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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Sr. President, Aina Crespí substitueix Francina Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Buen día, Sr. Presidente, María Luisa Morillas sustituye a
Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

1) Compareixença RGE núm. 1596/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia, per tal d'informar sobre el PINTIB 2010-2014.

Així, començam amb el primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Compareixença RGE núm. 1596/10 de la
consellera d’ Innovació, Interior i Justícia, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre el PINTIB 2010-2014.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Sra. Pilar Costa i Serra, acompanyada pel Sr. Josep Manchado,
director general de Tecnologies i Comunicació, i el Sr. Joan
Marí, cap de Gabinet.

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el PINTIB, el Pla
d’Impuls de les Noves Tecnologies de les Illes Balears, 2010-
2014 neix del compromís públic i privat per situar la nostra
comunitat autònoma a l’avantguarda de la societat de la
informació. Les noves tecnologies ens ofereixen l’oportunitat
d’impulsar un canvi de model productiu, el model que propicien
les TIC és el d’un creixement econòmic que genera riquesa i
llocs de feina, llocs de feina qualificats i a més estables. Tot
això de manera desestacionalitzada, sostenible i sense
comprometre ni el territori ni el medi ambient.

Es tracta d’un pla en el marc de la colAlaboració pública-
privada, amb un pressupost total de 255 milions d’euros fins a
l’any 2014, amb inversions anuals aproximades de 50 milions
provinents tant del sector públic com del sector privat. El
PINTIB no exclou altres plans d’estímul del teixit productiu
balear, sinó que promou un nínxol d’activitat prou consolidat,

que per la seva transversalitat permet, a més, una major
competitivitat d’altres àrees d’activitats més tradicionals,
especialment dins el sector turístic, motor actual de l’economia
de les nostres illes.

Un dels avantatges d’aquest pla és el consens entre els
agents del sector públic i la totalitat del sector privat. Hem de
dir que la patronal del sector TIC ha participat en l’elaboració
d’aquest pla, tant les sectorials de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i Formentera, colAlegis professionals, clústers de caire
estratègic i professionals i treballadors. Dir, per donar unes
dades, que el sector TIC té a les Illes Balears un pes relatiu d’un
5,6% del Producte Interior Brut, i l’objectiu final del pla és
assolir el 10% en aquest període de cinc anys, alineant així la
nostra comunitat autònoma amb les principals economies
capdavanteres d’Europa.

Dins el Pla d’Impuls a les Noves Tecnologies distingim dos
tipus d’agents: per una banda els agents impulsors, que han estat
els encarregats de redactar el pla i de fer-ne el seguiment; i per
altra els agents de suport, involucrats en les actuacions del pla.
Aquests darrers han de ser informats dels objectius perseguits
i del ventall d’actuacions en marxa, amb l’objecte d’ajuntar
esforços. Els agents impulsors són el Govern de les Illes
Balears, TurisTEC, que com saben és el clúster de Turisme i
TIC i després, com he dit abans, les patronals del sector TIC de
totes les illes: Acceso de Menorca, APTIC, que és la d’Eivissa
i Formentera i GS-BIT de Mallorca. Per altra banda, els agents
de suport són el Parc BIT, la Fundació IBIT, la Conselleria de
Treball, els consells insulars i els ajuntaments, la Universitat de
les Illes Balears i els centres d’innovació tecnològica, entre
d’altres.

Com deia abans, a dia d’avui l’aportació del sector TIC en
el Producte Interior Brut és del 5,6%, segons dades de la
Direcció General d’Economia, molt a prop en aquest cas a la
mitjana nacional, a la mitjana de tot l’Estat, que se situa en el
5,8%. Hem d’assenyalar que el pes de les TIC en el Producte
Interior Brut de les Balears ha seguit una evolució molt ràpida
i creixent. En els darrers quatre anys el pes de les TIC en el
Producte Interior Brut de Balears s’ha doblat, passant del 2,57%
l’any 2004 al 5,6% l’any passat. El sector d’alta tecnologia
ocupava l’any 2007 21.000 persones a les illes, de les quals un
terç es dedicava a la tecnologia turística o al desenvolupament
d’alt valor afegit relacionats amb el turisme. En el darrer cens
de les empreses de les cambres de comerç, l’epígraf 845, que és
el més comú dins el sector TIC, comptava amb 400 empreses a
les Illes Balears, aquestes empreses molt intensives en capital
humà, compten amb perfils qualificats dins l’àmbit informàtic,
FP i titulacions universitàries, però també d’altres branques
tècniques, com puguin ser matemàtiques, física, enginyeries,
etc., donat l’abast multidisciplinar del sector.

El Pla d'Impuls de Noves Tecnologies ha estat dissenyat
d’acord amb quatre línies estratègiques, el conjunt de les quals
engloba els grans objectius a aconseguir amb l’aplicació
d’aquest pla. 
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En primer lloc, considerar el sector TIC com estratègic. Un
dels objectius del pla és canviar el model productiu de
l’economia de les Illes Balears i convertir les tecnologies de la
informació i la comunicació en un sector locomotora per
generar nous llocs de feina. Com he dit abans, l’objectiu és
aconseguir que l’aportació del sector TIC al Producte Interior
Brut de les Illes Balears sigui del 10% l’any 2014. Aquest
impuls, fruit de la cooperació pública-privada es fonamentarà en
incentius laborals, financers, etc., per millorar la competitivitat
del sector TIC, però també per atreure inversió i iniciatives
emprenedores. Pel que fa referència al finançament, es basa en
la creació d’una societat de capital risc, amb aportació pública
i privada al 50%, si bé en un principi es va parlar de constituir-
la amb 2 milions d’euros, després de diferents reunions es va
arribar a la conclusió que es podia constituir amb el doble, amb
4 milions d’euros, repetim que serien aportacions al 50%
públiques i 50% privades. L’objectiu és que se’n puguin
beneficiar més de 300 PIME de totes les illes. A més, per
fomentar la inversió en TIC, el Pla finançarà mitjançant
convocatòries anuals, l’adopció de noves tecnologies a la gestió
empresarial i la inversió privada en innovació i capacitació
tecnològica. La previsió és que se’n pugui beneficiar el cent per
cent de totes les nostres petites i mitjanes empreses de les illes
amb una tecnificació mitjana.

En segon lloc, com a segon objectiu estratègic o com a
segona línia estratègica, hi ha el lideratge del procés de canvi
cap un model econòmic sostenible. El sector TIC de les illes té
com a finalitat situar-se a l’avantguarda de la societat de la
informació amb un compromís públic i privat per esdevenir una
alternativa social i econòmica sostenible, desestacionalitzada,
d’alt valor afegit i basada en el coneixement i la innovació com
a motors de creixement. Igualment es preveu finançar la creació,
la formació i la promoció de centres tecnològics i centres de
suport a la innovació tecnològica especialitzats.

La tercera línia estratègica és la generació d’ocupació. Un
dels factors clau de competitivitat del sector TIC és el capital
humà. Per aquest motiu, el Pla d’Impuls de Noves Tecnologies
té com una de les seves línies estratègiques la formació de
capital humà qualificat que permeti cobrir les necessitats de
professionals del sector. D’altra banda els esforços públics i
privats han d’anar dirigits a crear ocupació sostenible en el
sector TIC, així com a fomentar les vocacions emprenedores en
l’àmbit de les noves tecnologies. Com a generar d’ocupació, el
Pla preveu la generació aproximat de 1.000 nous llocs de feina
dins l’àmbit de les noves tecnologies. Per aquest motiu
s’impulsarà un pla de formació per capacitar tecnològicament
els treballadors en qualsevol àmbit productiu de les Illes
Balears, condicionat a la posterior contractació. La previsió en
formació és que passin més de 2.500 persones a l’any per ser
formades.

I per últim, el quart objectiu o línia estratègica seria l’impuls
a la internacionalització. El creixement del sector TIC s’ha de
basar en el reforçament d’avantatges competitius que el
permetin exportar tecnologia. Per tant, una de les línies
estratègiques del PINTIB és la d’impulsar la
internacionalització del sector i la creació d’una marca
d’excelAlència per a les empreses TIC de les Illes Balears,
especialment en el cas de la tecnologia turística.

Per últim, voldria aprofitar aquesta compareixença per agrair
la feina que en aquest cas ha fet el sector privat, les patronals
del sector TIC. Aquest pla va ser exposat als grups de
l’oposició, amb una reunió que vàrem mantenir a la conselleria
i vàrem quedar a l’espera de qualsevol suggeriment o millora
que s'hi pugui incorporar, perquè evidentment el Pla és una eina
de feina oberta que s’inicia ara i que, amb la colAlaboració de
tots, crec que pot arribar a molt bon port.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts que entenc que
no és necessari. Per tant, per formular preguntes i observacions
tenen la paraula els grups parlamentaris, en primer lloc per part
del Grup Parlamentari Popular el Sr. José María Rodríguez, per
un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Luego le diré por qué nos reíamos.
Gracias, Sra. Consellera, por comparecer en la comisión para
explicar este importante proyecto. Y gracias por venir
acompañada por las personas de su equipo que van a dirigir este
interesante nuevo impulso a las nuevas tecnologías de las Islas
Baleares.

Tenemos ante nosotros un nuevo proyecto que es
interesante, visto aisladamente, el Plan de Impulso a las Nuevas
Tecnologías de las Islas Baleares, no es posible decir que no
porque es interesante. Pero lo hemos de unir al menos a cuatro
proyectos más: el Pla Estratègic de Turisme Illes Balears 2008-
2011, al Pla Estratègic de Telecomunicacions 2008-2011, al
Pla de Ciència i Tecnologia de les Illes Balears 2009-2011 i al
Pla de la Societat de la Informació 2009-2012. Y
evidentemente al que yo creo que es el motor de este plan y que
es TurisTEC, el clúster de empresas (...) de las Islas Baleares
que está funcionando desde el 2007.

No sé si la linea es seguir creando planes o concentrar
planes. En la época en que estamos no sé si es seguir creando
nuevos instrumentos que necesitan de nuevas iniciativas, nuevas
aportaciones y nuevas personas que dirijan esto, o por el
contrario sería más adecuado a la vista del desarrollo de los
mismos, revisar los cuatro planes que acabo de mencionar y las
funciones del clúster y mirar si son capaces estos cuatro planes
o el clúster de hacer esto sin necesidad de innovar en este
aspecto.

Yo creo que hay demasiadas herramientas que nosotros
desconocemos cómo funcionan. Usted hoy viene a explicar el
PINTIB porque le hemos pedido que venga, no ha sido
iniciativa suya, hemos sido nosotros que hemos pedido que
venga y me parece que un plan como este, ambicioso, tendría
que haber sido usted la que tendría que haber pedido venir a
explicarlo, igual como ha pedido venir a explicar la policía
turística que viene después, es más importante para el futuro de
las Islas Baleares posiblemente este plan que la policía turística.
En una ha actuado usted como efecto y en la otra tenemos que
decirle que venga a explicarnos porque si no, no sabríamos (...).
Como también usted tendría que plantearse si a mitad del plan
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tendría que venir a esta cámara a decirnos cómo esta
funcionando el Plan TIC de turismo de las Islas Baleares, que
estamos a la mitad, comenzó el 2008, acaba el 2011, estamos en
el 2010 y no sabemos cómo funciona. Hemos de hacerle una
interpelación o podemos pedirle que venga aquí a explicarnoslo.
O el Plan de Telecomunicaciones 2008-2010 que está a punto
de finalizar este año, tampoco sabemos si ha tenido éxito. Yo
puedo pedirle que comparezca, no se preocupe, es mi trabajo y
se lo pediré, pero creo que cuando uno hace un plan, al menos
a la mitad, en el eje de este plan habría que analizar si su
comportamiento ha sido el adecuado o no. Y me temo que hoy
traemos otro nuevo plan 2010-2014, lógicamente para seguir
con la inercia de hacer planes, pero no de dar cuenta de los
planes que tenemos.

Sucede a veces y no desearía que fuese así, que presentamos
planes ambiciosos, que luego se quedan en eso, en una ambición
sin plan. Yo creo que es importante que la administración no
sólo diseñe un plan, que sobre el papel queda bonito y queda
interesante, sino que luego diga cómo se ejecuta este plan, cómo
se está ejecutando y qué medidas ..., si cada día estamos
rectificando nosotros en el quehacer de cada día, imagínese en
un plan que se plantea en el 2008, sin posiblemente tener en
cuenta la crisis del 2010. Yo creo que este plan ya ha tenido en
cuenta la situación que tenemos ahora mismo, pero se lo
preguntaré porque hay cosas que no entiendo si es así o no es
así. Creo que un plan a lo largo de cuatro años hay suficientes
necesidades de meter variaciones o de incluir cosas que no
estaban incluidas, o excluir aquellas que no se comportan bien,
para dar cuenta de cómo se encuentran.

Por esta razón yo le hice tres preguntas orales, que por mala
suerte no han venido, ya me hubiese gustado que usted hubiese
explicado aquí las preguntas 1596, 1597 y 1598, donde le pedía
explicaciones de cómo estaba el Plan estratégico de
comunicaciones 2008-2010 y la aportación que hacía al PINTIB
el TurisTEC,  y no le preguntaba por el Plan de ciencia porque
se aprobó el año pasado, el mes de junio me parece y todavía no
hace un año, pero también sería bueno que cuando usted quiera
compareciera aquí para decirnos cómo va el Plan ciencia 2009-
2014. Estas cosas son preguntas que yo me hago en voz alta
porque ya le digo que me parecen muchos planes. Creo que
ahora que estamos pensando en unificar, en fundir empresas,
consorcios y todo esto, a lo mejor también tendríamos que
pensar en fundir planes y hacerlos o más ambiciosos o con más
recursos. 

Usted compareció aquí el 4 de noviembre para explicar los
presupuestos del año 2010 y no dijo ni una sola palabra de este
proyecto, del PINTIB, ni una sola palabra. En el presupuesto del
2010 no había nada para este proyecto, usted ni lo mencionó. Sí
que en el 18 de noviembre, posteriormente compareció usted
para hablar de los proyectos de la conselleria y sí que apuntó
usted muy brevemente que harían un plan de nuevas tecnologías
que se llamaría PINTIB que sería 2010-2014, pero con esto que
he anunciado, que no llega ni a un párrafo, tenía usted muy poca
cosa. Sin embargo, aparece un plan ambicioso, ojalá, con
objetivos ambiciosos, ya le digo yo, contemplados en los otros
planes también, por tanto vamos a trabajar en distintas lineas
para conseguir el mismo objetivo, y por eso creo que tenemos
que mirar de reconvertir los planes y concentrarlos en uno o dos
máximo, porque si no, estamos dispersando energía, esfuerzos

y dinero y creo que no tenemos en este momento para hacer
esto.

Y usted presenta un presupuesto de 214 millones, de los que
aspira que la mitad sean del sector privado. Yo dudo que usted
tenga 107 millones para poner de aquí al 2014. Yo lo dudo.
Tiene usted una ambición, yo la comparto con usted, pasar del
5,6 al 10% del peso de estas empresas en el PIB de Baleares.
Eso lo comparto, lo que no veo son recursos suficientes.
Financia este año el plan con 2 millones de euros, para financiar
proyectos de distintas empresas, 2 millones de euros son 350
millones de pesetas aproximadamente, y usted quiere financiar
proyectos de 300 empresas, o sea, a 6.000 euros por empresa.
Los proyectos son pequeños, no sé yo si somos muy ambiciosos
o tenemos poco dinero; eso lo dice el plan, no lo digo yo, 2
millones de euros para financiar alrededor de 300 empresas
PIME, pequeñas y medianas empresas; salen a poco más de
6.000..., 7.000, 7.000 euros, que es un millón de las antiguas
pesetas. Eso en tecnología yo no creo que seamos capaces de
subir 4 puntos el peso de las TIC en el PIB de Baleares a este
paso.

Y por último hay otra cuestión que yo creo que aquí estamos
fallando, y es que entre los objetivos que tenemos es la marca
de excelencia, las marcas. ¿No está haciendo lo mismo también
Comercio, Industria y Energía? ¿Hay un plan transversal para
ver este proyecto como se entremezcla o se mete en
competencias de otras consellerias o que están haciendo lo
mismo y estamos dedicando los mismos recursos para las
mismas cuestiones?, para proyección internacional, en donde
está Comercio, Industria y Energía; marcas, donde está
Comercio, Industria y Energía... No lo sé, yo hago esta reflexión
dentro de que yo creo que es un buen plan, que es necesario, que
está poco dotado, porque ya le digo, ahora 2 millones de euros
para 300 empresas salen a poco más de 7.000 euros. Yo lo
considero poco ambicioso. No es que digamos que este año son
2, el año que viene 4 y el año que viene 8, no, no, son 2 lineales
para cuatro años, 2, 2, 2, 2. No lo sé, yo creo que tal. 

¿Hará falta poner gente al frente de este proyecto? Es un
tema importante. Si esto es así, ¿no sería mejor reconvertir
planes y que las mismas personas lleven un plan más ambicioso
optimizando recursos y dedicando más recursos al apoyo a las
PIME, (...) efectivamente? ¿Se tiene en cuenta lo que están
haciendo otras consellerias para no caer en la misma misión, en
el mismo objetivo con recursos por un lado y recursos por otro?
Aunque las consellerias sean gestionadas por personas de
distinto partido político es un mismo gobierno, y esto habría que
mirar de optimizar, no creo que sea entendible hoy que por
culpa de esto no nos pongamos de acuerdo, ¿no?
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En definitiva, consellera, yo lo que creo es que es una buena
idea, es un objetivo loable, me tendrá a su lado para apoyarla,
pero creo que hay excesivos proyectos y planes que se están
desarrollando con similares, parecidas y funciones solapadas
unas con otras que yo creo que habría que reconvertir y que
habría que actualizar poniendo, por favor, por supuesto, todos
los objetivos en aquella dirección que todos deseamos, ustedes
y nosotros. Por eso la hemos hecho comparecer y por eso le
pedimos que si a usted le parece correcto pida la comparecencia
en esta comisión para explicar cómo van al menos estos dos
proyectos que he dicho ahora mismo, el Plan estratégico TIC de
turismo Islas Baleares 2008-2011, que estamos a más de la
mitad ya del plan, y el Plan estratégico de Telecomunicaciones
2008-2010, que estamos a punto de finalizar; no sé cómo están.

Yo me permito sugerirle que creo que hay que analizar
cómo esto se intercala en acciones de otras consellerias, cómo
se optimiza haciendo que los planes coincidan todos juntos
porque los objetivos son similares, y cómo no se dispersa la
acción, la poca acción económica que tenemos. Yo le dije el
otro día y además le puse una enmienda a los presupuestos de
la comunidad autónoma que ustedes no me aceptaron, donde yo
potenciaba la I+D+I, pero no lo hicieron; yo creo que la
Conselleria de Innovación tiene pocos recursos, y si encima de
tener pocos recursos lo que hacemos es dispersarlos en planes
que no están contemplados en la acción conjunta, creo que
estamos restando oportunidades a las Islas Baleares y eso no es
mi intención ni creo que sea la suya. Por lo tanto permítame que
le sugiera que habría que hacer una refundición de todos los
planes y de todos los objetivos que tenemos ahora mismo en
innovación porque creo que es necesario, dentro de la crisis que
tenemos, poner la mayor disponibilidad posible de ayudas
económicas a las empresas que favorezca este nuevo modelo de
crecimiento, y que por supuesto la acción del Gobierno se vea
concentrada en pocos planes, amplios y con objetivos claros.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. El Grup Parlamentari Mixt
no té representants. Per tant té la paraula, pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Eduard Riudavets per
un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Consellera, primer vull agrair-li la seva presència aquí, així
com a part del seu equip.

Seré breu en la meva intervenció. Vull dir-li que he escoltat
amb atenció l’exposició que vostè ens ha fet sobre aquest pla
d’impuls de les noves tecnologies, així també com la
intervenció del portaveu que m’ha precedit, que bàsicament crec
que ha plantejat una sèrie de dubtes, alguns raonables, altres no
tant, però si més no tots en una direcció d’avançar en aquest
tema.

De tot el que he sentit fins ara, que és el motiu d’aquesta
compareixença, jo crec que m’ha quedat clara una sèrie de
conceptes, i el primer crec que és fonamental, i és que aquest
pla compta amb uns objectius i unes motivacions que no tan sols
estan molt clares sinó que responen a una necessitat ben real i
ben constatable, que és la d’obrir nous camps a l’activitat
econòmica a la vegada que, mitjançant també aquestes noves
tecnologies, s’impulsen sectors econòmics més tradicionals,
podríem dir, com per exemple és el turisme. Jo crec que açò
s’està fent i és un cas exemplificador. 

És interessant, és fonamental que aquest pla no és només
una iniciativa del Govern, és una iniciativa conjunta del sector
privat, les administracions i associacions empresarials. Consider
això molt interessant. També podem constatar que aquesta
legislatura, i és així perquè açò és quantificable i està
quantificat, s’ha incrementat el pes de les noves tecnologies dins
la nostra economia; vostè ja ha esmentat les dades, jo no les
repetiré, però crec que són significatives. Un tema també
interessant és que existeixen línies estratègiques d’actuació que
són consensuades, jo crec que són versemblants, i que crec que
ni que sigui en fase inicial estan donant bons resultats. 

I ara passem al que és important de ver: s’han creat fórmules
específiques de finançament: aquesta societat de capital risc
entre capital públic i privat. Jo crec que això és fonamental
perquè possibilita que bones intencions, que en certa manera el
portaveu que m’ha precedit dubtava que es poguessin dur a la
pràctica, amb unes fórmules específiques de finançament, i més
en aquesta situació econòmica en què ens trobam, jo crec que
són garantia que puguin fer-se realitat. Jo crec que açò és la
constatació del fet que la intenció és que aquest pla no es quedi
només en un pla sinó que sigui un pla que s’executi.

Finalment un altre vessant que m’ha semblat molt
interessant i positiu és la transversalitat que es vol donar a
aquest pla de noves tecnologies. No és un pla per generar noves
empreses d’aquest àmbit sinó perquè totes les empreses
s’incorporin a l’àmbit de les noves tecnologies, això crec que és
fonamental.

Finalment, i ja per acabar, crec que aquest govern ha de
continuar apostant precisament ara, en una situació de crisi
econòmica, per avançar en aquest camí, i pel que he pogut
entendre, i crec que no m’equivoc, és la intenció que ha exposat
aquí la consellera. Jo li diré que des del nostre grup rebran tot el
nostre suport. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Aina Crespí.
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LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes. El nostre grup
parlamentari vol saludar i donar la benvinguda a la consellera i
al seu equip per haver vengut a aquesta comissió a donar-nos les
corresponents explicacions sobre el PINTIB o el Pla d’impuls
a les noves tecnologies. Jo crec que sempre és interessant
escoltar totes les iniciatives que està duent el Govern a l’àmbit
de les noves tecnologies. 

El nostre grup parlamentari ja li va demostrar l’interès, a la
Sra. Consellera, en el seu moment, a pocs dies de l’aprovació
del pla, fent-li una pregunta en el Ple del Parlament sobre el
PINTIB, i que la consellera ja ens va explicar a tota la cambra
amb gran quantitat de detalls. Jo crec que és destacable l’esforç
que està fent la Conselleria d’Innovació per impulsar iniciatives
que tenguin com a objectiu precisament impulsar el canvi de
model productiu, que promogui una sostenibilitat d’aquest
model socioeconòmic que tenim, i una desestacionalització i
ocupació d’alt valor afegit a les nostres illes, i crec que és
important que tot això s’ha fet amb el consens i la cooperació
tant del sector públic com del privat en la matèria.

Al nostre entendre crec que és un fet destacable d’aquest pla
l’objectiu marcat per aconseguir que les TIC tenguin un pes
sobre el PIB d’un 10% en aquests cinc anys que dura el pla, i
que ens permetrà posar la nostra economia al nivell de les
primeres economies europees. També voldria ressaltar dins
aquest pla el suport que es dóna a les PIME per poder accedir a
noves tecnologies, a PIME que no tenen base tecnològica. Crec
que hem de pensar que el nostre teixit empresarial està format
en un 80% per petites empreses i és molt important que no
quedin allunyades de la tecnologia.

Per tant aquest PINTIB és un pla d’inversió productiva que
té un clar retorn econòmic i social, i jo crec que això és un fet
bastant important, aquest clar retorn econòmic i social, i una
dada que ha dit la consellera i que queda ben fixada és la creació
de 1.000 llocs de feina dins l’àmbit de les noves tecnologies.

Sols volia ressaltar aquests aspectes. Ens pareix un pla molt
interessant i beneficiós per a l’economia de les nostres illes.
Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar al conjunt dels
portaveus, tot mostrant la meva satisfacció per veure que tots els
grups coincideixen, i per tant també amb el Govern, en la
importància de l’impuls del sector TIC precisament per una de
les coses que manifestava el Sr. Riudavets, perquè no només
impulsat el sector TIC sinó que a la vegada estam ajudant a
impulsar sectors més tradicionals com puguin ser el turisme,
l’agricultura, etc. 

Però intentaré centrar les meves respostes, en primer lloc, a
allò manifestat pel portaveu del Grup Popular. Només una
apreciació, Sr. Rodríguez. Coincidesc amb alguna de les
apreciacions que feia vostè, però n’he de matisar algunes altres.
En primer lloc li he de dir que així que va ser aprovat aquest pla
d’impuls a noves tecnologies el primer que vaig fer va ser parlar
amb els portaveus dels grups de l’oposició i convocar-los a una
reunió a la conselleria, on va assistir, efectivament, el portaveu
del Grup Popular, Sr. Fiol, i va excusar la seva assistència,
absència en aquest cas, el Sr. Rodríguez perquè tenia una altra
reunió. Això és el que em va comentar el Sr. Fiol, i això va ser
el mes d’abril. Vaig entregar en aquells moments el pla, fins i
tot abans de fer-ho públic, a l’oposició amb el benentès que
l’objectiu era que naixia absolutament obert per tal que ens
fessin arribar aquelles propostes i millores que vostès
consideressin oportunes.

En segon lloc he de dir que un dels altres avantatges que
entenem d’aquest pla és que efectivament no és un pla del
Govern; l’impulsa el Govern, l’aprovam, li donam suport, però
ha estat treballat i també formen part d’aquests impulsors la
patronal del sector TIC, i aquí crec que és d’on..., o la major
part o de les possibilitats d’èxit d’aquest pla i que s’executi és
precisament no només de la implicació de la patronal, sinó que
és que formen part de la redacció d’aquest pla. Per tant podria
compartir, potser, Sr. Rodríguez, les seves pors o els seus
temors que es quedi en un pla més, o no, que s’executi o es deixi
d’executar, però si vostè hagués vist la feina i la implicació de
les empreses del sector TIC que ho han treballat estic
convençuda que tendria més fe en aquest cas que el pla
s’executarà i que arribarà a bon port.

Bé, ha fet altres comentaris de si no vaig comentar res el
mes de novembre, quan jo acabava d’arribar a la conselleria. Si
no ho record malament, efectivament, jo crec que la meva
compareixença devia ser de pressuposts, i el desembre ja vaig
dir que s’estava fent feina en un pla d’impuls de noves
tecnologies. Evidentment no el vaig poder detallar com ara
perquè en aquells moments s’hi estava fent feina, i s’ha fet una
feina intensa i s’ha aprovat ara fa just un mes.

Llavors una altra cosa que m’agradaria deixar clara és que
feia referència el Sr. Rodríguez a si altres plans, si podem tenir
objectius semblants... Bé, tot és revisable, evidentment, i tot allò
que pensem que es pugui revisar d’altres plans i es pugui
millorar i que no dupliquem esforços, ho farem, però alguns
dels que vostè ha mencionat evidentment tenen objectius
diferents. Una altra cosa és que aquest PINTIB, aquest pla
d’impuls a noves tecnologies és un pla absolutament transversal,
efectivament, que toca -m’atreviria a dir- tots els sectors i totes
les matèries, i que afecta altres conselleries, des d’Educació a
Salut, Comerç i Indústria, Treball en tot el tema de formació...
D’aquí la seva transversalitat, efectivament aquest és un pla
transversal, i neix ambiciós, sí, neix ambiciós i en això també
coincidesc amb vostè, Sr. Rodríguez, i, bé, bàsicament jo crec
que les seves inquietuds o els seus dubtes anaven més en si serà
un pla més o que s’hauríem, diguem, de reconduir altres plans
existents. Jo no tenc cap problema per comparèixer aquí les
voltes que faci falta per parlar d’altres plans. Jo crec que avui
hem vengut a parlar del Pla d’impuls de noves tecnologies i a
contestar les preguntes també que hi pugui haver pendents
d’altres plans o d’altres temes, que en aquest cas no eren sobre
el Pla d’impuls de noves tecnologies.
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En definitiva, també he de dir, bé, coincidesc amb el que ha
manifestat la resta de portaveus, ja ho han dit aquí, sobre el
consens; jo crec que això és molt important. També la
constitució d’aquesta societat de capital risc, perquè no es tracta
tant de..., i potser això també és una..., o jo no m’he explicat bé,
Sr. Rodríguez. Quan vostè deia “bé, si estam parlant de 300
empreses, aproximadament els toquen 6.000 euros a
cadascuna”; això no es una línia de subvencions a totes les
empreses TIC i els toca tant a cada una, es tracta de donar
suport a projectes concrets, efectivament, del sector, i en això
estava treballant el mateix sector i les patronals que abans li he
mencionat, tant ACCESO, com APTIC com gsBIT.

I per altra banda també li he de dir, vostè n’ha fet menció,
que hi ha altres plans o objectius de turisme i TIC, en aquest cas
jo crec que vostè s’estava referint a turisTEC. TurisTEC és un
clúster que com vostè sap és una agrupació d’empreses
privades, en aquest cas del sector TIC i turisme, que fan la seva
feina al marge de la feina o del suport que li pugui donar
l’administració, que evidentment se’ls dóna suport, però això
continua el seu camí, que per cert fan molta feina i molt bé, però
no ho incloc dins aquests plans als quals vostè feia referència.
Sí ha estat fent feina turisTEC en l’elaboració del Pla d’impuls
a noves tecnologies del qual avui estic donant compte.

En definitiva, i per no estendre’m més, vull mostrar la meva
satisfacció sobre les apreciacions que s’han fet per part de tots
els grups polítics, perquè crec que allò important és ressaltar que
tots coincidim en la importància del sector TIC, que hem de
continuar impulsar i continuar invertint precisament per aquest
canvi de model productiu, i que a més això vagi acompanyat no
només de la implicació del sector privat sinó que a més el
pressupost del qual he parlat efectivament la previsió és que el
50% estigui finançat pel sector privat. Si haguéssim fet aquest
pla en solitari (...) podríem dir “bé, potser vostès han fet unes
previsions equivocades”, però jo crec que allò bo del pla, i tot
tenint en compte que evidentment són aproximacions, la
mateixa part, en aquest cas el sector privat que hi ha participat,
són els mateixos que han dit que poden arribar a aquest 50% de
finançament. D’aquí que nosaltres tenim esperances i ens
suposa una garantia que siguin les mateixes empreses les que es
comprometin a aquesta part del 50% de finançament.

Moltes gràcies a tots els grups i qued a l’espera del segon
torn per si puc aclarir qualsevol altra pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. José María
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, Sra. Consellera, yo he de decir un par de cosas. La
primera es que he empezado mi intervención diciendo que
consideraba que era un proyecto interesante. Por lo tanto vuelvo
a repetirlo, creo que es un proyecto interesante.

Al estudiar este proyecto por el interés que me despierta he
de decirle más cosas. La primera, que es verdad que usted tuvo
la cortesía de invitar al portavoz del Partido Popular a la
presentación del proyecto a la conselleria; al portavoz del
Partido Popular en esta comisión, usted no le invitó, y es cierto
que el Sr. Fiol me dijo de ir con él y yo iba a ir con él pero luego
surgió alguna cuestión política en aquel momento y no pude ir.
Usted invitó al portavoz del Partido Popular, no al portavoz de
esta comisión; no sé si invitó a los otros portavoces pero a mí no
me invitó. No es ninguna descortesía, no lo tomo así, pero no fui
porque no estaba invitado. Iba de acompañante y (...) pues no
fui.

En segundo, le he dicho que usted efectivamente en el
presupuesto 2010 no dijo nada de este plan. La referencia la
hizo usted cuando compareció para explicar..., una fue el 4 de
noviembre para el presupuesto y el 18 de noviembre para
explicar sus líneas de actuación en la conselleria. Cuando usted
compareció para la conselleria sí que dijo la referencia que he
dicho anteriormente (...) el Plan PINTIB. Lo que me asombra es
que sin que en el presupuesto de usted dijera nada y teniendo
pocos recursos aparezca aquí, en el plan -no lo digo yo, lo dice
el plan-, que este año la administración va a dedicar 9 millones
de recursos propios a este plan, 9 millones; de los (...) 9 son de
la administración. Le he dicho que no sé cómo puede sacar 9
millones de recursos propios si no están en el presupuesto del
2010, pero bueno, estoy seguro que tendrá sus planes para sacar
los 9 millones estos y los pondrá.

También he dudado que ponga 50 millones anuales de aquí
al 2014 para este plan, lo dudo, o sea yo la (...) de la
administración, no es tanto porque es (...) es con todo, pero la
administración ha de poner de 254 millones ha de poner 124,
espera usted que la otra mitad la ponga... No, perdón, de 254 ha
de poner usted 154 y 99 la empresa privada, si se cumple,
fantástico, pero creo que... soy escéptico, discúlpeme, pero no
me ha aceptado ni una enmienda para ampliar el presupuesto y
ahora soy escéptico en este tema.

En cuanto a lo de 2 millones de euros para 300 pyme, es que
no lo digo yo, lo dice el plan, que con 2 millones de euros
piensan beneficiar 300 pequeñas y medianas empresas, no es
que lo diga yo, es que lo dice el plan. Yo le digo a usted “con
estas cuentas salen 7.000 euros por empresa y año”. No sé qué
cohetes podemos tirar con 7 mil millones por empresa y año
para un plan de potenciación de la industria de la comunicación,
no lo sé. Creo que es poco dinero como todo el tema éste.

Por lo demás, creo que a lo mejor en vez de hacer este plan,
apoyando más a Turistur, que hace una labor buenísima,
apoyando más a las empresas que hay establecidas ahora mismo
con esto, podríamos habernos ahorrado recursos y haber
apoyado más directamente a las empresas. Creo que lo que
tenemos ahora mismo es una dispersión de empresas, de
fundaciones, de objetivos y de planes que nos volveremos locos,
solamente conocer las siglas. Estoy seguro, yo por supuesto que
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no, pero dudo que usted conozca todas las siglas de todo lo que
tiene usted en Innovación, es dificilísimo. El otro día estuvimos
viendo una fundación que tenia allí una cantidad de recursos
metidos en el cajón sin hacer nada con ellos y llevan ya dos
años con ellos.

Por lo tanto habría que optimizar estos recursos, los de
CIDTUR y todos los demás, optimizar los planes y creo que es
el momento, el momento porque la crisis así lo acompaña, de
revisar todos los objetivos y ver si en vez de cinco planes con
tres iríamos bien o si con dos sería suficiente, pero nosotros a
cuatro que hay puestos en marcha hemos añadido uno más y
estoy seguro que para la tardor, para el otoño posiblemente
venga otro o para la primavera venga otro si le damos tiempo.

Creo que es el momento de aglutinar, creo que es el
momento de racionalizar el gasto, creo que es el momento de
unificar objetivos y lo único que he pedido ha sido esto. Creo
que es un buen plan, pero que sus objetivos se contraponen a
otros que tiene puestos el Gobierno, no sólo en esta conselleria,
sino en otras consellerias y le vuelvo a repetir: en Comercio,
Industria y Energía hay planes similares a éste. 

Usted en su transversalidad de gobierno no ha nombrado la
Conselleria de Comercio, Industria y Energía con lo cual... no
lo ha nombrado, si usted lo ha..., me parece que no. He oído
Trabajo, Turismo, pero Industria, Comercio y Energía no lo he
oído y es la que tiene justamente para promocionar marcas
internacionalmente y para promocionar marcas que es lo que
persigue este plan.

Consellera, le alabo el proyecto, creo que es interesante,
pero la animo y le pido encarecidamente que racionalice usted
los planes, los estudie, mire cómo están, los aglutine. Para los
mismos objetivos con un plan es suficiente, no importa tener
cuatro planes para los mismos objetivos. Si es posible
racionalizar esto y condensar, en vez de cinco planes, tener tres
o tener cuatro o tener dos, estoy seguro que haremos lo que los
ciudadanos esperan de nosotros en esta época de crisis. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. El Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds no vol intervenir, el Grup Socialista
tampoc. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè crec que al
final donam voltes al mateix. No entrarem... quan acabi la
comissió li explicaré al Sr. Portaveu del Grup Popular la
convidada al portaveu del Grup Parlamentari Popular per
explicar-li el Pla d’impuls de noves tecnologies, no voldria crear
un conflicte diplomàtic intern de portaveus, però li puc
assegurar que no només varen estar convidats, sinó que va
assistir el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Fiol,
a la reunió i va excusar la seva presència.

En segon lloc, Sr. Rodríguez, estic d’acord amb vostè quan
diu “si hi ha molts de plans que dupliquin feina, revisin-ho”. Sí,
sí, si n’hi ha que dupliquin feines, ho revisarem a fi de...,
precisament crec que el Govern ha donat bona mostra de la seva
voluntat precisament de ser més eficient o de reduir tot allò que
s’hagi de reduir, efectivament ho farem.

Després un altre aclariment, quan parlam del pressupost i
vostè, Sr. Portaveu, diu “d’on treurà x milions de recursos
propis?”, quan parlam de sous públics no tots volen dir que
siguin recursos propis del Govern, perquè poden ser recursos
públics, però d’altres administracions i ja els tenim ara, de
l’Estat, mitjançant el Pla Avanza o d’altres fons europeus que
també financen projectes, tant d’innovació com TIC. Per tant,
quan parlam de recursos públics no volem dir que siguin
íntegrament recursos propis de la nostra comunitat autònoma.

Per últim, quan diu que hem de donar suport, quan ha dit
Turistur supòs que es referia a TurisTEC, hem de donar suport
a TurisTEC, per suposat. No només li donam suport i els
escoltam, sinó que TurisTEC va ser el clúster que va proposar
que tiréssim endavant aquest pla, fixi’s vostè si li donam suport!

Per tant, no es pensi que és que un dia el Govern va decidir
fer un pla més i tirar endavant. No, han estat molts de mesos de
feina, consensuant conjuntament amb la patronal i també amb
el clúster de TurisTEC i, d’aquesta feina, aquest n’és el resultat.

Per això és l’inici i per això torn dir a tots els grups polítics
que totes aquelles propostes que pensin que puguin millorar
aquest pla, idò continuarem oberts a escoltar-les i en tot cas si
no, a incorporar-les.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

2) Compareixença RGE núm. 1762/10, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, per tal d'informar sobre les
mesures adoptades des de la conselleria en relació amb la
policia turística.

Esgotat aquest punt, passam al següent punt de l’ordre del
dia que consisteix en la Compareixença RGE núm. 1762/10 de
la consellera d’Innovació, Interior i Justícia solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears per tal d’informar sobre les mesures
adoptades des de la conselleria en relació amb la política... amb
la policia turística, perdó.
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En aquesta ocasió -no ho hem dit abans- acompanya la Sra.
Consellera el Sr. Sebastià Amengual, director general d’Interior.
Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera per fer l’exposició oral.

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

Gràcies, Sr. President. Canviam ara de tema absolutament,
en aquest cas comparec a solAlicitud pròpia precisament per
donar compte del conveni recentment signat sobre policia
turística, després que ja haguéssim tingut algun debat tant en
comissió com en plenari sobre... fins i tot en algun moment en
què es posava en dubte que els ajuntaments poguessin arribar a
rebre el suport, en aquest cas econòmic, per a la contractació de
les policies turístiques. Com dic, fa ara poques setmanes vàrem
firmar els convenis de colAlaboració amb els ajuntaments de
totes les illes per a la coordinació policial, la millora de la
seguretat pública i el suport a la policia turística. 

La materialització d’aquests acords ens permetrà que el
conjunt dels municipis de les illes reforcin les seves plantilles
de policia local amb la finalitat d’augmentar la seguretat a les
zones turístiques i als municipis d’especial necessitat. Es tracta
en definitiva que cada localitat tengui unes plantilles de policia
adequades a les seves necessitats poblacionals i que es puguin
adaptar a l’increment de població en els mesos de temporada
turística.

D’acord amb l’anterior i una vegada rebudes les solAlicituds
de la majoria dels ajuntaments, la conselleria subvenciona
enguany un total de 297 places, de les quals 272 són de policia
turística i 25 d’auxiliar de policia turística, amb una despesa
total de 3,7 milions d’euros. Les assignacions s’han dut a terme
atenent les peticions, la majoria de peticions rebudes pels
diferents ajuntaments, i d’acord amb una sèrie de criteris
objectius que s’han establert per primera vegada i que detallaré
a continuació.

En primer lloc, establírem un màxim de 275 places de
policia turística a assignar i de 25 per a auxiliars de policia
turística. En segon lloc, vàrem fixar un màxim i un mínim de
places a assignar per municipis, això és, cap municipi podia
superar les 35 places i garantir un mínim d’una plaça per
municipi. En tercer lloc, atenent la funció que desenvolupen
aquests agents i la seva raó de ser, un reforç de les plantilles
durant la temporada turística, vàrem fixar una ràtio d’1,6
policies per cada 1.000 places turístiques entenent per aquestes
totes les places enregistrades segons dades de la Conselleria de
Turisme i dels consells insulars de les quatre illes. En quart lloc,
es presta atenció als municipis amb especial necessitat de
millora d’accions relacionades amb la policia local. Es tracta
d’aquells municipis que no disposen de cos de policia local,
concretament són sis municipis, sis ajuntaments als quals es
garanteix un mínim d’un auxiliar de policia turística per a
aquests ajuntaments.

En cinquè lloc i també per a aquells municipis sense cos de
policia local, però amb una població inferior als 2.000 habitants,
ateses les seves especials necessitats i el limitat del seu
pressupost els dotam almenys d’un auxiliar de policia turística,
però amb una subvenció per a cada un d’ells de 1.400 euros al
mes. Això vol dir trenta..., perdó, 300 euros més que la resta.

Parlam, que es trobin en aquesta situació, de 12 municipis de
l’illa de Mallorca, bé, 11 de Mallorca i 1 d’Eivissa.

En sisè lloc, hem assignat places de policia turística o
d’auxiliar de policia turística atenent la població empadronada
als municipis. Així, tenim un ventall que va des de l’assignació
d’un efectiu als municipis de fins a 10.000 habitants a
l’assignació de deu efectius per a aquells municipis de més de
100.000 habitants, en aquest cas Palma.

D’acord amb aquests criteris hem distribuït les places de la
manera més objectiva possible tenint en compte l’especial
funció que desenvolupen els efectius de la policia turística i els
auxiliars. 

Vull fer incidència que hem tengut en compte la majoria de
les solAlicituds rebudes per part dels ajuntaments i en la majoria
de casos, vull dir també que han estat ateses quasi al cent per
cent, excepte algun ajuntament que tal vegada demanava més
places que el màxim que havíem establert en aquests criteris
objectius, com he dit abans, aquest màxim de 35.

M’agradaria també destacar, com ja vaig anunciar fa uns
mesos en aquesta mateixa cambra, que hem aconseguit oferir a
tots i cadascun dels municipis de les Illes Balears que puguin
disposar d’un efectiu policial, independentment de si tenen o no
cos policial. Si els comptes no ens han fallat finalment només
han estat quatre els ajuntaments que no han acceptat o que no
han pogut, perquè hem de recordar com molt bé vostès saben
que no només hi ha una part de finançament del Govern, sinó
una altra part que ha de posar l’ajuntament. 
Com dic hi ha quatre ajuntaments que han renunciat a firmar un
conveni de colAlaboració per a aquestes policies turístiques,
concretament Ariany, Banyalbufar, Estellencs i Sencelles. 

Per tant, si l’any 2009 des de la conselleria se
subvencionaven nous mesos de feina, un total de 261 policies
turístics i 26 auxiliars, repartits en un total de 55 municipis a les
quatre illes, amb els nous convenis signats enguany, l’any 2010,
hem aconseguit oferir -com he dit abans- al cent per cent de tots
els municipis de les Illes Balears i quatre -com he explicat- no
han pogut firmar el conveni.

Crec que s’ha fet molt bona feina -i ho vull reconèixer-
sobretot per part dels tècnics, no evidentment per mèrit
d’aquesta consellera, sinó pels tècnics que hi han fet una
feinada, des de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears, una molt bona feina perquè en primer lloc donam
suport a la majoria d’ajuntaments per garantir la seguretat dels
nostres ciutadans i dels seus béns, així com de tots aquells que
ens visiten, dels turistes. 

En segon lloc, també voldria realçar que ha estat una bona
feina perquè, a causa de la situació econòmica que pateixen no
només les corporacions locals sinó també la resta d’institucions,
fins i tot aquest Govern, s’ha fet un gran esforç i queda palAlès
el compromís d’aquest govern per ajudar i donar suport des
d’un punt de vista financer als nostres municipis que, en
definitiva, és l’administració més propera al ciutadà.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, entenc que no és
necessari. Llavors, per tal de formular preguntes i observacions
tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. En
primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt, si vol intervenir... no
vol intervenir. 

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el
Sr. Riudavets té la paraula per un temps de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
ja hem parlat moltes vegades, diferents vegades almanco en
aquesta mateixa comissió, sobre el tema de la policia turística,
per tant la posició del nostre grup parlamentari ja és ben
coneguda, si anam a la globalitat consideram -i ho vàrem dir al
seu moment- que la creació d’aquesta policia turística havia
estat un error i un error de gran magnitud, així que és evident
que defensam la seva desaparició, però també som conscients
que un error és bo de fer i moltes vegades és difícil desfer-lo. 

Així i tot, en aquest sentit el nostre grup parlamentari reitera
la seva convicció que seria molt més efectiu, rendible i raonable
que l’esforç que es dedica a la policia turística es dediqués a
més suport a la policia local. També vàrem acceptar i també es
va dir aquí en aquesta mateixa comissió que la complexitat
d’aquesta desaparició feia obligatori, obligat, que es mantingués
ni qui fos transitòriament.

En definitiva, el que avui la consellera ens ha exposat i crec
que en gran extensió i detall és com s’ha desplegat enguany
aquesta policia turística, que s’ha fet en base a un criteris clars
que s’ajusten a les diferents realitats de cada municipi i que s’hi
han tingut en compte multitud de variables per ajustar a cada
municipi la presència de la policia turística en base a les seves
necessitats.

Crec que no tenc res més a afegir, simplement vull dir que
mentre existeixi policia turística, que creim que ja..., que passa
a passa... que hauria de desaparèixer, però mentre una cosa
existeix i s’ha de posar en marxa, s’ha de posar en marxa
correctament i per les paraules de la consellera creim que això
és el que ha fet, posar en marxa correctament aquesta temporada
la policia turística. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Hble, Sra. Consellera, serem
també breus. Únicament volem agrair la presència per explicar
el conveni de signatura de policia turística i com ja s’ha apuntat
en una anterior intervenció, la del Sr. Riudavets, sí que és
sistema que es va aplicar l’anterior legislatura i que
probablement ha de ser, com vostè ja ha expressat en anteriors
compareixences, un model transitori fins que arribem a
consolidar un model més estable. 

També convé recordar que aquest model és un model únic
dins l’Estat i que probablement hauríem d’anar a dissenyar el
model aquest, que esperam que algun dia entre totes les forces
polítiques es tengui capacitat d’instaurar o d’aplicar a les Illes
Balears.

Únicament vull agrair el fet que s’hagin establert una sèrie
de criteris objectius, sis, i l’esforç econòmic i polític que s’ha
fet per arribar al cent per cent de tots els municipis de les Illes
Balears i que excepte en quatre municipis, que hi han renunciat
d’una manera voluntària,... fer el conveni de policia turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, en primer lugar
agradecerle la presencia aquí para explicar cómo se ha
desarrollado este año la asignación de plazas de policía local o
turística. Yo no tengo ningún repelús porque evidentemente
aunque defina policía turística es policía local, tiene la misma
formación, las mismas atribuciones que un policía local y la
definición policía local o turística hasta que no se cambie la
nomenclatura en la Ley de coordinación de policías locales.

Yo reivindico como muchas veces se ha dicho en el Grupo
Mixto hoy la necesidad de que el Gobierno de más soporte de
seguridad a las Islas Baleares. Yo creo que hoy por hoy el
Estado no atiende a las Islas Baleares con la necesidad de
policías o de guardias civiles que necesita dada su variación en
afluencia de ciudadanos que viven aquí, bien sea de temporada
turística o bien no sea en temporada baja. Yo creo que tenemos
una plantilla escasa para la temporada baja, pero totalmente
insuficiente para la temporada turística.

Es evidente que a partir de aquí y dentro de que la seguridad
de los ciudadanos la da el Estado pero que la policía local es
colaborada de esta policía también, de esta seguridad del
Estado, hay que tener en cuenta que los municipios se ven con
una afluencia de personas que a veces duplica, triplica o
cuadriplica el número de habitantes en razón de la temporada
que estemos y que lógicamente tiene que tener su policía
también para poder hacer cumplir la ordenanza, los reglamentos
o también las llamadas de los ciudadanos en cuestiones
municipales que son la mayoría de los casos que estamos viendo
muchas veces.
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Es evidente también que se ha demostrado que a pesar de las
filias o fobias que alguien tenga contra la figura, la policía
turística si usted pregunta a los alcaldes de Mallorca, de
Menorca, de Ibiza y de Formentera ha venido a cubrir una
necesidad en una competencia que tiene la comunidad
autónoma que no se refiere exclusivamente a decirle de qué
color es el uniforme, de qué color es la gorra, el pintado de
coches o cómo se ha de llevar el arma, no, alguien tiene
muchísimos más todavía que decir en todo esto y por eso en su
momento acogimos esta figura y la pusimos en marcha, ¿que
usted la continua? Perfecto, pero aquí habrá que hacer alguna
cosa porque al igual que el Estado en verano manda, aunque sea
insuficiente, refuerzos para cubrir las necesidades de Baleares
de alguna forma se habrán de cubrir las necesidades que tienen
los municipios para cumplir sus ordenanzas y habrá que decirle
a Calvià que pasa de 40.000 a 200.000 habitantes habrá que
decirle alguna cuestión o habrá que decírselo también a Sant
Antoni, habrá que decírselo también a Vila en Ibiza o habrá que
decírselo a Ciudadela en Menorca. No lo sé, son municipios que
con la precariedad que tenemos en estos momentos los
municipios han de afrontar una cuestión en la que nadie les
ayuda. Por lo tanto, continuar con esta ayuda siempre es bueno
porque si somos conscientes de que actualmente los municipios
están desarrollando actividades en un 30% sufragando que no
son suyas, si le damos una ayuda por otro lado bienvenida sea
porque si no vamos a quitarle las que les damos y dejarles las
que no se merecen. Por lo tanto, algo habremos hecho.

Me han llamado la atención dos cuestiones, cuando en la
pasada legislatura conseguimos que todos los municipios
tuviesen o cuerpo de policía o agentes de la policía local, y
usted me ha dicho hoy que hay seis municipios en Baleares que
no tienen cuerpo de policía local, entiendo que no tienen policía
local pero tienen policía local o entiendo que es que ha habido
municipios en que hemos retrocedido en esta legislatura y
hemos pasado a no tener ninguna policía. Por lo tanto, para mí
sería un aspecto negativo y sería cuestión de ver cómo se puede
corregir para que todos los municipios tengan policía local. Yo
he escuchado esto, a lo mejor ha sido un error mío, después de
decir que había puesto 1,6 policías por plaza turística había
puesto seis municipios sin cuerpo de policía local. Yo no
entiendo esto, pero me lo aclarará usted cuando pueda.

Mire, yo efectivamente este despliegue de policía local ha
sido buenísimo gracias al Instituto de Seguridad Pública de las
Islas Baleares, instituto que se creó la pasada legislatura y que
era el que hacía la misma función en la pasada legislatura, o sea,
si era buenísimo en la pasada legislatura también ahora sería
buenísimo porque no son peores las personas antes que ahora,
son las mismas personas, tienen los mismos métodos. ¿Que
usted ha puesto más medios, más objetivos? Fantástico y
posiblemente el año que viene si usted no sigue habrá o algún
parámetro más que excepcione este sistema, pero allí estará el
objetivo del ser humano, ir perfeccionándose.

Yo quería solamente decir dos cuestiones; en primer lugar,
si ha quedado excluido algún municipio en su petición, quiero
decir, si algún municipio no ha sido atendido en su petición y en
segundo, mire que dimensión tiene la crisis económica en los
municipios que Ariany, Banyalbufar y Estellencs y Sencelles a
pesar de que querrían no han podido hacer frente a este 25% de
gasto. El sistema es bueno porque no es gratis total, el sistema
es bueno porque a los esfuerzos que hace la comunidad
autónoma se acompaña un esfuerzo municipal porque sino todo
el mundo pediría y no bastarían, si fuera el total no bastarían
policías por muchos que pusieran, pero al costarle también un
poco a ellos lógicamente, aparte del sueldo el mantenimiento de
la plaza esta con todo lo que ello conlleva, evidentemente se
moderan muchísimo las peticiones. Pero mire usted qué
dimensión tiene la crisis, por lo tanto le agradezco este esfuerzo
que ha hecho porque los municipios al menos en este campo le
han podido ayudar.

Ello no es obstante para que yo pida aquí dos cosas
importantes; la primera, la petición de que el Estado aporte más
fuerzas del cuerpo de seguridad para tener la ciudad de
Baleares, para que los cuarteles de la guardia civil no llamen a
las policías locales para que atiendan casos que ellos no pueden
atender, para que la policía nacional responda más rápidamente
a la (...)que se hace y no hay suficientes ni en Palma ni en
Manacor policías ni en Mahón ni en Ciudadela ni en Ibiza ni por
supuesto guardia civiles, pregunte usted en San Antonio que lo
tiene más cerca en su isla y verá lo que hace la policía local y la
guardia civil para dar abasto y quién llama a quién para que
cubra un servicio porque no tienen otro o si quiere usted en Inca
o si quiere usted en cualquier municipio de Mallorca, en
Alcudia o en Pollensa lo que tiene que hacer la policía local
porque la guardia civil no puede dar abasto en todo el tema este.
Claro, ésta es la realidad de cada día.

Esto por un lado y por otro lado esto solamente puede tener
una solución definitiva y es cuando, yo la estoy esperando,
estamos en junio yo confío que antes de final de año usted se
comprometió a enviarnos la ley de policía autonómica a esta
cámara, yo espero, confío, deseo y aguardo con gran interés este
documento que llevó cuatro años prometiéndomelo la anterior
consellera y la actual consellera y todavía no ha llegado. Dudo,
la verdad, que se cumpla este pronóstico, pero yo como he sido
un hombre confiado siempre he tenido confianza y espero y
aguardo esto. 

Sra. Consellera, no hubo ningún conflicto diplomático, lo
que pasa es que yo a usted le he dicho que usted a mi no me
invitó, invitó al portavoz yo iba a ir con él porque me pidió que
le acompañara pero no hay ningún conflicto, sólo faltaría.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.



692 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 48 / 2 de juny del 2010 

 

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies també a tots els portaveus. Jo
crec bàsicament s’han posat aquí de manifest dues coses, una els
grups, i jo ho compartesc, que no estam d’acord amb l’actual
model de policia turística que en aquests moments l’actual
govern manté i el manté perquè, ho vàrem dir en el seu dia, no
podem deixar a l’estacada, per dir-ho colAloquialment, els
ajuntaments que compten amb un suport o que han comptat amb
un suport econòmic fins ara i que per fer aquestes
contractacions necessiten d’aquest suport del Govern, però això
no vol dir que no pensem que aquest model és millorable,
pensam que efectivament és millorable i per això treballam des
del Govern en un pla d’estabilitat policial, també en la
modificació de la Llei de coordinació de policies locals de l’any
2005, modificació, a més, que està en exposició pública, per tant
està publicada en el BOIB, perquè, bé no tornarem a reiterar
aquí els arguments que hem tengut en molts altres debats de la
inestabilitat laboral que això provoca. 

És cert que els ajuntaments s’agafen a un clau que crema,
més val aquest suport econòmic que no res, però a la llarga
aquest no és el model -crec- que ens interessi a ningú ni al
Govern ni als ajuntaments, són els ajuntaments els que han de
determinar quina plantilla de policia local necessita. Aquí
tothom reconeix, fins i tot el portaveu del Grup Popular el Sr.
Rodríguez que va ser el pare de la criatura de la policia turística
a l’anterior legislatura, que li deim policia turística perquè
parlam de suports a policia local que tenen la mateixa formació
i que fan el mateix, però en uns mesos de temporada turística i
per tant per atendre en definitiva més gent i amb una
problemàtica més específica de temporada alta. Per altra banda,
el Sr. Rodríguez comentava que l’Estat hauria d’enviar més
seguretat o més guàrdia civil o policies, bé, em sembla molt bé
que l’Estat ens enviï més efectius, però en aquest cas no és cap
competència nostra. 

Per últim, vull manifestar i reiterar el meu compromís com
he fet en altre compareixences que efectivament vaig dir que
amb tots els grups enviaríem o ens reuniríem per parlar del que
hauria de ser el model o el projecte de policia autonòmica de
futur. Nosaltres també pensam que aquest és el futur, però
mentre arribam a aquest futur tenim tot un període, en aquest
cas avui aquí parlam de policia turística, mentre arribam al futur
el dia a dia ens porta que hem de solucionar altres problemes
com ha estat aquest de la policia turística, perquè deia abans que
ha creat i crea molta inestabilitat laboral atès que només
treballen nou mesos, una de les reivindicacions evidentment
d’aquests treballadors, d’aquests policies és que volen fer feina
tot l’any, però tot això ho volem fer consensuadament amb els
ajuntaments perquè són els que han de modificar o no les seves
plantilles orgàniques, els seus pressuposts d’aquests ens locals,
i això és una competència seva. 

Per tant, coincidesc amb algunes de les apreciacions que
s’han fet aquí, que aquest no és un model ideal efectivament,
que aquest és un període transitori fins que no arribem a un
model més definitiu i que per això feim feina en el pla
d’estabilitat policial i que hem iniciat també la modificació de
la Llei de coordinació de policies locals de l’any 2005 que, com
he dit abans, està ara en exposició pública.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, el Sr.
Riudavets vol intervenir? Sr. Costa? El Sr. Rodríguez? Té la
paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Yo, Sra. Consellera, le acepto que
no estén de acuerdo con este modelo, le acepto, pero en tres
años no han sido capaces de poner un modelo alternativo y en
tres años se puede hacer algo, yo en menos de tres años puse en
marcha este modelo de policía que será todo lo peyorativo que
usted quiera, pero que ha resuelto muchos problemas. Si usted
en tres años hubiera trabajado con el mismo esfuerzo hoy
tendríamos un modelo discutible, a lo mejor a mí no me
parecería bien a ustedes sí, pero habría algo. Hoy no tienen esto.
Inclusive han tenido dos años con un convenio que estaba
establecido con los municipios a poder modificarlo y decir,
bueno, en abril del 2010 éste es nuestro modelo de policía.
Tampoco lo han hecho. Y estoy seguro que el año que viene no
tendrán más remedio que renovarlo porque no da tiempo a hacer
otro modelo vistas las circunstancias y vista la trayectoria.

Mire, yo le animo a usted a continuar, pero dado el volumen
de legislativo que hay en esta cámara la ley de policía local no
pierda usted tiempo en ella porque no va usted a tener tiempo a
mandarla a la Cámara ¿eh?, y si la manda a la Cámara será una
de las que caerán porque cuando se disuelve el Parlamento caen
todas las leyes. Se lo digo para que no perdamos tiempo en
cosas que son espúreas, usted mire las iniciativas y verá usted
como, vamos, de las que hay la mitad no llegarán, imagine la
suya que todavía no ha entrado. Por lo tanto, con mucho gusto,
lo que usted quiera, pero no pierda mucho tiempo en esto
porque no va a ir por aquí la cuestión.

Mire, antes de yo llegar a la conselleria había otra figura que
era, posiblemente a usted le gustaba más porque ustedes la
mantuvieron durante cuatro años, el policía de temporada.
Hombre, yo creo que el nombre de policía local o turístico era
mejor que el de policía de temporada que además tenía 225
horas de formación, nosotros lo que hicimos fue ponerle 890
horas más un módulo de inglés. Algo que hemos hecho es
mejorar el sistema este, ¿qué no nos gusta? Por supuesto,
siempre habrá cosas mejorables. Usted, por ejemplo, este año ha
hecho un reparto de policías con unos criterios que
posiblemente estoy seguro que son mejores que los del año
pasado y que el año que viene podrán introducir algún sistema
de criterio más que sea mejor que el de este año porque en esta
vida todo cada día se hace camino al andar, como decía el poeta,
vamos mejorando cada día y a veces con tropezones en las
piedras, pues vamos mejorando. Por lo tanto, esto siempre está
bien.
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Sabe usted muy bien que la estabilidad en la policía turística
no la da una ley, la da el cumplimiento de la ley. Mire, en la
pasada legislatura, se lo digo a usted por si usted no lo recuerda,
había fichajes de policías, en los municipios más pudientes
como no había policías, no habían, tuvimos que formar en tres
años 1.000 policías, en tres años 1.000 policías, y todos tienen
trabajo, todos tienen trabajo ahora. Había municipios como
Calviá, como Palma, como Llucmajor o como Alcudia que se
iban a municipios pequeños y se llevaban a los policías porque
ganaban más y se quedaba aquello sin policías. Tuvimos que
arbitrar el sistema de formación de policía urgente y tuvimos
que arbitrar el sistema de policía.

Arbitramos más cosas, mire, fuimos tan poco activos en
policía que hasta hicimos una diplomatura en Ciencias
Policiales con la Universidad de las Islas Baleares, modificamos
todo el rango de acceso a la policía local, hicimos diversas cosas
no solamente hicimos la policía turística, en el campo de la
policía hicimos muchísimo. Cuando acabe esta legislatura
haremos un balance y veremos quién hizo más la anterior
legislatura o ésta, yo aquí le aplaudo que usted haga esto, le
aplaudo que usted tenga un plan para el año que viene, pero
tráigalo cuanto antes porque si lo trae el mes de febrero o de
marzo a lo mejor se encuentra que no hay ni Parlamento, en
marzo el día 15, más o menos, se disuelve el Parlamento y ya no
da tiempo en mes y medio no podemos hacer muchas cosas,
tráigalo ahora en otoño y lo podremos ver y ver como está el
tema este, comparezca en la comisión y diga voy a hacer esto,
esto y esto, pero si no, Sra. Consellera, prepárese a renovar este
reglamento porque hará falta a los municipios esta ayuda, este
soporte para poder cumplir con sus obligaciones y el Gobierno
tiene la obligación de hacerla. 

Por lo demás, muchísimas gracias, estoy encantado,
cámbiele el nombre, póngale policía ..., como quiera usted, si
quiere usted, Scotland Yard, pero evidentemente la solución que
hemos dado a los municipios es importantísima y solamente
cumpliendo la ley, es decir, usted que tiene la competencia de
coordinar las policías locales coordine los municipios para que
cumplan con su obligación que es cuando anuncian la plantilla
hacer que saquen la oferta pública de empleo en policías locales
y ahí es donde viene la estabilidad del puesto de trabajo.
Mientras que los municipios no convoquen las plazas que están
obligados por la ley, y usted lo sabe, y usted tiene que hacerlas
cumplir, esa ley pues lógicamente habrá inestabilidad, pero no
por la policía turística porque para los municipios es más
cómodo tenerlos interinos que no tenerlos fijos. Por lo tanto,
usted lo que tiene que hacer es cumplir, que usted tiene
instrumentos para ello, hacer que se cumpla la ley porque es su
obligación, usted tiene la coordinación de las policías locales y
tiene que coordinar que se cumplan las plantillas que la ley dice
que cuando se comprueban las plantillas de los puestos de cada
municipio ha de salir a oferta pública y entre ellos ha de salir la
oferta de policías locales.

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. Bé, molt breument, Sr. Rodríguez, ho
ha dit abans algun altre portaveu és molt més fàcil fer que
desfer, és molt més fàcil jo ara mateix li munt un altre tipus de
policia amb cinc milions d’euros damunt la taula. El que no
volia fer aquest govern és tirar endavant un pla d’estabilitat
policial sense consensuar amb els ajuntaments i deixar en el
carrer a l’atur a 300 policies turístics, que és el que podria haver
passat si el Govern no hagués firmat els convenis que hem
firmat fa unes setmanes i si no treballéssim, com li he dit abans,
en el pla d’estabilitat policial que entenc que s’ha de consensuar
amb els ajuntaments per poder-los continuar donant suport
econòmic durant aquest període transitori. I això no es fa d’un
dia per l’altre, però no perquè es faci més o menys feina sinó
perquè, com li dic, és molt més complicat haver de tirar enrere
un altre model i fer-ne un de nou que no començar de zero. 

Per últim, Sr. Rodríguez, el fet que la legislatura dura el que
dura i que el Parlament tancarà quan hagi de tancar, li puc
assegurar que nosaltres continuarem fent feina amb les mateixes
ganes, que la modificació de la Llei de coordinació de policies
locals està ja publicada i que continuarà la seva tramitació, si
arriba o no arriba a temps no serà en aquest cas una
responsabilitat d’aquesta consellera sinó de la tramitació
parlamentària o dels períodes de sessions. El que sí és important
és que tot allò que tenguem consensuat això que haurem
avançant perquè en una pròxima legislatura facem les reformes
que facin falta governi qui governi.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, volem agrair la
presència de la Sra. Consellera i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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