intentat donar-li un poc de marxa.
Per tant, el que vàrem fer va ser cridar els representants
immediatament perquè una institució com aquesta o un òrgan
com aquest, tampoc no se sabia molt bé què fer en aquell
moment, necessita que se li doni una empenta i que tiri
endavant. Per tant, vàrem fer un consell assessor absolutament
ample, crec poder afirmar i no equivocar-me..., ho hauria de
comprovar, que tota la gent que ens ha demanat per participar-
hi, que no varen ser convocats el principi, han estat després
sumats a aquests consells assessors de l’Euroregió. 

Crec que l’Euroregió ha tingut un èxit..., quan parlam
d’Europa sempre parlam a anys vista, però ha tingut un èxit
important, perquè s’han creat un seguit de xarxes que és la idea
de fer feina amb aquests òrgans europeus, euroregions. A part
que s’han concretat estructures polítiques, jurídiques i
administratives, s’han creat xarxes d’universitats, de consells
econòmic i socials, sindicals, xarxes que fan possible fer una
feina superant estructures burocràtiques i polítiques. Per tant, si
en aquest tema concret que vostè comentava d’una confederació
d’associacions de veïns, també hem pres nota i miraré en quina
situació està. La informació que jo tenia era que efectivament
tota la gent que havia demanat per participar-hi, hi participava.

Ja per acabar vull dir dues coses del procediment. El
portaveu del BLOC parlava de la manca de presència de les illes
menors, evidentment és així. No hi va haver gaire resposta, crec
que en el prefòrum hi va haver una única representació, crec que
era de l’Associació de mestresses de casa de Menorca que varen
participar. Però és clar que les illes menors tenen una dificultat
i, per tant, abans de convocar el fòrum, per cert s’ha convocat
per a aquesta mateixa setmana si no hi ha cap dificultat, feim
feina des que hem tancat el procés d’inscripció de persones i
entitats fins ara, el comitè ha fet feina per intentar tapar aquests
forats, no? La primera fotografia que tenim de la gent que s’hi
havia inscrit, de les associacions, ens donava una fotografia...,
hi havia més dones que homes, normalment sol passar, sempre
que parlam de participació sempre hi ha més dones que homes,
els homes sempre tenen coses molt importants a fer que no els
permeten dedicar-se a les coses públiques, supòs que és açò que
pensen els homes. 

Hi havia dificultats en persones majors de 55 anys i, per tant,
també estam intentant tapar aquest forat. Hi havia dificultats de
les illes menors i en algunes zones de la part forana. És més
fàcil respondre des de la gran ciutat, des de Palma. I després,
també ho he dit abans, els estrangers tenien dificultats en
algunes zones, bàsicament els europeus, els europeus no estan
molt implicats i quan parlam d’europeus estam parlant de
100.000 persones, és a dir, un 10% dels habitants de Balears són
europeus, comunitaris o no comunitaris. Per tant, sembla també
necessari quan parlam de donar serveis al 10% de la nostra
població tenir-los en compte i intentar involucrar-los. No és
fàcil perquè no solen participar massa. I de la immigració
extracomunitària, com ja he dit, tenim un forat gros a Àfrica i
Amèrica Llatina, exceptuant-ne Argentina, que ja tenen més
experiència participativa.

Després també falta gent amb estudis elementals. Tal com
vàrem posar a la resolució de la conselleria, on es marquen els
requisits pels quals han d’entrar, a nosaltres ens interessa que
també la fotografia tengui en compte el nivell d’estudis, cada
una d’aquestes polítiques es rep d’una manera diferent. Intentar
tapar aquests forats és la feina que hem fet ara des del comitè
tècnic, encara tenim alguns forats no coberts, ja ho hem dit, però
immediatament ja podem començar a fer feina i farem feina
sobre les qüestions, les resolucions del prefòrum. És a dir, el
prefòrum va posar damunt la taula un seguit de qüestions que
ells mateixos volien que es tractessin, es posarà en marxa
aquesta cosa, sense oblidar els interessos que té la comunitat
perquè siguin objecte de debat, per exemple avaluar les
posicions ètiques o morals en relació amb el desenvolupament
de l’acció de govern, etc., és una qüestió que nosaltres ja hem
posat formalment damunt la taula perquè entenem que és una
qüestió que políticament ens anirà bé a tots que sigui avaluada.

Així com el prefòrum va tenir una resposta important, era la
primera experiència i hi va haver més de 90 persones inscrites,
ara la resposta ha estat un poc més baixa. És a dir, quan la
resposta ha estat una resposta pública, oberta, de 25
associacions i 50 persones, hem cobert aquestes expectatives,
però molt just, no hi ha hagut una gran demanda de la gent, a
pesar que nosaltres vàrem fer una petita campanya de promoció
etc., no hi ha hagut una gran demanda. Per tant, com he dit
abans, les 25 associacions que en formaran part, d’acord amb la
circular, seran les 25 primeres i les 50 primeres persones que
s’hagin apuntat. Però a totes les altres les convidarem també a
participar amb un estatuts diferents, que seran membres
adherits, que a efectes és el mateix; més la gent que nosaltres
estam induint perquè se sumin a l’experiència. Per tant, no seran
75, sinó que serà un fòrum més ample, en funció que hi hagi
més resposta.

El portaveu del PSOE deia unes coses molt assenyades, jo
he pres alguna nota. Jo li vull dir al Sr. Costa que efectivament,
no només hem d’escoltar sinó que després d’escoltar hem de fer
canvis, però primer de tot és escoltar. Com he dit abans, no
estam molt acostumats a escoltar, estam acostumats a escoltar
els nostres, que és una cultura diferent. Hem d’escoltar tothom,
si volem que açò serveixi hem d’escoltar tothom. 
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Per tant, a mi m’agradaria -i acab, Sra. Presidenta-
encoratjar-los a tots vostès, representants de la societat en el
Parlament, a sumar en aquesta experiència la seva gent, els seus
representants, perquè açò només funcionarà si és amb el concurs
de tothom. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica hi ha grups
que vulguin intervenir? Sí, El Grup Popular té la paraula. Sra.
Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, gràcies, Sr. Conseller per les
seves explicacions. Únicament dues reflexions molt ràpides, jo
crec que és important que vostè sigui conscient de l’expectativa
ciutadana que crea amb aquestes iniciatives, jo crec que és molt
positiu. Però a la vegada, pot anar en contra. Jo crec que aquí
l’important és que..., les entitats han de saber que no pel fet de
demanar se’ls concediran els seus desitjos, és clar. Però allò que
vostè ha dit ara, escoltar i escoltar tothom és realment el que ara
mateix ha de menester la nostra ciutadania.

Jo crec que s’ha d’escoltar tothom, tots són veus importants,
tots són veus útils, totes les veus han de ser iguals a nivell
d’importància per part el Govern i han de tenir llibertat per
poder opinar. També un altre factor que s’ha apuntat o que ens
han fet arribar, és que fins a quin punt podríem fer arribar
determinades crítiques perquè després hi ha el factor que
desgraciadament tots sabem, el factor material, el factor de les
subvencions. És a dir, que les entitats ciutadanes vagin lliures,
vagin obertes i tranquilAles que podran opinar, podran dir dins
el fòrum, dins l’àmbit pertinent tot allò que trobin que han de dir
per tal de poder avaluar i aportar opinions al Govern. Jo crec
que en cap moment per part del nostre grup no tenim cap
intenció que això es converteixi en una batalla campal entre
partits polítics, jo crec que no. Estic totalment d’acord amb
vostè, Sr. Conseller, que això seria un fracàs, si estigués
manipulat políticament seria un fracàs, no seria la veu dels
ciutadans objectiva, sinó que entrarien forces polítiques, com en
anteriors èpoques el Partit Popular ha patit en determinats temes
importants d’aquesta comunitat i que han estat manipulats
políticament. Han anat en contra de tots aquestes
manipulacions. Nosaltres no ho farem, nosaltres no instarem
ningú a anar en contra del Govern. Però sí animarem totes les
entitats que ara mateix ens han fet arribar el seu..., jo no diria
descontent, diria incertesa, incertesa entorn aquests temes i fer-
los arribar la nostra postura que hi han de poder ser, han de
poder opinar i han de poder tenir el debat que trobin dins
aquests fòrums i dins aquests àmbits.

Jo m’alegr que vostè hagi dit clarament que tota la gent que
en principi..., totes les entitats que han manifestat interès a
participar ho podran fer. També estic d’acord amb el Sr. Costa,
és a dir, és molt important escoltar, com vostè molt bé diu, però
també què farem amb totes les conclusions a que arribem
nosaltres, li demanarem que ens faci arribar aquestes
conclusions perquè crec que són interessants per a tots i per a
tots els responsables polítics és molt interessant conèixer el pols
d’aquesta societat entorn les polítiques actualment públiques
que hi ha en aquesta comunitat. Què farem amb això? Quedarà
en sac buit? Simplement servirà per fer una foto als mitjans de

comunicació en una roda de premsa? Esper que no. I per les
seves paraules estic convençuda que no serà així, sinó que jo
entenc que ha de ser una base per començar a fer feina i per
invertir determinats plantejaments i determinades actuacions
que tal vegada la ciutadania no valora de forma correcta.

L’encoratjo i li oferesc el nostre suport per tal d’impulsar
aquesta participació ciutadana, que sense cap dubte ens
beneficiarà a tots i sobretot en moments com l’actual, on hi ha
una crisi fortíssima i aquesta comunitat la pateix de forma
important. Crec que més que mai hem d’estar units tots els
polítics de tots els colors, són temes que ens afecten a tots i són
temes que en cap moment no ha de tenir color polític.

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Altres grups? Sr. Conseller, vol
tancar el debat? Sr. Costa. Posi el micròfon en marxa per favor.

EL SR. COSTA I SERRA:

Abans me n’havia oblidat..., li havien demanat alguns dels
portaveus. Jo només li volia fer esment a una qüestió sobre les
mal anomenades illes menors. Probablement aquest tipus de
fòrums des d’una perspectiva així com està plantejada, com
vostè havia apuntat, planteja molts de problemes operatius i que
moltes vegades fa ineficaç o impossible el seu funcionament i
donar una real a unes associacions com voldríem que hi fossin
i no hi són perquè som una configuració insular.

Per tant, jo només li faria una reflexió perquè l’apunti i
l’avaluï, i és la possibilitat que també faci reunions en paralAlel
a Menorca, a Eivissa i probablement a Formentera, per prendre
el pols al moviment d’associacions que hi ha allà. Probablement
si busquen alguna fórmula així, serà molt més fàcil que no mirar
d’implicar-les en una estructura que moltes vegades no hi haurà
diners a les associacions per costejar-se qüestions de viatges i
qüestions d’aquest tipus. Idea.

I l’altra, tots els portaveus estam d’acord que el problema és
de l’evolució de polítiques del Govern. Jo li donava voltes i
pens que el més important..., aquest hauria de ser el repte i la
responsabilitat de tots els partits i de tots els grups
parlamentaris, no és avaluar com ho fa de bé o malament un
govern, sinó que tot moviment d’associacions té un compromís,
com a mínim personal en termes polítics. Amb això què vull
dir? Un exemple molt clar, i jo crec que seria l’avaluació ideal.
En un món fictici on un govern diu que no hi haurà ports
esportius, per posar un exemple fictici, o n’hi haurà molts a les
Illes Balears, crec que el més important de l’avaluació que faci
el moviment ecologista, l’associació empresarial o els defensors
dels ports esportius no és si està bé o malament aquesta política,
sinó si realment la idea que es trasllada per part dels que ocupen
el poder o el govern, s’està complint amb aquell esperit. I això
ho pot avaluar tant el que està a favor com en contra. Només era
una reflexió i crec que això és l’únic que despolititzaria
qualsevol tipus de fòrum en aquest sentit. 
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Per tant, no s’han de transformar, seguint l’exemple, aquests
fòrums en debats sobre ports esportius, sinó sobre si realment
s’està complint amb un compromís o una política expressada i
votada pels ciutadans. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara sí, Sr. Conseller, té la paraula
per tancar aquest debat.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Està bé la sessió d’avui perquè crec
que feim un exercici d’avaluació i de participació ciutadana, de
participació política també. Fer-ho en positiu he de dir que a mi
em reconforta perquè no sol ser massa habitual en aquesta casa.
Per tant, jo els vull agrair aquest exercici que vostès han fet,
m’hi trob més còmode que en els camps de batalla de què
parlava abans la portaveu del Grup Popular.

Efectivament, si obrim un front de batalla campal açò serà
un fracàs, ja ho ha dit abans i hi estic absolutament d’acord.
Però clar, tenim tants camps de batalla, Sra. Feliu, que no
necessitam obrir-ne cap de nou. Per tant, només establir que
aquest no ha de ser un camp de batalla crec que és un avanç
important. Pel tarannà de les intervencions que han fet, crec que
estam en el camí d’aconseguir-ho. Per tant, agraesc molt
especialment les paraules del Grup Popular, la seva
colAlaboració, l’encoratjament que fa i la colAlaboració expressa
que pensa que és possible.

Efectivament, no podem decebre una altra vegada la
ciutadania, no ho podem fer, vostè es feia una pregunta retòrica,
no la podem decebre. Jo crec que els polítics en general
decebem moltes vegades els ciutadans i per açò els ciutadans
estan enfora dels polítics i de la política. Precisament si
nosaltres feim açò i al final, després d’escoltar els ciutadans que
és la primera passa, no hi ha conclusions que es poden tirar per
endavant, evidentment haurem tornat decebre els ciutadans i,
per tant, el ciutadà encara estarà un poc més enfora. He dit que
no és fàcil açò. I efectivament també hem de dir que les
conclusions del fòrum, naturalment després tendran les
dificultats d’encaix que tindran, però evidentment s’ha de fer
feina amb aquest caràcter positiu que allò que sigui sentit per la
ciutadania majoritàriament i allò que sigui de seny, ha de tenir
algun reflex en les polítiques públiques.

També vull dir que allò que nosaltres pretenem en aquests
fòrums, torn a repetir, són dos nivells. Hem d’avaluar les
polítiques públiques, però vull recordar que al final els
ciutadans ens avaluen cada quatre anys, per tant l’avaluació
definitiva és la de les votacions, és la de les eleccions, i ells
posen i lleven governs, donen la possibilitat de fer governs més
o manco complicats o no. Aquest és el dret que tenen els
ciutadans. Per tant ells ens avaluen cada quatre anys.

Nosaltres el que deim és que el que no pot ser és que només
ens avaluïn cada quatre anys, perquè mentrestant els governs
estan fent coses cada dia que tenen l’impacte sobre la ciutadania
i moltes vegades nosaltres, el govern de torn que sigui, pensa
que fa el millor possible per al ciutadà; no hi ha cap govern,
sigui del color que sigui, que pensi a fer polítiques en contra del
ciutadà. Ara, a vegades d’una manera inconscient podem fer
coses que els ciutadans no reben bé. Aquesta és la història:
saber al llarg dels quatre anys, abans de l’avaluació definitiva,
allò de les escoles de “progressa adequadament” o “necessita
millorar” i no sé què, però al final, la nota de final de curs, la
tenen els ciutadans, i per tant ells són els que suspenen o
aproven els governs. Però aquest procés fins a l’examen final és
el que nosaltres anam a cercar, perquè gastam recursos, gastam
esforços, hi posam ilAlusions, etc., i després a vegades ens
equivocam i no va bé. Per açò s’han d’avaluar les polítiques
públiques, per saber si els esforços de les administracions
serveixen els anhels o les ànsies dels ciutadans.

I una qüestió per acabar. És cert que deim illes menors i
hauríem de dir illes petites, perquè menors és en ordre
d’importància, i són petites i són petites, i jo som d’una illa
petita i per tant ho sé. Però vostè planteja una cosa, Sr. Costa,
que és una cosa que també hauríem d’intentar fer esforços per
sortir-ne; sé que no ho ha dit en aquest sentit, però hi ha un
sentiment que..., (...) no sé si és la paraula que tocaria ser, però
hi ha un sentiment de tancar les coses dins cada territori insular
que hauríem de fer esforços perquè no sigui així; és a dir, no
substitueix un fòrum de la comunitat autònoma que hi hagi tres
fòrums o quatre fòrums, un a cada illa, no el substitueix. Són
coses diferents, i el que fa és continuar donant voltes al voltant
d’un forat molt petit a cada una de les illes. Jo estic parlant d’un
fòrum de la ciutadania de tota la comunitat autònoma; crec que
hem de fer esforços des del Govern perquè es puguin afegir
representants a títol individual o a títol associatiu en aquest
fòrum general, sense deixar de banda, i jo ho he apuntat perquè
crec que és una bona idea, que alguna d’aquestes reunions es
faci a les illes menors i, algunes reunions específiques, les
facem a les illes menors o petites, perquè crec que efectivament
es pot tocar el pols d’una manera més important, però crec que
aquesta comunitat necessita molt un esforç per sortir de la
insularisme, crec que és així, que és un dels grans perills que té
aquesta comunitat autònoma, també en la participació ciutadana,
en l’avaluació, en tot, perquè si no el que feim és exacerbar -no
sé si seria la paraula adequada, Sra. Presidenta- els sentiments
insulars, que són absolutament respectables però aquí parlam de
la comunitat autònoma.

Per tant jo he pres nota perquè crec que és una bona idea,
però també ens hem d’ajudar, senyores i senyors diputats, a
intentar superar els límits geogràfics de cada una de les illes i
apostar per una comunitat autònoma amb les competències que
sigui, amb el marc normatiu que sigui, però estem parlant de
comunitat autònoma també en l’àmbit de l’avaluació de les
polítiques de la comunitat autònoma, i no estem parlant
d’avaluar les polítiques públiques de consells insulars ni
d’ajuntaments, estem parlant d’avaluar les polítiques públiques
de la comunitat autònoma, del Govern de la comunitat
autònoma i dels òrgans de la comunitat autònoma, i és important
posar-hi visió de comunitat autònoma. És cert que les polítiques
tenen un reflex a cada un dels territoris i a cada territori es rebrà
segurament d’una manera diferent, però nosaltres hem de fer
esforços, pedagogia altra vegada, per intentar superar límits que
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la geografia ens ha imposat però que moltes vegades tenim més
en el cap que no en els mapes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Agraïm la seva presència, Sra.
Socias, Sr. Munar i Sr. Conseller de Presidència.

II. Proposició no de llei RGE núm. 9300/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a abonament de
les gratificacions extraordinàries dels funcionaris de
justícia.

I passat el primer punt de l’ordre del dia passarem al punt
número 2, que és una proposició no de llei, la RGE núm. 9300,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a abonament
de les gratificacions extraordinàries dels funcionaris de Justícia.
Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
tornam aquí, el Grup Parlamentari Popular, una vegada més a
aportar una proposició no de llei relacionada amb
l’Administració de Justícia, i ho farem moltes vegades més fins
que la Justícia en aquesta comunitat autònoma no
s’aconsegueixi dignificar, d’això sí que no ens cansarem mai. 

En general, i això és cert, llevat de determinades excepcions,
sempre en aquesta cambra hem aconseguit arribar a determinats
acords per tal de millorar aquesta administració de Justícia,
acords unànimes que són absolutament importants, i esper i
desitj que avui sigui un més. Crec que la nostra justícia ho
demana i especialment els funcionaris d’aquesta administració
en els jutjats d’Eivissa.

Seré molt breu perquè crec que l’exposició de motius ja ho
aclareix perfectament. El punt de partida de la problemàtica és
la reforma de la Llei de jutjament criminal, que provoca que els
serveis de guàrdia en els jutjats d’instrucció es vegin desbordats
i congestionats amb una sobrecàrrega de feina important que no
ha pogut ser atesa per la plantilla de funcionaris que són ara
mateix als jutjats d’Eivissa. Davant d’aquesta situació de
congestió la junta de jutges va demanar un servei de guàrdia 24
hores que es va desestimar. No contents amb aquesta decisió, el
jutge degà torna a insistir i reclama un suport efectiu a aquest
servei de guàrdia, que en aquest cas sí el Consell General del
Poder Judicial aprova i autoritza, i autoritza unes gratificacions
extraordinàries als funcionaris que estan adscrits precisament a
aquest servei de guàrdia. 

Això es produeix l’any 2004 i és precisament des d’aquest
any, des de l’any 2004, que es ve prestant aquest servei, però els
funcionaris, per contra, no reben les gratificacions
extraordinàries que en aquell moment se’ls varen prometre, com
tampoc no reben aquelles percepcions que també han de ser
satisfetes per sobrepassar els horaris que estan obligats a prestar
aquest servei. Ja són quatre anys, d’això, quatre anys sense
compensacions, quatre anys sense percepcions, la qual cosa
provoca una situació injusta que no incentiva, òbviament, el
funcionari per desenvolupar la seva feina, que no el motiva
tampoc per desenvolupar les seves funcions i que crea una
situació que jo entenc -i vostès estic absolutament segur que
també ho entenen així- que no és bona. Jo crec que els
funcionaris han d’estar retribuïts, han d’estar en una situació
econòmica confortable dins l’administració per poder
desenvolupar les seves tasques amb absoluta dignitat i estar
plenament motivats.

Per tant nosaltres aquí venim a demanar una cosa, el
següent: al César lo que es del César i res més. Per tant
demanam al ministeri, en primer lloc, que pagui als funcionaris
adscrits a aquest servei de guàrdia les compensacions pendents
per les hores extraordinàries que han fet i la sobrecàrrega de
feina que duen acumulada, i en segon lloc també que sigui el
Ministeri de Justícia el que pagui les gratificacions
extraordinàries des de l’any 2004 que no es vénen satisfent.
Esper que aquesta proposició no de llei sigui ben rebuda per part
dels grups parlamentaris, per la resta de grups parlamentaris, i
sigui un més d’aquests acords que en matèria de justícia hem de
prendre per tal de dignificar aquesta administració.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En nom del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca té la paraula...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que hi ha vegades, no
massa freqüents però sí que hi ha vegades en alguns debats, que
molt poques paraules basten, i avui és un d’aquests dies, així
que seré molt breu, només dues coses. 

En primer lloc, l’exposició del Sr. Jerez es basa en uns
criteris i en uns fets que són objectius, certs i absolutament
justificats. I, segona cosa, jo crec que respecte als punts que
posam a votació podríem resumir-ho dient que es tracta de fer
justícia a una injustícia que es comet contra els funcionaris de
Justícia, i perdonin l’embarbussament però és de justícia votar-
hi a favor.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Torres, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista també avançam el vot favorable a aquesta proposició
del Grup Popular. Anunciam que presentarem in voce una
esmena d’addició amb un únic esperit, i és el de, diguéssim, fer
més rodona aquesta proposta, perquè ja que hi som creim que
podem fer una proposta conjunta i que, com ha dit el Sr. Jerez,
una altra vegada els grups parlamentaris estiguem junts en una
qüestió tan bàsica i, valgui la redundància, tant de justícia.

Constatam aquest fet objectiu que és que des de l’any 2004
no es perceben aquestes gratificacions extraordinàries a favor
dels funcionaris dels jutjats d’instrucció i de violència
domèstica d’Eivissa; constatam les condicions, les dolentes
condicions que es viuen en els jutjats d’instrucció i de violència
domèstica d’Eivissa, principalment en època estival, i només
donaré una dada, i és que per exemple en els mesos d’estiu, en
concret en el tercer trimestre, les dades oficials ens diuen que
als jutjats d’instrucció i de violència domèstica d’Eivissa hi ha
un registre de més assumptes que als jutjats d’instrucció de
Palma. Això és una dada, una petita gran dada que ja ens dóna
idea de la situació de la sobrecàrrega de treball que tenen els
jutjats d’instrucció i de violència domèstica. Constatam les
jornades maratonianes que es donen en aquestes guàrdia d’estiu,
on es pot començar a les 9 del matí, es pot fer una parada a les
3,30 o les 4 de la tarda, i es torna a començar a les 5 de la tarda
fins a les 11, les 12 o fins i tot la 1 de la matinada, amb un
esforç, és a dir, els assumptes si surten és gràcies al gran esforç
dels funcionaris i de tot el personal implicat. 

Vull fer una especial menció al Jutjat d’Instrucció número
4 i de violència domèstica, que és el que més sobrecàrrega ha
sofert i encara sofreix, donada la seva doble condició de jutjat
d’instrucció i jutjat de violència domèstica. Vull fer un
reconeixement exprés a la feina que du a terme aquest jutjat i
vull constatar l’optimisme que hi ha, donat que fa pocs dies en
el Senat, a una pregunta del senador per les Pitiüses, de PSOE-
Eivissa pel Canvi, en Pere Torres, es va anunciar que abans de
finalitzar aquest any es crearia un jutjat específic per a violència
domèstica a Eivissa. Esperam amb ilAlusió aquesta creació
d’aquest jutjat que, sens dubte, ajudarà a llevar un poc d’aquesta
gran càrrega de feina que duen les funcionàries i treballadores
del Jutjat d’Instrucció 4 i el jutge titular.

I feim una votació a favor de la proposta que fa el Grup
Popular en relació tant als dos punts que presenta, i nosaltres el
que proposam és fer una menció al tema del reforç de plantilla.
Nosaltres el que proposam és afegir un tercer punt, i aquest
tercer punt tendria la següent lectura: “S’insta el Ministeri de
Justícia a crear a partir d’aquest any un reforç anual de la
plantilla durant l’època estival, encerclat molt especialment en
l’escenari temporal que es concentra entorn del tercer trimestre
de l’any, inclòs aquest període”. És a dir, ja que hi som, a part
de fer referència al cobrament pendent d’aquestes gratificacions,
consideram que es pot aprofitar l’avinentesa per demanar que es
faci una expressa solAlicitud en relació al reforç de plantilla, que
també és necessari. Ens consta que alguns estius hi ha hagut un

jutge de suport, hi ha hagut algun tipus de reforç de plantilla,
però consideram que ja que hi som i que hi ha aquest consens de
tots els grups parlamentaris es faci aquesta petició expressa al
Ministeri de Justícia. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula el Sr. Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc, i com no pot ser d’altra forma, vull agrair molt
especialment als grups parlamentaris que facin seva aquesta
proposició no de llei que avui ha portat en aquesta cambra el
Grup Parlamentari Popular. Vull agrair també la sensibilitat que
tenen respecte als funcionaris de Justícia, no només per les
seves reivindicacions per cobrar aquestes gratificacions que
se’ls deuen, sinó per protegir una situació que entenem que està
necessitada d’una especial protecció. Crec que aquesta
coincidència de tots els grups parlamentaris ajudarà a palAliar
una situació de greuge que havia de ser evidentment reparada.

He d’agrair al BLOC, Sr. Riudavets, el seu suport, però vull
fer-ho molt especialment al Grup Parlamentari Socialista i a la
diputada Torres, en primer lloc perquè la seva explicació crec
que ha estat molt ilAlustrativa i, a més d’això, reforça encara
molt més els nostres arguments. Crec que la seva proposta
també enriqueix la nostra proposta, i crec que millorarà sense
cap tipus de dubtes millorar una situació de congestió
especialment a l’època d’estiu. Nosaltres, com no pot ser d’altra
forma, acceptam incorporar-la com a part inseparable de la
nostra proposta i com a part necessària també de la nostra
proposta.

Desitjam que aquest acord que avui s’ha pres aquí es
reprodueixi moltes vegades més i que sigui una forma habitual
de fer política en aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez.

Es pot entendre que es dóna aprovada per assentiment amb
la inclusió del tercer punt proposat per la Sra. Torres, no és
vera?

Molt bé, idò queda aprovada aquesta proposició no de llei
amb l’esmena.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies a tothom.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 24 / 25 de febrer del 2009 357

 



358 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 24 / 25 de febrer del 2009 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 24 / 25 de febrer del 2009 359

 



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


