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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President, Miquel Àngel Coll substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bon dia, president. Isabel Llinàs substitueix Pere Rotger.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix -li pareix- Miquel Àngel Llauger.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

I. Compareixença RGE núm. 12514/09, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, per tal d'informar sobre les
línies estratègiques de la Conselleria d'Innovació, Interior
i Justícia.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 12514/09, de la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia, solAlicitada pel Govern de les
Illes Balears per tal d’informar sobre les línies estratègiques de
la conselleria d’Innovació, Interior i Justícia. 

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Innovació, Interior i
Justícia, Pilar Costa i Serra, acompanyada dels directors
generals..., ah, perdó, ho tenc aquí apuntat, sí, acompanyada de
la Sra. Núria Collado Edo, secretària general; Sra. Marta Díaz
Pascual, directora general de Justícia; Sr. Sebastià Amengual
Coll, director general d’Interior; Sr. Bernat Ramis Ripoll,
director general de Funció Pública; Sr. Jaume Coll Benejam,
director general d’Emergències; Sr. Miquel Nadal Moyà,
director general d’Administracions Públiques; Sr. Antoni Roig,
director gerent de la Fundació IBIT; Sr. Joan Marí Serra, cap de
gabinet de la consellera; Sra. Assumpció Sáez Amer, cap de
premsa, i la Sra. Núria Riera.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
comparesc davant aquesta comissió per informar del que seran
les línies estratègiques que guiaran la gestió d’aquesta
conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, una nova conselleria,
com saben, creada amb la voluntat de donar un fort impuls a la

investigació, a la recerca i al desenvolupament tecnològic de les
nostres illes, per ajudar a canviar el model de creixement
econòmic que fins als darrers anys ha caracteritzat el nostre
teixit empresarial. 

Vaig demanar en el seu dia aquesta compareixença urgent,
però he de demanar disculpes per avançat si no ha estat tot
l’urgent que a tots ens hagués agradat, perquè ha coincidit en el
temps amb altres compareixences, com ha estat la de
pressuposts i també la de justícia, i com deia deman disculpes
per avançat si som reiterativa amb alguna de les qüestions i dels
temes de què ja vàrem parlar aquí fa pocs dies en la
compareixença de pressuposts.

Com deia aquest model de creixement econòmic que durant
tants d’anys, o aquests darrers anys, ha generat riquesa i
ocupació no ha estat suficientment fort ni preparat per fer front
a la greu crisi econòmica que patim globalment, i de manera
accentuada, a les nostres illes, perquè tant el turisme com la
construcció, grans generadors d’ocupació i motors de la nostra
economia, han estat els grans perjudicats d’aquesta situació.
Malauradament hem hagut de patir una crisi perquè s’evidenciïn
les nostres febleses, però aquesta crisi ens ensenya també quines
són les nostres oportunitats. 

Des de principi de la legislatura, la innovació, la recerca i el
desenvolupament tecnològic han estat una prioritat per aquest
govern, una aposta de present però sobretot i també de futur. És
en aquesta direcció cap on orientam bona part de les polítiques
de la conselleria que dirigesc. Volem estendre la mà a les
nostres empreses, volem ajudar-les a superar la crisi i a fer-les
més competitives; mitjançant el suport a la innovació
tecnològica aconseguirem, o esperam aconseguir, fer de les
nostres empreses unes empreses capdavanteres. Amb aquestes
propostes de feina volem treballar perquè el creixement
d’aquestes illes es fonamenti en la innovació tecnològica.
Pretenem assegurar el desenvolupament tecnològic necessari
per aconseguir unes illes socialment i econòmicament
sostenibles amb una activitat productiva desestacionalitzada
d’alt valor afegit i basada en el coneixement.

Per altra part és objectiu d’aquesta conselleria comptar amb
una funció pública professionalitzada, formada i eficient per
prestar el millor servei al ciutadà, i aconseguim això garantint
els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació
pública, i de la carrera professional per als nostres funcionaris.
Bé és cert que les darreres setmanes hem tengut desencontres
amb els representants dels treballadors, però no defugim els
compromisos adquirits, demanam un nou esforç a tots els
nostres treballadors públics per fer front a aquesta crisi
econòmica, que afecta també les ja mal fetes i heretades arques
del Govern, i mantendrem estesa la mà del diàleg
permanentment. 

No oblidarem tampoc potenciar la seguretat pública com un
dels eixos principals de la societat del benestar que tots volem.
Això passa per donar resposta a les necessitats dels nostres
ciutadans de sentir-se segurs, i a la dels nostres municipis en
matèria de coordinació, prevenció i planificació dels serveis
d’emergències i de coordinació en matèria de Policia Local.
Hem de ser objectius, per altra banda, i reconèixer que d’aquí a
final de legislatura no veurem la nostra policia autonòmica al
carrer; això no vol dir de cap manera que renunciem a aquest
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projecte, tot al contrari: estic convençuda que haurem avançat
en el model que requereix la nostra comunitat, i que volem que
sigui consensuat per totes les forces polítiques. Aquesta policia
ha de ser la nostra policia, una figura amb la qual tots els
ciutadans de les Illes ens puguem sentir plenament identificats.

Per altra banda la cooperació amb les administracions locals
i fer efectiva la tercera descentralització és una altra de les
prioritats del departament que dirigesc. És la nostra voluntat que
consells i ajuntaments, a més de les competències que els són
pròpies, en puguin assumir d’altres, via transferència o
delegació, amb condicions adequades de suficiència financera.
D’aquesta manera les administracions més properes al ciutadà,
les que millor coneixen les seves necessitats i problemàtiques,
podran donar els serveis adequats. 

I també volem aconseguir un traspàs de competències en
matèria de justícia amb una dotació econòmica adequada per fer
front a la mancança de recursos humans i materials que patim
a les Illes quasi de manera endèmica.

Feta aquesta introducció genèrica m’agradaria entrar a
detallar cadascun d’aquests eixos estratègics i línies de treball
que desenvoluparà la nova conselleria de la qual som la màxima
responsable.

Dins l’àmbit de la recerca, el desenvolupament tecnològic
i la innovació comptam amb una eina clau per reforçar i
articular el sistema d’innovació de les Illes. Aquest és el Pla de
ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, que es va
aprovar enguany mateix i que té una durada del 2009 al 2012.
L’objectiu del pla és situar les Illes Balears en una posició
avançada en el sistema de recerca i innovació. Cal que siguem
realistes i veurem que la nostra comunitat es troba en una
situació poc avantatjosa en aquesta matèria després que a les
Illes una de les grans oblidades legislatura rere legislatura hagi
estat precisament la innovació. Per això pretenem mantenir la
política ja engegada pel que fa als recursos humans en recerca
i desenvolupament per tal d’evitar un retrocés en la nostra
capacitat investigadora. 

En qüestió d’innovació l’objectiu és potenciar la capacitat
innovadora mitjançant l’assimilació per les empreses de
coneixement científic i tecnològic, i per aquest motiu duim a
terme l’anomenat programa de promoció de la innovació, que
pretén aconseguir que les empreses de les Illes contribueixin a
incrementar el talent i la competitivitat de la nostra comunitat.
En aquest sentit la conselleria convoca ajudes per incorporar
tècnics de suport a les empreses, i a més dóna suport als
programes d’emprenedors de la Universitat de les Illes Balears
amb accions formatives especialitzades i adreçades
especialment també a joves empresaris. 

En matèria d’innovació no deixam de banda la recerca,
gràcies a la qual enfortim les infraestructures i els equipaments
científics i tecnològics, i a més a més en cream de nous, com
pugui ser el sistema d’observació costaner de les Illes Balears,
l’anomenat SOCIB, o el centre tecnològic de recerca i
desenvolupament en turisme, l’anomenat CIDTUR. A més a
més els puc anunciar, tal i com ja vàrem fer a la compareixença
de pressuposts, que tenim previst iniciar la construcció del futur
complex balear de recerca, desenvolupament i innovació al Parc
Bit per tal d’incrementar la nostra capacitat investigadora i
competitivitat empresarial de base tecnològica.

Amb les actuacions que duim i durem a terme en matèria
d’innovació volem promocionar el desenvolupament tecnològic
i la innovació en l’entorn empresarial. Perquè això sigui
possible duim a terme el programa de promotors tecnològics de
les Illes Balears, promocionam la innovació en els sectors
tradicionals de les Illes, donam suport i assessorament
empresarial a projectes de recerca, desenvolupament i innovació
a empreses i emprenedors, donam suport a la creació
d’empreses d’elevat contingut tecnològic i les ajudam al
desenvolupament inicial amb la incubadora d’empreses del Parc
Bit. Donam també ajudes a entitats privades i centres
tecnològics de la nostra comunitat per a projectes de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació.

Per altra banda, dins l’eix de la innovació a l’entorn
empresarial, fomentarem la política de clústers, és a dir, les
agrupacions empresarials, amb la qual es pretén estimular la
creació d’agrupacions empresarials innovadores que són
reconegudes pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
orientades a promoure l’R+D+I en diferents sectors productius.
A la pràctica s’està impulsant i finançant la constitució
d’associacions sense ànim de lucre d’empreses de base
tecnològica, i la seva participació en convocatòries del ministeri
per a l’elaboració de plans estratègics en els quals, a més de les
empreses, participa també l’Administració i els organismes de
recerca i tecnologia i la mateixa universitat de les Illes Balears
per així constituir un clúster. Fins ara s’han signat dos convenis,
per una part amb TURISTEC, que és el clúster del sector TIC
turisme, i per altra amb el CLAB, que és el clúster del sector
audiovisual, i estan en preparació altres convenis amb el clúster
d’innovació tecnològica en turisme; per altra banda amb el de
tecnologies marines i, per últim, amb el d’Ibiza Music Box, del
sector de la música a l’illa d’Eivissa.

El clúster TURISTEC hem de dir que va ser reconegut com
una agrupació d’empreses innovadores ara fa just dos anys. Per
altra banda el clúster d’innovació tecnològica en turisme, igual
que el d’Ibiza Music Box, varen ser també reconeguts pel
Ministeri d’Indústria com una agrupació d’empreses
innovadores, això va ser fa pocs mesos, a mitjans d’enguany, i
el seu pla estratègic a més va ser qualificat d’excelAlent.
Recentment hem constituït també el comitè de direcció del
clúster d’innovació tecnològica en turisme i han estat nomenats
president i vicepresident, que assumeixen Sol Melià i Barceló
respectivament. Fins ara al voltant d’aquestes agrupacions
empresarials s’han mobilitzat més de 250 empreses de base
tecnològica a la nostra comunitat, i esperam que encara siguin
moltes més empreses les que s’hi puguin anar incorporant. 
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Hem de dir també que un dels elements claus amb què
comptam en matèria d’innovació és l’IBIT, que és la fundació
del sector públic de les Illes Balears que treballa per accelerar
la societat de la informació a les nostres illes fent especial
esment, com no pot ser d’altra manera, en el turisme. Per altra
banda la Fundació IBIT treballa també fent possible la
integració i la interoperabilitat dels sistema d’informació
sanitària a través del centre de competències d’integració que
gestiona per encàrrec del Servei de Salut de les Illes Balears,
alhora que aprofita el coneixement adquirit en aquest àmbit per
engegar nous projectes de telemedicina. 

En matèria de recerca i desenvolupament tecnològic volem
aconseguir una política pública integrada amb el conjunt
d’agents públics i privats que promogui la societat del
coneixement per tal d’aconseguir un desenvolupament
econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social. A
manera de resum contemplam fins a vuit línies estratègiques per
a aquests propers dos anys per assolir els objectius de
competitivitat, sostenibilitat i benestar que ens hem fixat, per
una banda l’impuls de la recerca científica d’excelAlència i
competitiva, en segon lloc articulació del sector turístic en l’eix
de la innovació, en tercer lloc l’articulació de les
infraestructures d’interfície més actives -m’estic referint a la
consolidació del complex científic del Parc Bit-; per altra banda
l’augment de la cultura científica, més inversió privada en
recerca, desenvolupament i innovació, més empresaris i
científics amb talent, bones pràctiques d’emprenedoria i per
últim un teixit empresarial més innovador que contribueixi a
continuar incrementant els índexs d’inversió privada en recerca,
desenvolupament i innovació.

Pel que fa a la feina que farem en matèria de tecnologia i
comunicacions, posarem en marxa juntament amb altres
organismes un nou pla d’impuls de les noves tecnologies de les
Illes Balears, l’anomenat PINTIB, que es desenvoluparà a partir
de l’any que ve, del 2010, i fins a l’any 2014. Els puc avançar
que els objectius d’aquest pla són situar la nostra comunitat a
l’avantguarda de la societat de la informació, amb un
compromís públic i privat per una nova alternativa social i
econòmica sostenible, desestacionalitzada, d’alt valor afegit i
basada en el coneixement. També aprovarem el Pla estratègic de
telecomunicacions de les Illes Balears i posarem en marxa les
primeres accions incloses en aquest pla relatives al
desplegament d’infraestructures que ens permetin una xarxa de
transport de dades d’abast autonòmic. Aquestes infraestructures
seran les que permetran la consolidació de l’encesa digital de la
TDT en totes les illes, en aquests moments només ens falta l’illa
de Mallorca, i l’extensió de la banda ampla de manera que
pugui arribar al 98% de la població i amb l’objectiu de futur de
cobertura universal, per tant al cent per cent, i oferir el suport i
la coordinació als ajuntaments i als consells per les experiències
wifi o wimax a les Illes.

En matèria d’administració electrònica es procedirà a la
posada en marxa del Pla ANIBAL. Aquest és un pla
d’administració electrònica de les administracions públiques de
les Illes que és una iniciativa pionera a tot l’Estat; precisament
ara fa pocs dies, la setmana passada, vaig participar en el ple de
la conferència sectorial d’Administració pública amb
participació de totes les comunitats autònomes, precisament on
es va tractar l’impuls de l’administració electrònica en el
conjunt de les administracions públiques. I continuarem

millorant el portal de la comunitat amb més tràmits
administratius i amb l’anomenada multicanalitat, és a dir, la
possibilitat de fer tramitació administrativa des de PC i des de
telèfons mòbils. Volem aconseguir els millors serveis per als
ciutadans amb el menor cost possible.

En l’àmbit de la societat de la informació promourem el
software lliure, i alliberarem aplicacions que són propietat del
Govern per possibilitar el seu ús a la resta d’administracions de
les Illes com a aportacions de valor, i posarem en marxa també
l’anomenada Xarxa de telecentres, una xarxa bit, que és un
sistema d’alfabetització i generador de competències TIC en la
ciutadania.

Per altra banda mantendrem la nostra colAlaboració amb les
conselleries d’Educació i de Salut per a la implantació de les
tecnologies de la informació i de la comunicació en el sistema
educatiu i per a la implantació del projecte d’història de salut,
que conjuntament amb el de recepta electrònica és un projecte
pioner a Espanya. 

Amb tot l’exposat fins ara en matèria d’innovació i de
tecnologia i comunicacions es fa palesa l’aposta decidida
d’aquest govern pel coneixement científic i tecnològic al servei
del desenvolupament econòmic i sostenible de la nostra
comunitat.

Una altra de les competències dels departaments d’aquesta
conselleria és la d’interior. A través de la Direcció General
d’Interior continuarem treballant en quatre programes: per una
banda l’actuació de policies, per altra la gestió en matèria de
joc, les activitats classificades i espectacles, i la seguretat en els
edificis administratius de la comunitat autònoma. Amb
l’objectiu de potenciar la seguretat pública autonòmica a través
de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes, l’anomenat ISPIB,
consolidarem els consells de coordinació de seguretat pública a
les Illes i crearem un observatori per a la seguretat pública. 

Per aquest motiu fomentarem la utilització de les noves
tecnologies com a eines que millorin el servei policial. En
aquesta línia implantarem la plataforma informàtica a totes les
policies locals i la intranet corporativa. També continuarem
avançant en el foment de mecanismes d’impuls a la
colAlaboració i coordinació dels cossos policials i d’altres
organismes. 

Ja he manifestat en altres compareixences el compromís
d’aquest govern a renovar els convenis amb els ajuntaments per
reforçar les seves plantilles policials. La policia turística es
mantindrà un any més, mentre treballam paralAlelament amb
l’objectiu d’aprovar un pla d’estabilitat policial que faci
possible que aquests agents s’incorporin a les plantilles
orgàniques dels ajuntaments i puguin així treballar els dotze
mesos de l’any amb les mateixes condicions d’estabilitat que la
resta de personal. Tot això ho volem fer parlant i dialogant amb
els ajuntaments. Precisament d’aquí a dos dies, aquest
divendres, participaré en la Comissió permanent de batlles de la
FELIB per exposar-los aquest pla d’estabilitat policial. 
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Mitjançant aquest programa també treballarem per millorar
la seguretat dels municipis rurals amb manca de recursos.
Continuarem impulsant línies d’ajudes per equiparar els cossos
policials i mantindrem l’empenta a la figura del policia tutor que
tan bona acollida ha tingut entre els ciutadans i entre els
mateixos policies. 

En matèria de policia treballarem decididament cap a la
consecució d’un model propi de policia autonòmica que
sorgeixi del consens, ho deia al principi d’aquesta
compareixença, però hem de ser objectius i reconèixer que
d’aquí a finals de legislatura -com he dit abans també- no
veurem la policia autonòmica al carrer, però sí que haurem
avançat en el model que requereix la nostra comunitat i que
volem que sigui consensuat per totes les forces polítiques. En
pocs mesos i concretament dins l’any que ve, dins l’any 2010,
estarem en predisposició -i aquest és el nostre compromís- de
presentar-los un projecte clar i concret com a document obert al
diàleg de policia autonòmica. 

Per altra banda i quant al servei del joc, enllestim també una
nova llei de joc i pretenem modernitzar el sistema informàtic
per aconseguir més agilitat en la gestió dels expedients
administratius.

Per últim, per allò que fa referència a la Direcció General
d’Interior i respecte a activitats classificades i espectacles volem
i hem de modificar la Llei de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat per adequar-la a l’anomenada Directiva
Bolkestein.

La seguretat pública de les nostres illes, la seguretat dels
nostres ciutadans i dels seus béns és una de les màximes
prioritats del departament que dirigesc i és per aquest motiu que
des de la Direcció General d’Emergències impulsam la creació
d’una nova xarxa digital de comunicació per a emergències que
ens assegurarà una cobertura plena a tot el territori de les Illes
amb un sistema dual, digital i satèlAlit, que garanteixi una doble
via de comunicació en cas de caiguda d’algun dels sistemes. 

També posarem en marxa una xarxa pròpia d’estacions
meteorològiques per desenvolupar les nostres competències en
meteorologia i complementar d’una manera coordinada la
recollida de dades amb els altres organismes que hi fan feina. 

Mantindrem l’esforç per garantir un servei de resposta
immediata davant qualsevol circumstància adversa i millorarem
els protocols d’actuació i els recursos tecnològics del Servei
d’Emergències 112, així com la seva presència a les altres illes
per... habilitar en aquest cas a l’illa d’Eivissa un centre de gestió
integral d’emergències al complex de Sa Coma. 

També preveim reorganitzar els serveis d’emergències amb
la creació d’una base de la unitat operativa d’emergències a Son
Tous i amb la consolidació dels serveis tècnics directors. En la
mateixa línia continuarem fent feina amb l’actualització dels
plans d’emergència mitjançant la revisió i la publicació del
PLATERBAL, el Pla territorial d’emergències, per adaptar-lo
a la situació actual mitjançant -com dic- l’adaptació dels plans
especials sectorials al PLATERBAL, aquest pla territorial
d’emergències.

D’altra banda, continuarem amb el Pla de seguretat de
platges amb especial esment a Formentera i continuarem
treballant en matèria de prevenció, manteniment i millorant els
plans d’autoprotecció. Continuarem promovent la constitució de
noves agrupacions de voluntaris de Protecció Civil i oferint la
nostra colAlaboració en matèria de formació i de dotació de
material.

En definitiva i com no pot ser d’altra manera, en les
emergències, treballarem en matèria de prevenció i planificació
per estar preparats front a qualsevol incidència.

En l’àmbit de la funció pública -i canviant ara de
departament- procedirem a la tramitació parlamentaria al primer
semestre de l’any que ve de l’Avantprojecte de llei de funció
pública de les administracions públiques de les Illes Balears. En
matèria normativa es procedirà també a la modificació de la Llei
de cossos i escales per adaptar-la a l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.

Negociarem a més un decret relatiu a l’establiment d’un nou
règim de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral
amb la idea de continuar aprofundint en un model basat amb la
igualtat de gènere i la consolidació d’una cultura de
corresponsabilitat entre ambdós sexes.

Per altra banda i mitjançant l’Escolar Balear
d’Administració Pública, l’EBAP, continuarem incentivant la
qualificació professional del personal a l’Administració pública
de la comunitat autònoma i de les administracions amb les quals
colAlaboram. El que volem és millorar no només la capacitació
professional del personal de l’Administració, sinó també el
servei que reben els ciutadans. 

Els puc avançar també que esperam que a partir del mes de
gener, en un mes i mig aproximadament, l’EBAP, aquesta
escola balear d’administració pública, es traslladi a la seva seu
en un immoble propietat del Govern i per tant, estalviarem així
les despeses de lloguer que tenim ara a l’actual seu. Per tant,
benestar i millores processionals per als nostres empleats
públics que volem que redundin en un millor servei al ciutadà.

En matèria d’administracions publiques, una altra de les
direccions generals que formen part d’aquesta nova conselleria,
d’administracions públiques com dic, ens hem proposat complir
amb quatre objectius, bàsicament: en primer lloc, l’impuls
d’actuacions per contribuir a la gestió de competències dels ens
territorials a les Illes Balears; en segon lloc, el control de la
legalitat dels actes i acords de les entitats locals; en tercer lloc,
atorgar ajudes i subvencions en exercici de les competències
sobre el règim local, avançar també en el procés de
desenvolupament de pacte local, del qual també n’hem parlat fa
poques setmanes. Hem treballat de valent en el darrer any en
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aquest pacte local, però serà durant l’any 2010 quan el Govern
desenvolupi un protocol dins el qual quedaran determinades les
competències dels municipis sota els principis d’una veritable
autonomia, solidaritat, suficiència financera i eficàcia.

Finalment, el darrer objectiu serà la gestió de les
competències en matèria de funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal. A través de tots aquests objectius, la conselleria
vol donar el suport que les administracions públiques necessiten
per al seu desenvolupament estatutari. 

Per altra part, he de dir que a aquesta nova conselleria s’ha
incorporat l’Institut d’Estudis Autonòmics. Aquest institut
revalidarà la continuació de les activitats d’estudi, de difusió i
d’assessorament que ha vingut realitzant en aquests dos darrers
anys, unes activitats que en bona mesura han pogut ser
aprofitades pels empleats públics de totes les administracions de
les Illes Balears.

Per altra banda, l’esmentada modificació organitzativa ens
ha de permetre una interacció més intensa i eficaç de l’institut
d’estudis amb altres direccions generals de la conselleria com
pugui ser la d’Administracions Públiques o la de Justícia.
Precisament -i per acabar-, l’adscripció de la Direcció General
de Justícia a la nova conselleria suposa, com ja he tengut ocasió
de manifestar en algunes ocasions, un signe clar de reforçament
de l’acció de govern en el camp de l’Administració de Justícia.
Una acció que volem enfocar en tres direccions clares: la
primera i més important ve donada per la negociació i
preparació del traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la nostra
comunitat autònoma en matèria d’Administració de Justícia. 

En la línia iniciada ja fa unes poques setmanes és un
propòsit ferm d’aquesta conselleria continuar els contactes amb
els representants del Ministeri de Justícia i d’altres
administracions, reactivar els grups de treball constituïts ja al
llarg de l’any 2008, arribar a una valoració justa de l’anomenat
cost efectiu de serveis i treballar per obtenir compromisos
d’inversió estatal que puguin millorar les infraestructures
judicials a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Tot això amb l’objectiu de poder formalitzar acords satisfactoris
durant l’any 2010 o 2011 a ser possible. 

Ara bé, com ja he dit reiteradament el consens no serà
possible sense una dotació econòmica suficient i sense que
s’afrontin dèficits patrimonials importants. Aquesta tasca ingent
s’haurà de compaginar amb la preparació de les modificacions
normatives estructurals i funcionals que ens permetin,
eventualment, una gestió competencial eficaç a partir del primer
moment en què entri en vigor el corresponent reial decret de
traspàs de competències. Els puc avançar ja que el Ministeri de
Justícia acaba de confirmar-nos una propera reunió entre el
ministre i aquesta consellera el proper dilluns al Ministeri de
Justícia. 

Quant a les infraestructures, també podem avançar que
recentment en aquest mateix mes de novembre s’ha produït
l’adjudicació definitiva de la construcció de la nova seu judicial
a Maó, a l’illa de Menorca, i pel que fa a l’illa d’Eivissa, saben
també que és un dels jutjats que queda pendent de forma urgent
i en aquests moment es negocia la formalització de la permuta
entre la Direcció General de Patrimoni de l’Estat i l’Ajuntament
d’Eivissa dels edificis de l’antiga delegació del govern i de la
seu dels jutjats per l’edifici de Sa Graduada que serà finalment
on es construiran els nous jutjats d’Eivissa.

La segona de les direccions apuntades va dirigida a demanar
al Govern de l’Estat que revisi la Llei de demarcació i planta
judicial per poder crear el nou partit judicial de Formentera, nou
partit judicial que ve demandat de manera unànime  per totes les
forces polítiques. També esperam que s’arribi a acords per a la
creació ja efectiva dels jutjats de Calvià.

La tercera i última de les direccions apuntades es refereix a
la continuació de les actuacions que es vénen realitzant, el
Govern i l’Administració de les Illes en aquest camp... em
refereixo principalment als programes d’ajuda a les víctimes de
delicte, a les accions de colAlaboració amb les autoritats judicials
i amb les corporacions professionals vinculades al món de la
justícia i amb l’exercici de determinades funcions
administratives en matèria de notaris i registradors.

Fins aquí, senyors diputats i senyores diputades, les línies
estratègiques que pensa du a terme aquesta nova conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia en el que ens queda de
legislatura. En definitiva, més innovació, més seguretat, una
funció pública ben preparada i unes transferències de Justícia
amb condicions òptimes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 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
i observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar? Perfecte.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es
procedeix a les intervencions dels grups parlamentaris. El Grup
Parlamentari Mixt vol intervenir? No vol intervenir. 

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té
la paraula l’Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets per un temps de
deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera, en primer lloc vull agrair la seva presència en
aquesta comissió, així com la dels membres del seu equip que
l’acompanyen. 
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Seré breu en la meva intervenció, de fet bastaria dir que des
del nostre grup parlamentari compartim i donam suport a les
línies estratègiques que avui ens ha exposat, que sabem de la
feina feta, coneixem però també la feina -i molta- que encara
queda per fer, sabem de les mancances, les dificultats, però
també de l’esforç que posa vostè i el seu equip per superar-les,
però ja que ha tingut a bé comparèixer per voluntat pròpia a
aquesta comissió aprofitaré per demanar-li algunes qüestions
bastant més concretes, però que pel nostre grup parlamentari
són importants.

Ha parlat extensament sobre innovació en tots els àmbits,
així en primer lloc m’agradaria, d’un tema molt local de
Menorca, que em fes cinc cèntims de la situació actual del futur
centre BIT que s’ha anunciat al poble l’Alaior que des del nostre
punt de vista és una experiència, una iniciativa interessant en
molts d’aspectes, sobretot perquè és una aposta per aportar
concrecions d’innovació fora de l’illa gran. 

També en aquesta mateixa línia m’agradaria que ens
expliqués si pensa i com pensa incentivar la participació de les
empreses que no són mallorquines -menorquines, eivissenques
i formentereres- a aquests programes d’innovació de què ens ha
parlat, que tots coincidim i apreciam, però que sens dubte per a
les empreses que no estan radicades a Mallorca, moltes vegades
els suposa una dificultat afegida de coordinació i de
participació, crec que tampoc no és tan difícil des del Govern
superar i per tant, quina és la seva proposta en aquest sentit.

Com a tercera qüestió m’agradaria si és possible naturalment
que expliqués amb un poc més de detall les grans línies mestres
del futur pla d’estabilitat policial que ens ha anunciat. El nostre
grup sempre -sempre- ha considerat que va ser un error la
creació de l’anomenada policia turística i per això -i malgrat que
també entenem la necessitat de prorrogar una any més el seu
funcionament- també creim necessari actuar tal com ens ha dit
vostè en la direcció de consolidar les plantilles orgàniques de
policia local. Simplement ens agradaria si pogués detallar un
poc més les passes a donar en aquesta línia.

Un tema més i aquest fa referència a activitats classificades,
sap Sra. Consellera que aquesta competència d’activitats
classificades és pròpia dels consells insulars segons la redacció
del nou estatut. Llavors li demanaríem en quin moment del
procés es troba el traspàs definitiu i íntegre d’aquesta
competència a tots els consells insulars que de fet n’hi ha que no
la tenen i només d’una forma íntegra, cap.

Finalment la darrera qüestió, que per a nosaltres ja sap i ja
s’hi va referir el Sr. Llauger, company del meu grup
parlamentari, en la compareixença de pressupostos, fa referència
a la policia autonòmica. Ha fet esment d’aquest tema un parell
de vegades en la seva intervenció fins i tot -i d’això ens
congratulam- ha posat data per donar a conèixer aquest projecte
per (...) un debat més o manco obert, inicial, cosa amb la qual
estam totalment d’acord. 

Som ben conscients que la posada en marxa d’aquesta
policia de les Illes Balears és una tasca complexa, difícil i amb
moltes dificultats entre les qual l’econòmica en aquests
moments que vivim no crec que sigui la més petita, però les
dificultats de la posada en funcionament no impedeix
naturalment que es faci efectiva una llei de creació. Des del
nostre punt de vista, el nostre grup parlamentari és partidari de
debatre i aprovar, el més prest possible, en aquest cambra
aquesta llei de creació amb el màxim consens possible -en això
coincidim absolutament- i que fixem d’una vegada per totes el
model policial que volem crear. 

Som també conscients que malgrat sigui efectiva la llei de
creació aprovada parlamentàriament, possiblement l’aplicació
efectiva del que vostè ha dit els policies al carrer s’haurà de
perllongar, més o manco, en el temps depenent de la situació
econòmica, depenent, a més, de les necessàries negociacions
amb Madrid, inevitables. Per tant, la meva qüestió és, a part
d’aquest debat obert, si vostè preveu que és possible que dins
aquesta legislatura i quan aquesta llei sigui aprovada pel Consell
de Govern i, en tot cas, iniciï la tramitació parlamentària.
Aquestes són les qüestions que li volia plantejar, sempre des del
nostre suport a les línies estratègiques que avui ens ha exposat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar dar las
gracias también a la Sra. Consellera por su presencia en esta
comisión así como la de los altos cargos que la acompañan y
solamente unas breves palabras para agradecer las explicaciones
que nos ha dado acerca de cuáles van a ser las líneas básicas que
van a seguirse en esta conselleria, en este momento ampliada y
con más competencias de las que tenía anteriormente. 

Lo que nos ha gustado ver, principalmente, ha sido que las
primeras suspicacias que se habían levantado acerca de qué
sentido tenía llevar Innovación a Interior creo que han quedado
resueltas y podemos decir que podemos plantearlas al revés,
podemos considerar que más que llevar a la Conselleria de
Interior, Innovación, podemos decir que Interior se ha llevado
Innovación porque por lo que vemos no sólo Innovación va a
ser una área que va a pesar mucho, tanto por la propia
convicción del presidente del Gobierno, compartida por todo
este gobierno y naturalmente por los grupos parlamentarios que
le damos apoyo, que es una área que debe tener un desarrollo
importantísimo, sino también por ver como esta innovación
llega a muchas cuestiones de lo que era la Conselleria de
Interior, que en algunos momentos ha funcionado meramente
casi como una gestoría y que va a verse sometida a procesos de
renovación importantes como el Plan ANIBAL, al que se nos ha
hecho referencia, a la administración electrónica, a la internet
corporativa de la policía local, la informatización de expedientes
en el tema de la ley del juego, las nuevas redes digitales, etc. 
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En definitiva, también nos complace que por fin se vaya a
resolver el problema creado con la, valga la redundancia, con la
creación de la policía turística en otra legislatura que ya
sabíamos todos que iba a ser un problema que tendría que ser
solucionado cuando llegáramos al Gobierno nosotros, pero en
fin, que se solucione de una vez ya el problema que se creó con
aquella improvisación y que, en definitiva, se avance en una
serie de cuestiones como es el tema de las competencias de
Justicia. Las competencias de Justicia, desde luego, hemos
compartido siempre la línea que ha seguido el Gobierno en la
que lo fundamental va a ser, especialmente, negociar las
infraestructuras puesto que lo que son los traspasos de personal
y el alcance que tenga este personal, la cantidad de funcionarios
o puestos de trabajo que se tengan que cubrir, ahí las diferencias
no serán, en definitiva, muy grandes, pero sí necesitamos tener
las infraestructuras aseguradas que es donde están las mayores
deficiencias en este momento en la Administración de Justicia
en Baleares. 

Aquí las prisas no son buenas, podemos ir con calma y
tranquilidad resistiendo lo que haga falta para al final sacar un
buen resultado que es lo que nos importa y sobre todo, también,
resolver los problemas en Formentera y Calviá, especialmente
en Formentera. 

En definitiva, Sra. Consellera, nos agrada ver que
Innovación ha llegado a Interior y que eso va a traer unos
avances que ya era hora que llegaran a nuestra comunidad
autónoma. 

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. José María Rodríguez, per un temps
de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, gracias, Sra.
Consellera, por comparecer para explicar el programa de su
conselleria junto con las personas que la acompañan. Como ha
dicho el portavoz que nos ha precedido, nosotros también
respaldamos su propuesta, nos gusta mucho lo que ha dicho, nos
gusta mucho todo lo que ha propuesto, es bueno para Baleares
y como diputados de Baleares nosotros lo apoyamos. Somos
más incrédulos a la hora de ver cómo se va a hacer, en primer
lugar porque usted hacer mucho énfasis en decir que es una
nueva conselleria, no, no, es una conselleria del Gobierno a la
cual han llevado áreas de otro departamento anterior.
Innovación que estaba en Hacienda le han llevado parte a
ustedes y parte ha quedado en Hacienda, y Administraciones
Públicas y Justicia, Administraciones Públicas estaba antes en
la Conselleria de Interior, la llevaron a Presidencia, dije que fue
un error y efectivamente fue una rectificación devolverla a
Interior, han ratificado que fue un error. Y Justicia que no tiene
competencias, yo jamás he visto una transferencia digamos
menos efectiva y más costosa que la de Justicia, llevamos ya
tres años gastándonos en Justicia sin tener ningún resultado,
pero bueno, de momento va bien.

Yo creo, Sra. Consellera, que de su discurso de hoy voy a
decirle muy poco porque hace poco tiempo usted, más o menos,
dijo lo que acaba de avanzar ahora mismo, hoy ha puesto
algunas frases más y es que, efectivamente, yo creo que
Innovación, yo se lo dije el día de los presupuestos y se lo
vuelvo a decir hoy, es una de las actuaciones que tiene la
conselleria más espectaculares de cara a las empresas para la
reconversión, este modelo productivo, ustedes están
programando que quieren hacer, el Sr. Zapatero y todos ustedes,
me parece muy bien, pero los presupuestos que tienen
actualmente ustedes en Innovación no corresponden a la
importancia de la conselleria ni corresponden a la esperanza que
debemos tener en que efectivamente hacer un nuevo modelo
productivo. Cuando se reconvirtieron los autónomos de Bilbao
o de Sagunto, que fue un modelo productivo para el País Vasco
y para Valencia, hubo otros presupuestos y otras acciones.

El desencuentro con los trabajadores; creo que usted maneja
muy bien las palabras porque no es un desencuentro, es un
incumplimiento con los trabajadores, ustedes lo que hacen es
incumplir el pacto sindical de legislatura que la Sra. Consellera
de Interior anunciaba aquí, a bombo y a platillo, en los
presupuestos del 2009, y por lo tanto ustedes lo incumplen. No
es desencuentro, es incumplimiento, ésa es la palabra. 

En seguridad pública usted ha sido valiente ahora, ha dicho
dos cosas que son importantes para mí, en primer lugar, que no
veremos la policía autonómica en la calle, eso ya lo sabíamos,
lo que ha introducido otro juego de palabras, dice usted que va
a avanzar el año que viene en un modelo de policía autonómica
antes de fin de legislatura. ¿Esto qué quiere decir, que nos va a
enviar un borrador de cómo quiere usted que sea o el proyecto
de ley al Parlamento? Porque es muy importante esto. La
diferencia es de matiz, si usted manda el proyecto de ley al
Parlamento no habrá engañado este gobierno al Parlamento,
pero si usted manda un modelo para entretener, sí que habrá
engañado al Parlamento, porque es uno de los compromisos a
que se comprometió este gobierno, la policía autonómica.

Por lo tanto, si lo incumple ustedes habrán incumplido una
vez más, pero bueno, no pasa nada, hemos estado 2.000 años sin
policía autonómica, 2.009, podemos estar un par de ellos más.
Lo que ocurre es que luego ustedes no tendrán ninguna
autoridad para exigir nada cuando haya otro gobierno porque le
recuerdo que si esta ley no entra antes del junio de 2010 en esta
cámara no se verá en esta legislatura, como no sea por
procedimiento único de lectura única. Lo digo para que veamos
los tiempos en el tema este.

Yo, por lo tanto, suscribo lo que usted ha dicho, la bondad
de su discurso lo suscribo y creo que lo dice con buena fe, su
presupuesto no la acompasa, pero yo creo que vamos a hacer
unas enmiendas presupuestarias para dotarle de más recursos a
fin de poder potenciar recerca, innovació i implementació.
Creemos que se ha de investigar, se ha de aplicar después a las
empresas y ha de haber medios para hacerlo. El Plan de ciencias
del 2009-2012 hace poco que se ha puesto en marcha, no vamos
ahora a criticarlo, lo haremos dentro de equis tiempo cuando
haga un año cómo va. Creo que hay demasiados apartados, creo
que hay demasiados chiringuitos y poco dinero, posiblemente el
Plan de ciencias con menos chiringuitos y más dinero sería
efectivo para las empresas y sería efectivo para las empresas si
hubiera una difusión buena, si hubiese -y voy a hacerle una
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sugerencia, no quiero que se lo tome como una insolencia- el
portal del innovador donde se pudieran hacer todas las
sugerencias de los innovadores, se pudiera encontrar toda la
ayuda económica para los innovadores y se pudieran encontrar
todas las posibilidades que tienen las empresas de aplicar
innovación en su empresa.

Yo quiero que usted, que es una nueva consellera de un
mismo gobierno, me conteste a los compromisos que adquirió
la consellera de Interior anteriormente. Mire, en su
comparecencia el 10 de octubre de 2007 para decir las líneas
generales, la conselleria se comprometió a convertir el cuartel
de Son Banya en un centro operativo para la seguridad de los
ciudadanos de estas islas, quiero saber cómo está. Se
comprometió a impulsar la policía autonómica cuya creación se
hará decididamente a través de un modelo participativo y cuya
sede se ubicará en Son Banya, ya sabemos cómo está. A
elaborar un plan estratégico para la implantación de la policía
autonómica, no sabemos cómo está. Se comprometió a construir
en Son Banya el edificio central de la EBAP, usted ahora nos
dice que se traslada a otro sitio, pero en Son Banya no se ha
hecho nada. A la redacción de la ley del juego para regularlo,
también, en nuestra comunidad como en todas las comunidades
de España, usted ha dicho que entrará el año que viene pero
todavía estamos .... Constituir la mesa técnica del juego con
representación de todos los sectores como grupo de trabajo de
la comisión de juego de las Islas Baleares, no sabemos cómo
está. El Plan integral de seguridad de todos los edificios de la
comunidad autónoma usted acaba de decir ahora mismo que
también lo va a hacer, pero esto ya es un compromiso del año
2007, del presupuesto del 2008 y del presupuesto del 2009 y
estamos en el proyecto del 2010. Y reorganización del personal
de seguridad con las modificaciones legislativas necesarias,
nosotros no hemos recibido ninguna modificación legislativa,
por lo tanto entiendo que no se ha hecho nada. Un pacto de
legislatura con los sindicatos, que el año pasado vino aquí la
consellera y anunció que lo había hecho, la felicité, o mejor
dicho, la felicitamos por ello, y usted dice ahora que hay un
desencuentro, no, hay un incumplimiento de este pacto.

La creación de una plataforma tecnológica digital -escuche
bien, año 2007- para dotar a la CAIB de una red de
comunicación robusta, segura y fiable para gestionar las
gerencias y tal. Usted nos lo acaba de prometer ahora mismo y
nos lo prometió la última vez que vino, la red digital de
comunicaciones. En la comparecencia de los presupuestos de
ese mismo año siguió la conselleria comprometiéndose a un
nuevo decreto de funciones para el instituto de seguridad
pública de las Islas Baleares y de los miembros integrantes del
mismo, tampoco lo he visto. Un plan de coordinación de
policías locales, el PLACOPOL, tampoco lo he visto. La
mediación de la ley de función pública, usted la acaba de
anunciar ahora, la anunció año 2007. Mediación de la ley de
cuerpos y escalas, usted la acaba de modificar ahora, la anunció
el 2007. Centro de emergencias en Ibiza, ya estaba en el año
2007 el presupuesto, el proyecto y era una cuestión inminente,
usted lo acaba de anunciar ahora, tampoco está hecho.
Ampliación de convenios con la MDA para el estudio de
corrientes marinas y vertidos de hidrocarburos, no sé cómo está,
si se ha ampliado o no. La ley de policía autonómica en el 2008
ampliamente debatida, la prometió el 2007 para el 2008. La
sede de la EBAP en Ibiza, evidentemente tampoco está la sede
de la EBAP en Ibiza. 

De su comparecencia del día 11 de noviembre del 2008 para
el proyecto de ley de este año se comprometió a una propuesta
normativa de policías autonómicas para el 2009, no ha entrado.
Anunció la firma del pacto sindical, que acabo decir ahora
mismo, reitera que ya tiene el proyecto y está inminente la
instalación del 112 en Ibiza, sigue sin estar en el 2010. La
integración del 061 y el 112, cómo está. El servicio propio de
meteorología que no consiste, si usted se repasa muy bien el
discurso de la consellera cuando vino aquí, en poner estaciones
para ver si ha llovido o si deja de llover, no, no, no, era un
servicio propio de meteorología para predecir el tiempo, para
predicciones. No sabemos tampoco cómo está. 

En definitiva todo esto queremos saber si este gobierno lo
mantiene o usted no lo mantiene, quiero saber qué es lo que
vamos hacer, porque claro la bondad de venir aquí a decir “
vamos a hacer” es fantástico, pero hay que poner un plazo.

Yo quisiera que la gestoría, que según algún portavoz es la
Conselleria de Interior le pusiera un calendario de vencimiento
de los plazos para ingresar en Hacienda las cuestiones que hay
porque no hay recargo. O sea, yo creo que decir que la
Conselleria de Interior es una gestoría, y no sé por quién lo
decía si por la anterior consellera o por el otro, pero le recuerdo
que los últimos diez años la Conselleria de Interior, seis años la
ha presidido el Gobierno del Sr. Antich y cuatro el Partido
Popular. Por lo tanto, aquí cada uno tendría que coger sus
consecuencias de cómo está la Conselleria de Interior. 

Por supuesto, Sra. Consellera, yo respaldo todas sus
propuestas, soy escéptico cuanto a Innovación, no porque esté
en Interior, yo creo que son las mismas personas y no tiene por
qué, no creo que sea usted menos inteligente que el Sr. Manera,
como mínimo es igual o más porque las mujeres son más
inteligentes que los hombres genéricamente, pero las personas
son las mismas, por lo tanto, manejan las mismas cuestiones. Lo
que sí le digo es que conviene, cuando se hace una propuesta, se
ponga un calendario. 

Tiene usted poco tiempo, Sra. Consellera, tiene usted un año
porque el mes de febrero y el mes de marzo del 2011 es casi,
casi período electoral, lo que no se cierre en el primer semestre
del 2010 no tendrá usted tiempo de hacerlo. Por lo tanto, me
gustaría que usted concretase algunas de las gestiones que ha
hecho con un calendario de cómo se va a hacer para ver luego
si usted ha cumplido o no.

Gracias, Sra. Consellera y Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar tots els grups i
aquells temes que són comuns o que m’han plantejat fer-ho de
forma conjunta. En primer lloc, respecte de les coses que em
demanava el Sr. Riudavets, quant al Centre BIT d’Alaior,
efectivament aquest és un projecte de la conselleria i li puc
avançar que es fa feina per treure a concurs, que es farà molt
prompte, aquest projecte de Centre BIT a Menorca i es fa en
colAlaboració, el projecte, amb el ColAlegi d’Arquitectes.
Esperam licitar les obres, encara que això sempre parlar de
licitar obres és una mica aventurat, però, com dic, esperam
licitar-les el segon trimestre de l’any que ve i així ja a l’estiu o
passat l’estiu, començar les obres d’aquest centre BIT a
Menorca. A més, paralAlelament treballam amb tots els agents
locals -CAEB, PIMEM, Joves Empresaris, amb l’Ajuntament
d’Alaior, amb el Consell Insular de Menorca- per tancar el
projecte de continguts d’aquest centre BIT a Alaior. La setmana
que ve, precisament, hi ha una reunió de la conselleria amb tots
aquests agents per treballar ja el contingut del centre BIT a
Menorca, concretament a Alaior. 

Per altra banda, també, em demanava sobre la participació
d’empreses en Innovació a les illes menors, que no es quedi tot
en la participació aquí a l’illa de Mallorca. Bé, li puc dir que ja
hi ha empreses, tant de Menorca com d’Eivissa principalment,
que treballen o que participen de les agrupacions empresarials
d’empreses dels clústers, concretament amb el de la música a
l’illa d’Eivissa; empreses del món audiovisual tant d’Eivissa
com de Menorca, evidentment menys, però hi participen també
amb aquest clúster audiovisual i està a punt de crear-se una nova
agrupació d’empreses innovadores, en aquest cas a Menorca,
relacionades amb el sector agrari. Últimament s’ha fet molta
feina, precisament, a Menorca amb aquest aspecte. 

També hem de dir que treballam a través d’internet,
precisament hem de canviar tots la nostra -diguem-ne- cultura
de feina i d’insularitat en el sentit que a internet,
afortunadament, no hi ha insularitat i no feim distincions d’on
s’ubica l’empresa, intentam, també, que projectes concrets es
liderin des de les illes menors. Per exemple, en el cas d’Eivissa
hi ha un projectes de mons virtuals que es lidera des d’Eivissa,
i altres projectes són les PIME en xarxa i en el cas de Menorca,
el teletreball. 

M’ha fet menció, no només vostè sinó també altres grups, al
Pla d’estabilitat policial, jo no reiteraré aquí tot el discurs sobre
la policia turística, el model que es va crear en l’anterior
legislatura, si ha estat un error o no, evidentment si nosaltres
haguéssim hagut de crear aquest model no l’haguéssim creat,
però ara ja hi és i això ha creat tota una sèrie d’expectatives i de
necessitats en els ajuntaments que veuen, no només els
ajuntaments sinó els propis policies locals, amb molta
preocupació una de les conseqüències d’aquest model de policia
turística que és l’absoluta inestabilitat laboral. Hi ha
ajuntaments on el 90% d’aquesta plantilla són interins, això vol
dir que el model ha fracassat, però no ens hem de lamentant de

com ha anat això sinó que hi hem de buscar solució. Quin és el
projecte o què proposam des de la conselleria?, que en aquest
període transitori i fins que no arribi un nou model de suport a
la policia local o policia turística, com li vulguin dir, la
conselleria continuarà donant suport als convenis de
colAlaboració que hi havia fins ara, com a mínim un any més, i
volem pactar un pla d’estabilitat policial que ha de consistir en
un acord entre ajuntaments i sindicats o treballadors perquè
finalment els que són responsables de la plantilla policial són els
ajuntaments.

 Nosaltres des del Govern podem donar totes les ajudes que
siguin necessàries, però amb un límit, i és que finalment seran
els ajuntaments que hauran de determinar les seves plantilles
policials. Amb això, el Pla d’estabilitat policial, nosaltres el
tenim molt avançat, però no és un document tancat, perquè com
dic aquest divendres mateix tenc una reunió amb la FELIB per
poder-ne parlar. Ha fet molta feina també el sindicat UGT en tot
el tema d’estabilitat policial perquè en el seu dia ja ens varen fer
propostes, i han estat molt reivindicatius precisament amb
l’estabilitat laboral d’aquests policies locals.

Per tant, i concretant, suport i renovar el conveni de la
policia turística, sí, com a mesura transitòria fins que arribi
aquest pla d’estabilitat policial.

Un altre del temes que m’ha plantejat el Sr. Diputat és el
tema de les transferències d’activitats classificades als consells.
Com sap tant a Eivissa i Formentera com a Menorca ja es varen
produir en el seu dia aquestes transferències, i en el cas de
Mallorca justament la setmana passada es va produir una reunió
de la comissió de transferències d’aquestes competències, que
com diu el nou estatut és una competència pròpia dels consells,
i s’està debatent sobre el que es debat en totes les competències,
el que ha de ser el cost efectiu, la transferència de capítol 1 de
personal, etc., i esperam que dins aquesta legislatura es pugui
produir aquesta transferència de competències, bàsicament al
Consell de Mallorca, que és on falta.

Model de policia autonòmica. N’han parlat tots els grups. Jo
he estat molt clara, perquè intent ser el més transparent possible.
Evidentment aquesta legislatura torn a reiterar que no veurem
la policia autonòmica al carrer. Vol dir això que hem renunciat
en aquesta legislatura que hi hagi policia autonòmica? No, el
que deim és que és materialment impossible que la policia
autonòmica sigui al carrer perquè primer hem de consensuar el
projecte i el model de policia autonòmica, totalment d’acord, i
contestant ja al Sr. Rodríguez el nostre compromís no és enviar
un esborrany, un document perquè discutim i passin els mesos
i no arribem a cap acord, no; li puc assegurar, Sr. Rodríguez,
que el nostre compromís és clar, i les dues coses que vostè ha
plantejat no són incompatibles: enviar un document de feina, un
esborrany, com li vulguem dir, per consensuar el projecte de
policia autonòmica, i si hi ha consens i si només hi ha consens
es procedirà perquè l’avantprojecte de llei tengui la tramitació
parlamentària corresponent. Aquest és el nostre objectiu, però
també som clara en dir que si no hi ha consens no tendrem
policia autonòmica, perquè un tema tan important i tan delicat
com és la seguretat pública no pot estar..., bé, a canvis de signes
o de colors polítics d’un govern o l’altre. Tot això és molt més
important i ha d’estar pactat quin ha de ser aquest model de
policia autonòmica.
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No entraré ara a la discussió semàntica, contestant també al
diputat Sr. Diéguez, al qual agraesc les seves paraules perquè en
definitiva ara ja em pareix fora de lloc, com deia el Grup
Popular, si Innovació ha passat a Interior, si és Interior que...; en
definitiva, li diguem com li diguem és una nova conselleria que
es diu d’Innovació, Interior i Justícia, que és una potestat de
canvi de govern que té el president i, bé, així ho va fer.

I entrant ja també en un tema que preocupa i que ha estat
objecte de debat o de comentari per tots els grups parlamentaris,
el tema de les transferències en matèria de justícia. No puc
compartir el comentari que feia el portaveu del Grup Popular en
el sentit que..., ha vengut a dir que estam gastant sous, diners o
doblers en una matèria de la qual no tenim competència.
Efectivament avui no en tenim competència, però probablement
en aquests mesos que ens queden de legislatura és la feina més
important que tenim entre mans dins aquest govern, no dins
aquesta conselleria, dins aquest govern, que venguin les
transferències de justícia ben dotades i que no es repeteixin
experiència anteriors que no fa falta que aquí tornem a treure.
He avançat també que la reunió que es va haver de suspendre
amb el ministre de Justícia l’hem represa, que serà el proper
dilluns de la setmana que ve, i bé, esperam que puguem tenir no
sé si moltes novetats, perquè evidentment, com he dit també a
la meva compareixença, es reprendran els grups de feina, i és
allí on -la feina més tècnica- és on es discutirà aquest traspàs de
competències. I coincidesc amb el manifestat pel portaveu del
Grup Socialista, Sr. Diéguez, que no només és important -que
ho és- el cost efectiu, sinó que també és fonamental el tema de
la construcció de les noves infraestructures, dels nous jutjats.
N’hi ha alguns que no són negociables i que jo crec que això el
ministeri ho té ja assumit, entre altres coses perquè una part ja
la té pressupostada en els pressupostos general de l’Estat de
l’any que ve, que són els jutjats d’Eivissa, els de Maó, els de
Ciutadella, i per a nosaltres també és molt important la
construcció i la millora a l’illa de Mallorca en els cas de
Manacor, i també la millora d’Inca.

Passant a altres temes que em comentava el portaveu del
Grup Popular, si el pressupost -que això ho vàrem debatre a
l’anterior compareixença- correspon o no a la importància que
volem donar a diferents departaments que formen part de la
meva conselleria, innovació, etc. Ja li vaig dir en el seu dia, és
que el pressupost mai no és suficient, però jo el que dic o el que
intent és que gestionarem de la millor manera possible el
pressupost que tenim.

Quant a si hi ha incompliment o no dels acords sindicals, o
el desencontre que jo deia ara fa uns minuts amb els sindicats
sobre els acords o aquest pacte de legislatura que teníem, torn
ser clara, és a dir, jo comprenc, i tenen tota la raó del món, quan
els representants dels treballadors demanen el compliment dels
acords pactats, tota la raó, res a dir; ara bé, nosaltres el que
demanam, i no proposam cap incompliment ni pensam
incomplir res, el que estam intentant negociar és modular de
quina forma podem fer aquests pagaments, que en definitiva és
en el que es tradueixen aquestes millores salarials, aquest acord
amb els funcionaris, i en això estam, i hi hagi o no hi hagi acord
no pararem de dialogar tot el temps que faci falta.

Bé, jo crec que he contestat també al Sr. Diéguez en el tema
del model de policia autonòmica, de si enviaríem l’esborrany o
si enviaríem el projecte de llei; com dic hi haurà projecte de llei
si hi ha consens polític, si no, no n’hi haurà.

I quant als compromisos de l’anterior consellera d’Interior,
que vostè n’ha fet menció, a la compareixença que ella va fer de
línies generals, evidentment la consellera va manifestar les
línies generals de la seva actuació per a tota la legislatura. Va
tenir temps o va estar la meitat de legislatura, aquests dos anys,
i a mi em correspondrà continuar els altres dos anys, esperam,
això esper. Per tant, els compromisos, els assumesc i els
assumeix aquest govern íntegrament. Una altra cosa és que es
pugui executar tot al cent per cent segons les disponibilitats
pressupostàries, i hem vist probablement que aquest serà i és el
pressupost més difícil econòmicament que es deu recordar, el
primer pressupost regressiu en aquesta comunitat autònoma. Per
tant els compromisos i les línies estratègiques que són del
Govern i que va manifestar l’anterior consellera, la Sra.
Leciñena, els subscric al cent per cent, evidentment i, bé, cada
conseller, o en aquest cas consellera, els executarà en el temps
segons els disponibilitats pressupostàries.

M’ha parlat del tema de la policia autonòmica, que ja va
anunciar la Sra. Leciñena. Idò evidentment continuam amb la
mateixa idea. 

En la Llei del joc, ja li ho vaig dir a l’anterior
compareixença de pressupost, i li pos data: tendrem una
proposta de llei de joc en el primer trimestre de l’any que ve;
tampoc no estic anant tan lluny i no és per tirar balons fora;
esperem tenir ja el text de la Llei del joc molt aviat.

I, bé, m’ha parlat d’altres projectes que ja havia anunciat
l’anterior consellera, però, com dic, és normal que els va
anunciar per a tota la legislatura, alguns es van materialitzar ja
durant aquests dos anys i alguns altres s’aniran materialitzant
amb els anys que ens queden d’aquí a final de legislatura.

Modificació de la Llei de funció pública. Sí, però no és que
hi estiguem fent feina, és que ja està fet i l’avantprojecte s’ha
enviat a les diferents institucions perquè ho valorin, als consells
insulars, concretament, o hi facin les aportacions que creguin
convenient, i entrarà ben prompte en aquest parlament.
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I quant al centre d’emergències d’Eivissa a la seu de l’EBAP
també a l’illa d’Eivissa, no, el projecte o el pressupost no estava
des de l’any 2007, perquè aquest és un treball que va començar
l’anterior conseller, en el qual va fer molta feina, i sí puc dir que
tenim pressupost l’any que ve per a aquest centre d’emergències
de l’112 en colAlaboració amb el Consell d’Eivissa per fer-lo en
el centre de Sa Coma. 

Passant a un altre tema que també m’ha comentat del 061
dins l’112, ja li ho vaig comentar també a l’anterior
compareixença: ho tenim molt avançat, s’estan ja fent proves,
i es va anunciar en el seu dia i ho estam materialitzant ara.

Esper haver contestat, si no totes, la majoria de les qüestions
que m’han plantejat els senyors consellers i conselleres. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, si algun
grup vol usar el torn de rèplica... El Sr. Rodríguez, pel Grup
Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, mire, el problema
de la policía local de interinidad no es la policía turística; la
policía local de interinidad es que las corporaciones locales
convoquen anualmente la oferta pública de empleo donde tiene
que salir las plazas de policía local que estén dotadas. Ése es un
problema que tienen los municipios que usted tiene que hacer,
como coordinación de policía local, tiene que hacer que se
cumpla. Pero esta comunidad tiene otro problema que usted
tendría que resolver con el modelo policial que tiene que poner,
y es que esta comunidad duplica la población casi entre mayo,
y ojalá sea más tiempo, y septiembre, y ojalá sea más tiempo. Y,
claro, hay un problema, que la Policía Nacional manda
compañías especiales porque tienen algún sitio, pero las
corporaciones locales no tienen compañías especiales. 

Le quiero decir dos cuestiones: que la policía turística, el
nombre lo pusimos en el 2003 o en el 2004, pero ya había una
policía que se decía de temporada, que trabajaba un máximo de
seis meses con una formación muy deficiente; la policía
turística ha mejorado en el plazo de trabajo y en la formación
que tiene. Por lo tanto siempre en esta comunidad habrá un
problema para los municipios que duplican su población en
verano y que lógicamente tienen que acometer unos servicios a
los ciudadanos que no pueden prestar con la plantilla normal de
cada año, salvo que dimensionen la plantilla de todo el año para
la oferta que tiene que haber entre mayo y septiembre.

Yo, mire, Sra. Consellera, estuve hablando de pactar la
policía autonómica desde el año 2007, desde que se aprobó el
Estatuto de Autonomía que hablamos de pactar la policía
autonómica, pero hoy, a día 16..., 18 de noviembre de 2009,
todavía no ha enviado ni un solo documento sobre el tema éste.
Claro, si hay consenso; pues si hay oferta, porque primero
tendría que haber una oferta sobre la que negociar aquel
consenso, pero ustedes no han hecho nada hasta ahora. Usted
dice que han trabajo de ben de ver; no sé cuando no trabajan de
bon de ver què és el que fan, porque aquí no ha llegado nada
todavía. Posiblemente tendrán muchos documentos

almacenados, pero evidentemente aquí no se ha visto nada, y si
usted pretende consensuar esta policía autonómica haga algún
gesto, haga algún gesto, envíe algo, díganos algo.

Mire, yo vuelvo a repetir que efectivamente creo que elevar
a rango de director general lo que puede hacer cualquier sección
del servicio autonómico para las competencias de justicia es un
despilfarro. Usted ha puesto en un rango de director general sin
ninguna competencia a una persona que tiene un sueldo,
secretaria, todo este asunto, que puede hacerlo, todas estas
funciones, puede hacerlas un servicio de la comunidad como lo
hizo anteriormente; si nosotros dejamos un presupuesto, un
estudio sobre justicia y no había dirección general en el año
2007, que decía que iban a ganar 70 millones de euros; ustedes
decían que era imposible, que era mucho dinero; ahora mismo
ustedes 55 no los aceptan, por lo tanto no íbamos tan
desencaminados, y no había dirección general. No tengo nada
en contra de la directora general, que me parece fantástico, pero
creo que en época de crisis... Pero evidentemente si estamos
incumpliendo inclusive compromisos con los sindicatos en los
compromisos que habíamos adquirido para los trabajadores, me
parece que es un despilfarro de dinero. Póngalo usted en otra
cuestión que pueda hacer posiblemente la señorita ésta, o la
señora o el señor éste puede hacer otra cuestión, pero esto puede
hacerlo sin tener rango de director general.

Y, mire, en un presupuesto de 3.300 millones de euros,
escatimar 3 millones de euros, más o menos, añádale el 1%,
para cumplir los compromisos con los sindicatos en sanidad, en
educación y en función pública es hacer un problema para que
no se hable del problema que es que estos presupuestos no
responden a las necesidades de las Islas Baleares. Ésta es la
estrategia que ustedes han hecho, han puesto en pie de guerra a
los sindicatos para decir “no tenemos dinero, ...”. No, no, no,
tienen dinero, 3.300 y pico millones de euros, 3.300 y pico
millones de euros, ¿y resulta que escatiman 3 millones de euros?
Si quiere usted, (...), si repasa usted las consellerias verá usted
de dónde puede quitar usted los 3 millones de euros; lo verá
usted clarísimo, donde pueden estar los 3 millones de euros. Por
lo tanto, Sra. Consellera, yo creo que no (...).

Y mire, la anterior consellera se comprometió en 2008, en
la comparecencia de 2008, mire usted la comparecencia que
tiene aquí, compareció el 11 de noviembre de 2008, a que el año
2009 la EBAP tendría una sede en Ibiza, no sé dónde pero una
sede en Ibiza; no la tiene. Yo vuelvo a repetir: es que no me lo
explico, no me lo explico, cómo en tantos años dos consellers de
Ibiza -o sea, usted es la tercera, hubo dos anteriores-, el anterior
a mí y el de después de mí, no han sido capaces de poner ni el
112 ni la EBAP en Ibiza. Pues mire usted, yo lo hice muy mal,
sería una gestoría, pero la gestoría trajo cuatro leyes muy
importantes a esta cámara, y se aprobaron. Veremos al final de
legislatura las que ha traído la actual macroconselleria,
importantísima, de Interior, Innovación y Justicia.
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Hicimos una sede del 112 en Menorca, hicimos una sede de
la EBAP en Ibiza y una sede de la EBAP en Mallorca, y hablé
con el alcalde de Ibiza y se comprometió conmigo, y usted
puede hablar con él, a que nos daría en Ibiza Centre un local
para poner la EBAP, y está el expediente en la esto. Señores, no
han hecho nada de esto, bueno, ustedes mismos sabrán lo que
tienen que hacer, pero la verdad es que aquí ha habido
compromisos que se han incumplido y que son compromisos
que nos obligan a todos. 

Y usted acaba de decir una cuestión que es interesante:
efectivamente, la Ley de juego entraré el primer trimestre; de
acuerdo, vamos a esperarla, pero lo mismo me gustaría que me
dijera de la ley de policía autonómica: “Entrará, mire usted, en
dos meses le mandaremos a usted el avance, a los grupos
políticos, y si hay consenso en el primer trimestre entrará”, y le
responderemos. Ahora, decir que ha de ser por consenso, por
unanimidad y (...). Y otra cuestión: ¿o piensan ustedes que la
policía autonómica no ha de pagarla el Gobierno central?, ¿o
piensan ustedes que es por crisis, (...)?, ¿o piensan ustedes que
somos distintos nosotros que los navarros, los vascos o los
catalanes, a los que les paga la policía autonómica el Gobierno
central?, y en Navarra hay Policía Nacional y Policía Foral, y la
Policía Foral la paga el Gobierno central. ¿O intentan ustedes
que no pague la policía autonómica el Gobierno central? Espero
a ver los grupos nacionalistas lo que dicen porque es muy
interesante esto, ¿eh?, es muy interesante esto, asumir de
entrada ya que no habrá policía autonómica porque no hay
recursos. Recursos, hay, por supuesto que hay, igual que tienen
para Navarra, para el País Vasco y para Catalunya.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar el debat té la
paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President, i bé, per acabar ja també aprofit per
agrair a tots els grups les seves intervencions, les seves
aportacions. També al portaveu del Grup Popular, perquè estic
satisfeta que coincidim en les línies estratègiques i en tot els
objectius d’aquesta conselleria, crec que això ja és un avanç.
També estic convençuda que el Sr. Rodríguez dins l’any 2010
deixarà de ser tan escèptic de molts d’aquests projectes que,
com dic, es materialitzaran i vostè i jo els veurem.

I només contestaré dues cosetes molt concretes. Jo crec que
ara no és l’hora de fer repàs del que ha estat la gestió d’Interior
a les altres legislatures. Jo l’entenc, a vostè, Sr. Rodríguez, li ho
dic sincerament, i estic convençuda que a mi em passarà el
mateix que a vostè quan passi a l’oposició, o no, i vengui un
altre conseller que amb aquest afany d’intentar demostrar tota
la feina que es va fer, cosa que és molt legítima, a mi
segurament en un futur em passarà absolutament el mateix que
a vostè. Però crec que a dia d’avui el que ens interessa és el
futur i els projectes que hem de materialitzar d’aquí fins que
acabi aquesta legislatura. 

I li dic una cosa: de la policia autonòmica, no n’estam
parlant des de l’any 2007; de la policia autonòmica, n’estam
parlant des de l’any 99, o jo en vaig començar a sentir a parlar,
en el cas de les Illes Balears, des de l’any 1999. Una altra cosa
és que l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2007 ens permeti o no
la seva creació, però res no impedia que a l’anterior legislatura
s’hagués pogut fer també una proposta de model o començar a
consensuar-la, però bé, en definitiva, com dic, no es tracta de
mirar enrere, sinó que miram endavant, i li puc assegurar que
dins l’any 2010 els presentarem una proposta de projecte de
policia autonòmica, ja veurem si ens posam d’acord o no, però
la proposta hi serà.

Per acabar, quant al tema dels acords sindicals, parla vostè
que 3 milions d’euros no són res dins de 3.000 milions d’un
pressupost, no li dic que no li falti raó, el que passa és que quan
sumes salut, educació, acords sindicals i moltes altres coses, es
fa complicat. Per altra banda, Sr. Rodríguez, no són 3 milions
d’euros el compliment d’aquest acord sindical, això és només el
que fa referència als serveis generals, a tot això se li ha de
sumar educació i salut. Però bé, reiter el compromís d’aquesta
consellera, d’aquesta conselleria, de continuar amb la mà estesa
a tots els representants sindicals perquè a més n’estic
convençuda, ho han fet fins ara i per tant ho continuaran fent,
han fet un exercici de responsabilitat, el van fer al seu moment
quan van tancar i acordar aquest pacte de legislatura, ja van fer
un esforç, i estic convençuda i esper que també puguem arribar
a un acord per, com dic, modular o complir amb els acords que
al seu dia estigueren aprovats pel Consell de Govern.

I ara sí, per acabar, no vull deixar passar el tema de justícia,
bé amb els resultat final, probablement a final de legislatura
podrem valorar si han valgut o no la pena tots els esforços, que
li puc assegurar que són més de dedicació del poquíssim
personal que hi tenim, inclosa la Direcció General de Justícia,
si ha valgut la pena el cost que ha tengut la direcció general amb
la feina feta. I li vull dir una altra cosa, només la feina feta
durant aquest darrer any i mig a la Direcció General de Justícia
ja ha justificat la seva creació, perquè la feina, ...i no és per
desmerèixer la feina feta a l’anterior legislatura, que segur que
la feren amb tota la bona voluntat respecte del tema d’aquest
estudi en justícia, però exhaustiva com la feina que s’ha fet
aquesta legislatura li puc assegurar, exhaustiva, que a més ens
servirà com una eina seriosa per negociar amb el Ministeri de
Justícia. Li he fet arribar un CD que estic segura que podrà
veurà amb deteniment, perquè la documentació és extensa,
sobre aquest estudi de les necessitats, de les diferents
infraestructures de totes les illes. Ha estat una feina molt
costosa, no econòmicament, sinó feina feta durant aquest any i
mig en justícia, que esperam que ens ajudi a materialitzar o a
aconseguir unes competències en justícia ben dotades
econòmicament, a ser possible en aquesta legislatura, sempre i
quan arribin ben dotades econòmicament.

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies als senyors
diputats.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabat el debat del primer
punt de l’ordre del dia, agraïm la seva presència i la dels seus
acompanyants, i suspenem la sessió per un temps de tres minuts.

Demanam, per favor, que els portaveus s’acostin a la mesa
per tractar algunes qüestions respecte del punt següent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 11538/09, electoral dels consells insulars.

Passarem al segon punt, que consisteix a dictaminar el
Projecte de llei RGE núm. 11538/09, electoral dels consells
insulars.

Amb caràcter previ s’ha d’indicar que en haver acceptat, tal
com indica l’informe, per part de la ponència la nova
reordenació de l’estructura de l’articulat i , en aplicació de
l’article 117.5 del Reglament de la cambra, es demana a la
comissió si s’accepta l’esmena tècnica de passar l’article 2 com
a disposició addicional primera. Tenc entès que els grups han
acceptat aquesta proposta i, per tant, podem considerar que per
assentiment s’assumeix aquesta proposta.

Per continuar, es farà un debat únic on es defensaran
conjuntament les esmenes que es mantenen a l’articulat, totes
del Grup Parlamentari Popular; les esmenes que es mantenen al
projecte de llei són les següents: a l’article 5, RGE núm.
13231/09; a la disposició transitòria primera, la 13232/09 i la
13235/09; a la disposició transitòria segona, la 13237/09.

Per defensar les esmenes, té la paraula el Sr. Jerez, en nom
del Partit Popular, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Són només quatre esmenes,
no esgotaré el temps. Aquest diputat el que farà serà mantenir
el sentit de les quatre esmenes que tenim encara vigents en
aquesta tramitació del projecte de llei de consells, i ho farà amb
els mateixos termes que ho ha estat fent durant tota la tramitació
i, en particular, amb els mateixos arguments que hem usat a la
ponència.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Torns a favor?, n’hi ha? No. Torns
en contra? 

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té
la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
La veritat és que, per fer una reflexió inicial, jo crec que és un
projecte de llei que gaudeix d’un ampli consens, un projecte de
llei en el qual s’han presentat set esmenes, de les quals en
queden vives només quatre, esmenes presentades totes elles pel
Partit Popular, llavors el que podem concloure és que rallam de
temes molt puntuals, molt concrets que malgrat es mantenguin
aquí a comissió, i arribin fins i tot a plenari, podríem dir que és
una llei consensuada, d’acord entre tots, encara que hi hagi
temes mínims, temes molt menors on el Partit Popular manté
unes esmenes que crec que fins i tot se li recomanaria la seva
retirada o el seu no manteniment de cara a plenari, perquè una
llei electoral crec que seria valuós que fos aprovada per consens.

Entrant directament a les quatre esmenes vives, la 13231 a
l’article 5 no la votarem a favor perquè la consideram
innecessària. Quan s’assenyala la incompatibilitat dels directius
de la resta de mitjans públics de comunicació de les Illes
Balears ja s’inclouen naturalment els dependents dels consells
insulars i de les entitats locals, perquè que jo sàpiga aquestes
són administracions, mitjans públics de les Illes Balears, si
depenen dels consells insulars o dels ajuntaments. Per tant, per
innecessària, redundant, no consideram que l’haguem
d’acceptar.

La següent, la 1323 ..., bé, la següent, a la disposició
transitòria primera, on el Partit Popular proposa que els
reglaments orgànics dels consells fixin la data de constitució. A
nosaltres ens sembla que no és adient, no creim que sigui
convenient ni oportú i ni tan sols entenem la motivació de
traslladar als reglaments orgànics aquesta data de constitució,
tenint en compte que elaboram una llei electoral; una altra cosa
seria que s’inclogués aquesta data de constitució dins una llei
d’un altre caire, però tenint en compte que feim una llei
electoral on hi ha una àmplia franja de dies on cada consell
potestativament podrà escollir el dia que es constitueix, 25 dies
que no es pot, llavors no té sentit traslladar a un òrgan inferior,
a una normativa de rang inferior, la data de constitució. Crec
que amb els dies que es fixen a la llei, 25, de franja, els consells
tenen prou disponibilitat per adequar el seu calendari.

Ara passam a l’esmena 13235, també a la disposició
transitòria primera, on el Partit Popular pretén fixar la fórmula
de jurament de la llei, de fet més que fixar-la pretén incorporar
en aquesta llei la fórmula que va fixar en el seu moment un
decret estatal de l’any 79 per aplicació a l’administració local.
Ho consideram absolutament innecessari, nosaltres no som
administració local, els consells són administració autonòmica,
i fer aquesta transposició de l’administració local d’un decret
estatal de l’any 79 a una llei aprovada per aquest parlament, no
té sentit. 

Sí proposaria, i aquí no ho propòs a nivell de transacció,
perquè ja se’m va dir que no a la ponència, el que proposaria és
una esmena in voce que només serà efectiva si tots els grups hi
estan d’acord, en el benentès que això no suposa cap transacció
i que, per tant, el Partit Popular, si vol, pot mantenir la seva,
però allà on nosaltres posàvem “els consellers electes han de
prendre possessió davant la Mesa d’edat amb la fórmula de -
cometes, posaven- “jurar o prometre per la pròpia consciencia
i honor complir lleialment les obligacions del càrrec”,
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eliminaríem les cometes, és a dir no faríem la formulació
concreta i ho deixaríem com un genèric, i quedaria “els
consellers electes han de prendre possessió davant la Mesa
d’edat jurant o prometent complir lleialment les obligacions del
càrrec”. Llavors, la fórmula la decidiria cada consell. Creim que
queda més escaient amb l’argumentació meva anterior de no
fixar una fórmula dins el text de la llei i deixar-ho, en tot cas, a
la potestat dels consells insulars. És una proposta que
naturalment hauran d’acceptar tots i, si no, quedaria com està,
sense que això sigui un condicionant o una transacció a
l’esmena del Partit Popular que naturalment, si vol, la pot
mantenir a plenari.

L’esmena 13237 a la disposició transitòria segona proposa
un supòsit gairebé impossible que es doni, que succeeixi mai.
Ens proposa el Grup Popular el supòsit de l’empat exacte de
vots entre dues candidatures, ens estam referint a consells
insulars on el cens és considerable, podria donar-se en el cas de
Formentera, on el cens és menor, però a Formentera ja sabem
que les eleccions es regeixen pel sistema local, ja que també té
la consideració d’ajuntament, per tant aquest empat entre vots
és gairebé impossible, si més no, com que no suposa cap
anomalia a la resta de la llei incloure aquest supòsit -ja dic,
gairebé impossible-, per la nostra part, aquesta, la podríem
acceptar.

I això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. En aras a la brevedad,
simplemente consignar que hacemos nuestros los argumentos
que se han expuesto por el grupo que nos ha precedido en el uso
de la palabra, ya digo, en definitiva rechazar la enmienda 13231,
porque entendemos que ya está suficientemente explicitada en
el artículo que se pretende enmendar; y asimismo, respecto de
la 13232 tampoco nos parece adecuada, puesto que las fechas
que se han puesto como posibles para que se haga la sesión de
constitución suponen un abanico más que suficiente para que el
consell insular que corresponda pueda escoger la que mejor le
convenga, aparte del problema técnico que supone remitir a un
reglamento orgánico lo que está previsto en la ley.

Respecto de la 13235 sobre la fórmula de juramento,
también entendemos que es mucho más correcto que no exista
fórmula de juramento alguna, sino solamente la obligación de
prometer o jurar el cargo.

Y por último, la 13237, referida a la utilización del sorteo
como método para resolver los empates, si bien nos parecen
prácticamente imposibles, bueno, si no imposible, muy
difícilmente probables, improbabilísimos más que imposibles,
y aunque no nos guste como solución, no habiendo otra mejor
ante la improbable, pero posible, circunstancia de que se
produzca ese empate, aceptaríamos que se resolviera de la
manera propuesta en la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Els grups que no han
intervingut volen fixar posició? Si no és així, té la paraula el Sr.
Jerez.

EL SR.- JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Bé, han
entrat vostès en qüestions tècniques sobre la llei i jo vull reiterar
els arguments que he emprat a la ponència en totes i cadascuna
de les esmenes que encara es mantenen vives, però, en qualsevol
cas, com que hi han aprofundit, no seré menys jo, i insistiré una
altra vegada en el mateix.

L’esmena 13231 la presenta el Partit Popular perquè creu
que així reforça la idea que tots aquells mitjans de comunicació
públics que siguin dependents de consells insulars o d’entitats
locals tenen precisament aquesta incompatibilitat. Simplement
és una qüestió tècnica per reforçar aquesta precisa idea.

L’esmena següent, la 13232, si bé és cert que no té massa
importància, simplement és una qüestió per intentar donar
importància i categoria als consells insulars, intenta habilitar
diferents dies de constitució per tal que aquell que vulgui
participar d’aquesta constitució ho pugui fer a nivell de
qualsevol illa. Pensam en un cas, jo estic convençut que el
president de les Illes Balears estaria satisfet de poder assistir a
les quatre constitució dels quatre consells insulars o tres consells
insulars de la comunitat autònoma, per tant si simultaniejam
aquesta constitució difícilment podrà tenir lloc aquesta qüestió.

Respecte de l’esmena següent, la 13235, miri, efectivament
aquesta és una fórmula que es manté vigent a normativa local i
crec que és una fórmula bastant adient, que està, com dic,
encara en pràctica, i no crec que hi hagi cap tipus
d’inconvenient per traslladar una fórmula que es ve emprant fins
i tot ara mateix a les constitucions dels mateixos consells, que
sigui una fórmula que es continuï mantenint a la constitució dels
consells, perquè que efectivament s’empri a les entitats locals
més bàsiques, que són els ajuntaments, no és incompatible per
tal que també es mantengui a l’hora de constituir els consells
insulars.

I la darrera esmena, que és la 13237, crec que es tracta de
resoldre una qüestió improbable, improbable però possible, és
bastant difícil que es doni, però vull recordar als senyors
diputats que a les darreres eleccions autonòmiques al Consell
d’Eivissa ens separaren 37 vots, 37 vots d’un cos electoral de 40
o 50.000 persones, per tant, aquí les probabilitats s’escurcen, i
jo voldria mantenir aquesta possibilitat per tal de resoldre una
qüestió que és possible que es doni.
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Per acabar i simplement a efectes tècnics, perquè aquest
grup parlamentari també té un dubte, no té res a veure amb les
esmenes presentades, voldríem fer una consulta a la senyora
lletrada en el sentit de saber si aquesta llei, sí que és cert que es
necessiten dos terços per ser aprovada, ja que tracta de matèria
electoral, al ple, si aquest quòrum també és necessari a comissió
per tal que aquesta llei surti endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Ha fet vostè una pregunta al lletrat? Ho
he entès així.

Sí, se suspèn la sessió per un parell de minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam reprendre la comissió, i abans...

Sr. Rodríguez, per favor...

Tornam reprendre la comissió i, abans de donar la paraula
al Sr. Riudavets, vull demanar en tot cas al Sr. Jerez si s’ha
manifestat sobre la proposta que ha fet el Sr. Riudavets.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, Sr. President, però no l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Riudavets. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No, senzillament reafirmam que, de les quatre esmenes, tres
les rebutjam; la quarta, l’acceptam. I respecte al que s’ha
solAlicitat, ja que no sé si haurà constat en acta prèviament la
intervenció del Sr. Rodríguez en què demanava informació a la
lletrada, jo també vull fer constar que som conscient i que des
del grup som ben conscients que així com la Llei electoral del
Parlament fixava majoria qualificada, en cap moment la llei de
consells a l’Estatut d’Autonomia fixa majoria qualificada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente para adherirnos a las
manifestaciones que ha hecho el Sr. Riudavets y en el mismo
sentido lo expresamos nuestro grupo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fixades les posicions... Sr. Rodríguez, vol
dir alguna cosa?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Para puntualizar que la petición a la letrada la ha hecho el
Sr. Miguel Jerez, no el Sr. Rodríguez. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que tots ho sabíem ja, açò. Moltes gràcies.

Passam llavors a la votació. La Sra. Lletrada, si comet algun
error, tendrà la bondat de corregir-me, però en aquest primer
bloc de votació votaríem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular números 13231, 13232 i 13235; sí, la 13237 està
assumida, i per tant ja decau com a esmena, s’incorpora.

Està aprovada per assentiment. Molt bé.

Llavors procedim a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 7 vots a favor i 9 en contra, i cap
abstenció.

Passam a la votació dels articles als quals es mantenen
esmenes, en aquest cas article 5 i disposició transitòria primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 9 vots a favor, 7 en contra, cap
abstenció.

Votarem a continuació els articles i les disposicions als quals
no es mantenen esmenes, que són denominació del títol del
projecte, denominació del títol I, articles 1, 3 i 4; denominació
del títol II, articles 6, 7, 8, 9, 10 i 11; disposició addicional
primera, antic article 2; disposició addicional segona, antiga
disposició addicional única; disposició transitòria segona, que
recorden que l’hem incorporada; i disposició final única i
exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Moltes gràcies. Queda aprovat per...

9 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció. Perdó, 7
abstencions i cap en contra.

Moltes gràcies. 

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 11538/09, electoral dels consells insulars. 

Així mateix es recorda que d’acord amb l’establert a l’article
120 del Reglament de la Cambra els grups parlamentaris, dins
les 48 hores següents a la data d’acabament del dictamen, en
escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament,
hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats al
dictamen, pretenguin de defensar en el ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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