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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, començam una nova
sessió i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, Sra. Presidenta, José María Rodríguez sustituye a Pere
Palau.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Antoni Garcías.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Joan Boned i Roig.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Catalina Soler substitueix Francesc Fiol.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,
Interior i Justícia, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE
núm. 13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, continuam idò amb la compareixença de l’Hble.
Consellera d’Innovació, Interior i Justícia, per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2010.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Innovació, Interior i Justícia,
la Sra. Pilar Costa i Serra, a qui donam la benvinguda,
acompanyada dels següents alts càrrecs: la Sra. Núria Collado,
secretària general; Sr. Bernat Ramis, director general de Funció
Pública; Sr. Sebastià Amengual, director general d’Interior; Sr.
Jaume Coll, director general d’Emergències; Sr. Miquel Nadal,
director general d’Administracions Públiques; Sr. Pere Oliver,
director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació; Sra. Marta Díaz, directora general de Justícia; Sr.
Lluís Segura, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i el Sr.
Joan Marí, cap de Gabinet.

Té la paraula l’Hble. Consellera per fer l’exposició oral, per
temps ilAlimitat. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Em complau presentar el document econòmic relatiu a la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia que, com vostès
saben, s’ha creat a partir de la remodelació del Govern del
passat 14 de setembre, mitjançant el Decret 16/2009.

Amb el pressupost assignat per a l’any 2010, que són
99.318.041 euros, pretenem materialitzar els objectius que em
vaig fixar i que em varen encomanar amb la meva presa de
possessió com a consellera: 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.

Tenim també encomanada la negociació del traspàs de
competències en matèria de Justícia, unes transferències que no
acceptarem sense la dotació econòmica adequada.

Pretenem igualment millorar la qualitat dels serveis que
l’administració dóna als ciutadans, mitjançant una funció
pública preparada per als reptes del segle XXI, propera a les
demandes ciutadanes, àgil i eficaç.

La seguretat pública dels nostres ciutadans és una de les
altres matèries que ens ocupa i preocupa, per això hi destinarem
els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats dels
nostres municipis en matèria de coordinació, prevenció i
planificació dels serveis d’emergències i de coordinació en
matèria de policia local.

Pel que fa a les administracions públiques, mantenim el
compromís de donar compliment a la Llei de fons de cooperació
local i a la Llei de capitalitat, així com la voluntat ferma
d’assentar les bases sòlides per desenvolupar el Pacte Local.

En aquest pressupost per a l’any 2010, a més concentra tota
la previsió econòmica d’una nova conselleria, amb set
direccions generals, i de les respectives empreses públiques i
instituts que en depenen.

Entrant en matèria, val a dir que seria erroni fer una anàlisi
comparativa global respecte de l’anterior Conselleria d’Interior,
donat que el volum de departaments i competències de govern
s’han incrementat notablement amb l’estructuració orgànica
d’aquesta nova conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i és
previsible que augmenti a curt o a mig termini si arriben a bon
port les negociacions per al traspàs de les competències de
Justícia.

Assenyalarem en primer lloc que el pressupost total de la
conselleria, com he dit abans, és de 99.318.041 euros, que és el
que correspon a la secció 16.

Pel que fa a la Secretaria General, disposarà d’un pressupost
de 5.106.864 euros, destinats a coordinar totes les unitats
administratives de la conselleria i a racionalitzar els recursos
humans i materials de què disposam. A través de la secretari
general pretenem optimitzar els nostres recursos per prestar uns
serveis de qualitat, eficaços i eficients per als nostres ciutadans.
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A parts dels serveis generals, s’incorpora també l’Institut
d’Estudis Autonòmics, que ha passat a formar part d’aquesta
nova conselleria, que abans estava incorporat a la Conselleria de
Presidència. Aquest organisme continuarà amb la seva tasca
d’estudi, recerca i difusió en matèria d’autonomia, amb atenció
preferent al Dret Públic Balear. Igualment continuarà donant
l’assessorament imprescindible per al desplegament normatiu de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i als processos de
transferències, funcions i serveis als consells insulars.

Quant a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, dir que administra un pressupost de
17,4 milions d’euros. L’any 2010 suposarà el segon any de
funcionament del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les
Illes Balears, aprovat enguany mateix per als anys 2009-2012;
aquest pla representa l’eina clau per reforçar i articular el
sistema d’innovació de les Illes Balears. Aquest sistema
d’innovació ha de ser àgil i competitiu i ha de generar i captar
coneixement i poder transferir-lo al teixit productiu; ha de
contribuir, a més, a la construcció d’una societat del
coneixement capaç de crear riquesa, nous llocs de feina i
benestar, a més de transmetre la necessitat d’invertir en ciència
i en innovació. L’objectiu, per tant, és situar les Illes Balears en
una posició avançada en el sistema de recerca i d’innovació.
Volem promoure la societat del coneixement per tal
d’aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que
aporti benestar i cohesió social.

Quant al programa de Promoció de la recerca i
desenvolupament tecnològic, dir que aquest compta amb un
pressupost d’11,39 milions d’euros. L’objectiu general és incidir
en el reforçament de la generació del coneixement i del
desenvolupament tecnològic a les Illes Balears. Per aquest
motiu, i en matèria de gestió del talent, volem increment en els
propers anys el nombre d’investigadors, formar, captar i retenir
personal investigador i de suport a la recerca, bé sigui
mitjançant beques predoctorals, borses de viatge per als becaris,
contractes postdoctorals, contractes de personal tècnic de suport
a la investigació, etc.

En matèria de recerca l’objectiu és incrementar el
percentatge de la despesa en recerca i desenvolupament; enfortir
les infraestructures i equipaments científics i tecnològics; ajudar
als projectes competitius i potenciar les activitats emergents,
així com establir nous mecanismes de valoració de la recerca.

En el 2010 s’iniciarà la construcció del complex científic en
el Parc Bit. Es consolidaran tant el sistema d’observació
costaner de les Illes Balears, el SOCIB, com el Centre
tecnològic de recerca i desenvolupament en turisme, el
CIDTUR, amb un finançament que va al 50% entre el Govern
de les Illes i el Govern de l’Estat. Quant a aquest complex
científic i tecnològic del Parc Bit, es construeix precisament per
dotar de les infraestructures necessàries perquè treballar i
generar coneixement, que posteriorment es podrà transferir al
teixit empresarial. Constarà bàsicament de tres blocs: el primer,
per a institucions estatals de recerca; el segon, per a instituts
propis de la UIB, i el tercer, una incubadora d’empreses
especialitzada en el camp biotecnològic.

Quant al programa de promoció de la innovació, compta
amb un pressupost de 6,05 milions d’euros. Aquest programa
permetrà, entre d’altres qüestions, aconseguir un sistema
d’innovació àgil i competitiu, generador de nou coneixement.
Dins l’eix de la innovació ens centram en l’entorn empresarial;
és en aquest eix on treballam per fomentar la política de clústers
en què es pretén promoure la recerca, el desenvolupament i la
innovació tecnològica en diferents sectors productius. Els
clústers tenen més raó de ser quan apunten a sectors claus, de
fort contingut tecnològic, que tenen un volum de negoci
important de béns i serveis i, en conseqüència, poden actuar
com a sectors innovadors i tractors de la resta d’activitat
econòmica. Actualment ja estan constituïts sis clústers a la
nostra comunitat autònoma, el clúster del sector TIC Turisme,
el clúster audiovisual, el d’innovació tecnològica en turisme, el
clúster de tecnologies marines, el clúster d’empreses de
biotecnologia i finalment el clúster de producció musical.

Fins ara, entorn d’aquestes sis agrupacions empresarials
s’han mobilitzat envoltant de 250 empreses de base tecnològica
a la nostra comunitat autònoma i s’espera que encara siguin
moltes més les empreses que puguin anar incorporant-se.

A més a més, donarem suport a assessorament a l’R+D+I
per a empreses i grups de recerca. Donarem suport també a la
creació d’empreses d’elevat contingut tecnològic i al seu
desenvolupament inicial. En la mateixa línia finançarem
projectes empresarials innovadors i fomentarem la transferència
tecnològica i la recerca i desenvolupament empresarial.

A l’eix de transferència del coneixement, donarem suport a
la Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica, IBIT, la
Fundació IBIT, especialment en els àmbits de turisme i salut.
També a la unitat de dinamització, a la innovació en el Parc Bit
i seguirem amb la incubadora d’empreses del Parc Bit. És també
cabdal el suport que donam al programa de promotors
tecnològics a través de la Fundació Universitat-Empresa.

En matèria de governança i capital social millorarem els
mètodes d’avaluació de l’evolució del Sistema d’Innovació de
les Illes Balears i aproparem la ciència i la nova tecnologia a la
societat. Algunes de les actuacions destacades són
l’organització de la Setmana de la Ciència de l’any 2010 i de la
Fira de la Ciència.

Per últim, en el darrer eix d’aquest programa, divulgarem la
cultura d’innovació a la societat, amb iniciatives com són
seminaris i jornades i formació en innovació.

Passant a la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions, mencionar que la DEGETIC gestionarà 15,8
milions d’euros. Les telecomunicacions s’han convertit en un
pilar bàsic per a qualsevol organització que desitgi desenvolupar
la seva activitat de manera eficaç, ràpida i eficient. Per tot això,
la conselleria destinarà 7,26 milions d’euros que seran
administrats pel Servei de Comunicacions i Ràdio d’aquesta
DEGETIC, d’aquesta direcció general de tecnologia i
comunicacions. Entre les actuacions que es duran a terme de
cara al ciutadà o d’altres administracions, mencionaria les
següents: la Xarxa de transport i difusió de ràdios i televisions
emesos per la comunitat autònoma; la millora de la cobertura
dels serveis de ràdio difusió, i en tercer lloc, revisar i
promocionar el procediment per a la migració de serveis
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analògics de la televisió cap als nous serveis digitals terrestres.
Aconseguir que l’1 de gener de l’any que ve s’hagi complert el
termini d’adaptació del senyal televisiu digital, la TDT a l’illa
de Mallorca, perquè, com els senyors i senyores diputades
saben, a la resta de les illes ja s’ha produït aquesta migració.

Pel que fa a la gestió dels sistemes i tecnologies de la
informació, el pressupost del 2010 serà de 8,53 milions d’euros
i la partida més important, de gairebé 6,7 milions d’euros
correspon a inversions reals. En aquest àmbit es farà feina en
qüestions com el manteniment del servei del Centre d’Atenció
a l’Usuari; la coordinació estratègica dels sistemes d’informació
sanitaris mitjançant el comitè de modernització; la coordinació
i seguiment de projectes estratègics del Govern en temes
d’administració digital.

D’aquesta direcció general depèn l’empresa pública Balears
Innovació Telemàtica, SA, l’empresa BITEL, que rep de la
conselleria 3,8 milions d’euros del propi pressupost d’aquesta
direcció general, de la DEGETIC.

La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions també
s’encarrega de la gestió del conveni de colAlaboració entre el
Govern de les Illes i el Ministeri de Turisme, Indústria i Comerç
per desenvolupar el Pla Avanza. El Pla Avanza, finançat al 50%
pel Govern de les Illes i el Govern de l’Estat, s’orienta a
aconseguir la promoció de la igualtat social i la millora del
benestar i la qualitat de vida dels nostres ciutadans, de la
mateixa manera que un dels objectius principals de la Fundació
IBIT és la realització d’activitats que ens permetin la
implantació i el desenvolupament de la societat de la informació
i del coneixement a la societat balear. I per tant, la direcció
general, la DEGETIC li encomana anualment el
desenvolupament de determinats projectes.

La dotació que es preveu per a l’any 2010, a través del Pla
Avanza, serà de 900.000 euros.

Passam ara a una altra direcció general, en aquest cas la
Direcció General d’Interior, que tendrà un pressupost de
5.473.711 euros. Amb aquesta quantitat es duran a terme quatre
programes: actuació de policies; en segon lloc, gestió en matèria
de joc; en tercer lloc, activitats classificades i espectacles, i per
últim, seguretat en els edificis administratius de la comunitat
autònoma.

El primer dels programes de la Direcció General d’Interior
és el d’actuació de policies, amb un pressupost de 3,8 milions
d’euros. Mitjançant aquest programa mantenim el compromís
de renovar els convenis amb els ajuntaments per reforçar les
seves plantilles policials. Com ja vaig comentar en seu
parlamentària, la policia turística es mantindrà un any més,
mentre treballam paralAlelament en un pla d’estabilitat policial
que faci possible que aquests agents s’incorporin a les plantilles
orgàniques dels seus respectius ajuntaments i puguin així
treballar durant dotze mesos a l’any, amb les mateixes
condicions d’estabilitat que la resta de personal. A través
d’aquest programa d’actuació de policies, també treballarem per
millorar la seguretat dels municipis rurals amb manca de
recursos.

Seguirem impulsant les línies d’ajudes per equiparar els
cossos policials i mantendrem l’empenta a la figura del policia
tutor, que a més, figura que tan bona acollida ha tengut entre els
ciutadans i entre els mateixos policies.

Així mateix, fomentarem els projectes ja iniciats de millora
de la seguretat ciutadana i la seguretat viària i d’articulació del
sistema de colAlaboració i coordinació amb l’112, l’EBAP i
d’altres organismes, entre d’altres.

En matèria de policia, mantenim el nostre compromís de
crear i avançar en el model de policia autonòmica, sempre des
del consens de totes les forces polítiques presents en aquesta
cambra.

Quant a un altre programa, com és el programa del Servei de
Joc, s’hi destinen 393.000 euros, que és pràcticament el mateix
que l’anterior pressupost, que ens permetrà reformar la
normativa vigent en matèria de joc; modernitzar el sistema
informàtic per aconseguir més agilitat en la gestió dels
expedients administratius i també confiam que dins el primer
trimestre de l’any 2010 puguem presentar la nova, bé, la llei de
joc.

Respecte del programa d’activitats classificades i
espectacles, amb un pressupost de 202.000 euros, volem
modificar i adaptar la Llei de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat per adaptar-les a la Directiva europea,
l’anomenada directiva Bolkenstein. Es materialitzarà en virtut
de l’Estatut d’Autonomia, la transferència en matèria
d’activitats catalogades cap al Consell Insular de Mallorca,
perquè, com els senyors i senyores diputades saben, aquesta
transferència ja s’ha produït a la resta de consells insulars.

Quant a la Direcció General d’Emergències, canviam ara de
direcció general, com dic quant a la Direcció General
d’Emergències aquest departament comptarà amb un pressupost
de 7.121.363 euros, amb els quals volem consolidar el sistema
d’emergències de la nostra comunitat autònoma, garantir una
implantació efectiva dels plans d’emergència vigents i promoure
la revisió d’aquells plans que han de contemplar noves
directrius i plantejaments. Aquesta direcció general
d’Emergències a més a més destinarà 996.000 euros a
inversions reals, d’entre les quals hem de destacar la creació
d’una nova xarxa digital de comunicació per a emergències que
ens asseguri, aquesta xarxa digital, una cobertura plena de tot el
territori de les Illes amb un sistema dual, digital i satèlAlit, que
així ens garantirà una doble via de comunicació en cas que es
produís la caiguda d’algun dels sistemes. La xarxa de
comunicacions d’emergència serà un sistema que ens permetrà
la comunicació efectiva, compatible i segura entre els serveis
intervinents en cas de ser activitat un pla d’emergència a la
nostra comunitat autònoma. D’altra banda l’empresa
GEIBSAU, encarregada de la gestió de les emergències de les
Illes, comptarà amb un pressupost de 5.257.440 euros.
Emergències disposarà així de la partida necessària per mantenir
un servei de resposta immediata davant de qualsevol
circumstància adversa i millorar els protocols d’actuació i els
recursos tecnològics del Servei d’Emergències de l’112. 
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Pel que fa a l’112 vull refermar el compromís d’aquesta
conselleria que Eivissa compti el proper any d’un centre de
gestió integral d’emergències, tal i com ja ocorre a l’illa de
Menorca. En aquesta línia, a part de mantenir els plans
d’autoprotecció, continuarem promovent la constitució de noves
agrupacions de voluntaris de Protecció Civil i oferint-los la
nostra colAlaboració en matèria de formació i de dotació de
material. Així mateix continuarem amb el Pla de seguretat de
platges, amb especial esment a l’illa de Formentera. 

Quant a la Direcció General de Funció Pública, comptarà
enguany o per al pressupost del 2010 de 3.060.790 euros.
Aquesta direcció general té ja enllestit l’avantprojecte de llei de
funció pública de les administracions públiques de les Illes que
esperam que pugui ser tramitada pel Parlament de les Illes en el
primer semestre de l’any que ve. I 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. El 2010, i
seguint en funció pública, serà l’any en què negociem 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 en la igualtat de gènere i la
consolidació d’una cultura de corresponsabilitat entre ambdós
sexes. En matèria d’oferta pública d’ocupació, i després de les
convocatòries que ja s’han publicat i les que estan a punt de
tancar-se, val a dir que aquesta conselleria aplicarà estrictament
el que dictaminin la Llei general de pressupostos de l’Estat per
al 2010 i la nostra llei de pressupostos de la comunitat
autònoma. 

I pel que fa al programa de salut i prevenció de riscs laborals
a l’Administració, amb un pressupost d’1.126.000 euros,
continuarem amb la tasca iniciada per augmentar el nivell de
protecció dels treballadors i evitar els riscs laborals d’una
manera adaptada a cada lloc de feina, i a més a les
característiques de les persones i a l’activitat concreta que
desenvolupen. S’inclou dins la Direcció General de Funció
Pública la secció 36, destinada a altres actuacions
d’administració general i funció pública referides al fons social
i a la reserva per executar sentències que afectin personal de
diferents conselleries. La dotació econòmica d’aquest programa,
com dic que pertany a la secció 36, té una partida concretament
de 4.600.000 euros.

La Direcció General de Funció Pública té adscrita l’Escola
Balear d’Administració Pública, l’EBAP, que gestionarà en el
pressupost del 2010 4.106.941 euros. Amb aquesta dotació
pressupostària reforçarem la qualificació professional del
personal de l’Administració pública de la nostra 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. Val a dir que bona part dels cursos que ofereix
l’EBAP van adreçats a agents de policia, bombers, voluntaris de
Protecció Civil i personal d’emergències en general. D’altra
banda confiam a poder incrementar l’oferta formativa a través
de les noves tecnologies, ja sigui per mitjà d’aules virtuals o
formació en línia. Tampoc no descuidarem els programes FIOP
per fomentar la integració laboral de les persones amb
discapacitat. I puc avançar-los que a partir del mes de gener
l’EBAP trasllada la seva seu a un immoble propietat del
Govern, cosa que ens estalvia així les despeses de lloguer de la
seu actual.

Canviant de direcció general, en aquest cas la Direcció
General d’Administracions Públiques, he de dir que té un
pressupost de 44,7 milions d’euros, que suposa un 45% del total
del pressupost d’aquesta conselleria. Amb aquest pressupost la
conselleria dóna compliment a la Llei de fons de cooperació
local i a la Llei de capitalitat. Al fons de cooperació local es
destinen 16.799.575 euros, i per al compliment de la Llei de
capitalitat s’aporten 25,5 milions d’euros, i per a les
associacions de municipis destinarem 412.000 euros. Els
objectius d’aquesta direcció general d’administracions
públiques que ens hem marcat per al proper exercici són, en
primer lloc, l’impuls d’actuacions per contribuir a la gestió de
competències dels ens territorials; en segon lloc, fomentar la
colAlaboració amb altres administracions públiques, dur a terme
el control de la legalitat dels actes i acord de les entitats locals,
atorgar ajudes i subvencions en l’exercici de les competències
sobre règim local, i per últim avançar en el procés de
desenvolupament del pacte local.

En matèria de pacte local hem estat treballant de valent en
el darrer any, però serà durant l’any 2010 quan el Govern
elabori un pacte dins el qual quedaran determinades les
competències dels municipis sota els principis d’una veritable
autonomia, solidaritat, suficiència financera i eficàcia.
Precisament objecte d’aquest tema del pacte local va ser una
interpelAlació la setmana passada en aquesta mateixa cambra i
per tant no m’hi estendré molt més. Volem crear a més un nou
marc de relacions entre la comunitat autònoma, els consells
insulars i els ajuntaments que ens permeti reforçar
competencialment els poders locals.

Quant a la Direcció General de Justícia, he de dir que té un
pressupost de 594.977 euros, que, a més de negociar el traspàs
de competències d’aquesta matèria cap a la comunitat
autònoma, bona part d’aquest pressupost, concretament 522.750
euros, és per dur a terme el programa d’ajudes a les víctimes del
delicte. A les previsions per al proper any es té en compte la
renovació del conveni que s’havia formalitzat l’any 2008 i que
s’ha de renovar o es renovarà per a l’any 2010 i mantendrà
l’orientació jurídica i psicològica que ve prestant a les nou
oficines d’atenció a les víctimes tant amb el ColAlegi d’Advocats
com amb el psicòlegs, així com amb l’Ajuntament de Palma. El
conveni comptarà amb el mateix pressupost que l’exercici 2009,
i aquesta consellera garanteix per tant el funcionament ordinari
de les nou oficines abans esmentades d’ajuda les víctimes del
delicte existents en aquest moment; m’estic referint a les dues
oficines de Palma i a les de Calvià, Inca, Manacor, Platja de
Muro, Ciutadella, Eivissa i Formentera. Aquestes dades
econòmiques són compatibles amb la intenció de la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia de reforçar aquest servei
mitjançant la colAlaboració amb les corporacions professionals
implicades, com també d’impulsar determinades accions de
difusió.
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Per altra banda, i al marge d’aquests convenis esmentats, cal
indicar que els retalls que hem hagut de practicar en aquest
capítol afecten conceptes que podem considerar no prioritaris,
com pugui ser la participació en jornades i seminaris o les
campanyes publicitàries. Des de la Direcció General de Justícia
es continuarà colAlaborant amb altres conselleries en matèria de
dret civil. 

Arribats aquí esper haver estat suficientment exhaustiva en
la informació que hem pogut donar als senyors i les senyores
diputats, i qued a la seva disposició per al torn de rèplica. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I ara procediria la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar les seves observacions o
preguntes. Hi ha algun grup que vulgui...? Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, pido la suspensión por 45 minutos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò així suspenen la sessió i es reprendrà a les 3 en punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió i correspon ara el torn d’intervencions
dels grups parlamentaris perquè puguin formular les preguntes
a la consellera. En primer lloc, per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair la compareixença
de la consellera i del seu equip. Moltes de les coses que li
preguntaré vénen derivades del debat dels pressuposts de l’any
passat, supòs jo que els objectius, diguem-lo així, perquè veig
que l’equip és el mateix encara que hagi canviat l’entrenador
esper que el sistema de joc, o sigui, la forma de fer feina no hagi
canviat, esper que no sigui així, perquè molts de compromisos,
fins i tot alguna esmena que es va aprovar l’any passat també
em podrà donar contesta. 

Per aquesta esmena precisament començaré, pel tema de la
Conselleria d’Economia, les feines que té encarregades algunes
d’Innovació i Tecnologia les han passades a la seva conselleria.
Vostè ha citat el tema de la televisió digital, ha dit que faltava
Mallorca per acabar de completar el mapa de la recepció digital,
diguem-ho així, però jo en aquest tema discreparia un poc
perquè hi ha zones encara d’Eivissa i de Formentera i
segurament de Menorca on hi ha llocs foscos on és necessari
millorar la cobertura. A aquest efecte es va aprovar una esmena,
l’any passat, de 300.000 euros que se m’ha donat contesta, no
per vostè sinó per l’anterior consellera, del que s’havia fet, i jo
he fet un poc els comptes i no em quadren. Per tant, encara
queden llocs on es pot millorar la cobertura i pressupost
d’aquesta esmena per complir.

A més, ja sé que em comentarà el tema de les antenitzacions,
en el tema de les antenes parabòliques, però aquesta té un gran
desavantatge que les televisions locals no es veuen. Per tant, sé
que estudiaven la implantació de noves antenes mirall que facin
de receptor o de nou emissor i m’agradaria saber aquest tema
com està, si l’esmena està totalment complida i què hi pensa
destinar, a part de Mallorca, a les altres illes durant el 2010.

Un altre tema que és el tema de Formentera i Calvià digital,
l’anterior, perdó, això no era de l’anterior consellera, això és del
conseller d’Economia que li ha passat a vostè, li vaig preguntar,
també, l’any passat quin pressupost destinaria el 2009, ell em va
dir que això venia derivat del Plan Avanza, que també vostè l’ha
citat. En el seu pressupost he trobat a la pàgina 790 un ingrés
del Plan Avanza de 4.239.000 euros, voldria saber si aquesta
quantitat és correcta o no i d’aquesta quantitat que figura en els
seus pressuposts, a la pàgina 790, quina anirà destinada a
Formentera digital i a Calvià digital per completar, en el cas de
Formentera, la segona fase d’aquesta digitalització quant a
sectors de turisme, d’administració i d’altres coses a l’illa de
Formentera i també evidentment a Calvià.

Passant ja al tema d’Interior, vostè ha dit del tema de l’112
a Eivissa, la nova seu, supòs que és al quarter de Sa Coma,
l’antic quarter de Sa Coma, m’agradaria saber quines previsions
maneja la seva conselleria de quan pugui estar, no dic operativa,
però pràcticament acabada per posar l’112 a Eivissa.

En tema de la policia autonòmica, que vostè també l’ha citat,
ha dit que buscarà el consens d’aquesta cambra i de tots els
parlamentaris, tots els grups, perquè sigui una policia que neix
un poc del consens. M’agradaria saber a quin nivell de feina
està aquest tema perquè en la seva memòria, en la pàgina 80,
simplement posa: “impulsar l’aprovació de la futura policia
autonòmica”. No posa res més. Per tant, m’agradaria saber
quins models manegen, com està aquest tema ara mateix i amb
quina policia es fixa per dur endavant aquest tema de la policia
autonòmica.

També, en la seva memòria, parla de la integració o d’un
estudi per integrar els serveis d’emergència. A l’anterior
consellera li vaig demanar i em va dir, per novembre de l’any
passat, del 2008, que feia un estudi per integrar el 061 dins
l’112. Vostè també ho posa a la seva memòria. M’agradaria
saber aquest tema com està, si finalment serà l’112 l’únic
telèfon d’emergències o què passarà amb aquest tema.
M’agradaria que em comentés si té alguna partida
pressupostària per revisar els plans d’emergència de cada una de
les Illes, amb les diferents façanes que tenen tots aquests temes
d’emergències. 
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I per acabar, dos temes que m’agradaria que ens
especifiqués un poc més perquè vostè els ha citat també, els ha
anunciat més que citar, el tema de la transferència de Justícia,
si preveu que l’any que ve, el 2010, hi hagi alguna novetat i si
ho tendrà en compte a nivell pressupostari; i també, que em
sembla sincerament una bona idea, el tema de la seguretat en
nuclis rurals, quan pensa conveniar amb els ajuntaments o quan
pensa fer-ho per donar més seguretat als nuclis rurals a nivell
de, supòs, convenis que puguin ser locals i quin pressupost
disposa per fer això.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies a la consellera i a tots els
seus càrrecs per haver comparegut en aquesta comissió
parlamentària. Jo faré una intervenció breu i només volia fer tres
comentaris puntuals. En primer lloc, un més genèric,
introductori de suport a la política de la conselleria, suport als
canvis i a la reestructuració i encoratjament a la consellera
perquè vagin endavant totes les tasques que li pertoquen tant en
matèria d’Interior, com de Justícia com de Recerca i
Desenvolupament i Innovació. 

Tres comentaris, com deia, i un primer sobre Justícia. La
consellera ha fet un enunciat de no acceptar transferències si no
vénen ben dotades i en aquest sentit el comentari nostre és
encoratjar aquesta posició i animar-la a ser reivindicativa en el
fet que siguin ben dotades, en el benentès que ser ben dotades
no només ha de voler dir que el cost actual sigui ben cobert per
aquesta transferència sinó que se supleixin moltes de les
mancances que hi ha en els equipaments. Tots coneixem la
situació que hi ha a molts d’equipaments a l’illa d’Eivissa, per
exemple, però també a algunes localitats de Mallorca, com
Manacor, estan en situació molt lamentable i crec que és de
justícia, valgui dir-ho així, no acceptar aquestes transferències
si no van acompanyades d’una bona inversió per posar aquests
equipaments en un estat, mínimament, acceptable.

Respecte de Recerca i Desenvolupament dir-li que nosaltres
compartim l’èmfasi, compartim l’èmfasi que posa aquest govern
en l’impuls que s’ha de donar a la recerca i al desenvolupament
i desitjam que no sigui una cosa merament retòrica perquè crec
que moltes vegades es diu aquesta qüestió de la innovació, de
l’R+D+I, però nosaltres desitjam que, efectivament, sigui un
compromís perquè la nostra societat, que durant molts d’anys ha
viscut que per mor del desenvolupament urbanístic i turístic era
capdavantera en renda per càpita, ara que ja no ho és ens podem
trobar en la situació que ja no som capdavanters en aquests
indicadors, i, a més, estam endarrerits en coneixement, en
societat de coneixement. Per tant, fa falta un veritable impuls i,
a més, un impuls que nosaltres entenem que ha d’estar al servei
d’un canvi cultural; un canvi de maneres d’aprendre, de
maneres de conèixer; un canvi de model. A nosaltres ens
semblen bé aquestes línies, ja he dit, de molta investigació i de
molt desenvolupament i de recerca lligada al sector turístic, el
nostre principal sector, al qual podem aportar alguna cosa, el

know how, però també m’agradaria que en matèries que tenen
a veure amb sostenibilitat, eficiència energètica, un altre model
d’agricultura, moltes d’aquestes qüestions que tenen a veure
amb la sostenibilitat, que procuréssim ser una societat
d’avantguarda.

El tercer comentari, i amb aquest acab, fa referència a les
qüestions d’Interior, a la qüestió de la policia autonòmica que
és una qüestió que ens preocupa i que cada any quan hi ha
aquesta compareixença ho manifestam. La consellera ha dit que
la intenció és avançar en el model de la policia autonòmica,
nosaltres entenem les dificultats pressupostàries i de negociació
i d’altres tipus que hi pugui haver per implantar la policia, però
entenem que allò que es pot fer és, efectivament, avançar per
definir aquest model, nosaltres pensam que ja hi ha condicions
perquè puguem definir el model. Hi ha un debat més o manco
començat, però també, en part, pendent que nosaltres pensam
que s’hauria d’abordar, en aquest debat nosaltres defensarem
que una policia autonòmica per ser una policia seriosa ha de ser
una policia, per dir-ho així, de substitució, no una mera
coordinadora de policies locals sinó una policia en el sentit que
són les policies autonòmiques de Catalunya o del País Basc. En
aquest sentit m’agradaria que poguéssim avançar en aquest
debat.

I una darrera qüestió lligada a la qüestió de la policia és la
qüestió, que no sé si ho ha esmentat la consellera, dels estudis
policials que es fan a la nostra universitat. La nostra universitat
sabem que ha fet un esforç per evolucionar des d’una
diplomatura o un títol propi ara es vol un títol de grau
homologat oficialment, per dir-ho així, un títol de grau en
Seguretat i Ciències Policials, i ens agradaria que, dins les
dificultats que sabem que hi ha, des de la conselleria, des del
Govern, hi hagués el màxim suport en aquest projecte que
sabem que ha costat esforç a la Universitat i sabem que està
molt ben rebut per gent de l’àmbit de les policies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la presència
de la consellera i de tot el seu equip. També volem agrair la
seva clara exposició en relació amb els pressuposts de la
Conselleria d’Innovació, Justícia i Interior per aquest pròxim
any. Seguint la línia que ahir es va començar a exposar per part
dels consellers que varen intervenir, podem destacar a simple
vista que es continua en la línia de pulcritud, de transparència,
de claredat i de sentit de la responsabilitat en l’elaboració i
l’exposició dels pressuposts per part de les diferents
conselleries. 
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Vull destacar el tema de la responsabilitat per, justament,
això que va fer referència i també el conseller d’Economia en el
sentit que en el context en què estam, evidentment s’ha de ser
responsable, s’ha de ser molt pulcre i s’ha de saber construir de
cara que arribin al màxim d’efectivitat uns pressuposts que, com
dic, siguin el màxim d’efectius però dins la construcció
responsable d’aquests pressuposts perquè es tenguin en compte
aspectes que hagin de colAlocar-se o estructurar-se d’una altra
manera atès el context econòmic global actual.

Com dic, ens ha agradat l’exposició per part de la consellera,
i sí que m’agradaria destacar el protagonisme de l’aspecte de la
innovació, globalment considerada i dins subaspectes que ens
ha concretat la consellera. Veim que es demostra la ferma
aposta per part d’aquest govern en relació amb aquesta qüestió
de la innovació i, evidentment, veim que es confirma la
notorietat que es dóna a la innovació, per si mateixa considerada
i com un vehicle perquè aquesta comunitat pugui assolir una
activitat productiva buscant la desestacionalització de les seves
activitats i buscant l’optimització dels resultats productius que
puguin ser beneficiosos per a la nostra comunitat.

Vull destacar de passada, perquè ja ho ha referenciat la
consellera amb total claredat, la promoció de la innovació,
concretada també en el foment dels àmbits empresarials i, en
concret, el foment de la política de clústers que consideram que
segurament tendrà efectes molt positius.

I fent referència a altres direccions generals, destacam la
Direcció General d’Interior, celebram que hi hagi un
manteniment dels compromisos amb els ajuntaments, el reforç
de les plantilles policials com ja es va explicar anteriorment en
el ple del Parlament per la mateixa consellera, que avui també
ha fet referència a aquesta qüestió. També encoratjam la seva
conselleria perquè dugui endavant, així com ha anunciat avui la
consellera, la Llei del joc. 

En relació amb la Direcció General d’Emergències,
celebram el compromís, el manteniment del compromís que
Eivissa compti amb un centre integral d’emergències de l’112.

Pel que fa a la Direcció General de Funció Pública,
destacam com un aspecte positiu de com es poden fer les coses
per administrar de manera efectiva els recursos públics, el
trasllat de l’EBAP a un immoble del Govern, que això sens
dubte suposa un estalvi de despesa per a la comunitat. Celebram
el manteniment de les convocatòries i també l’anunci de la
negociació d’un decret per a un nou règim de mesures de
conciliació de la vida familiar i laboral.

I respecte, per acabar, de la Direcció General de Justícia,
evidentment encoratjam la conselleria i en concret aquesta
direcció general perquè continuï treballant per obtenir el millor
acord possible per a la transferència competencial i també
celebram el manteniment de les ajudes a les víctimes del delicte,
tal i com ha dit la consellera, si alguna cosa, atès el context
global econòmic actual, si alguna cosa s’ha de retallar, que
siguin qüestions en principi que puguin ser prescindibles, però
sempre mantenint qüestions com per exemple aquesta darrera,
simplement com a exemple, que el que cerca és optimitzar la
protecció de les víctimes del delicte.

Agraïm la claredat en l’exposició i l’encoratjam perquè el
pròxim any es puguin dur a terme i a efecte aquests pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en primer lugar,
agradecerle su comparecencia en esta cámara junto con su
equipo de departamento para explicar los presupuestos del año
2010.

Es verdad que le agradezco su comparecencia, si bien he de
decirle que no me parece correcto que comparezca usted en esta
cámara sin haber venido anteriormente a explicar su programa
de actuación de la conselleria; usted es consellera hace un mes
y medio ya, y todavía no ha comparecido en esta cámara para
explicarnos su programa de actuación. No sabemos si usted
mantiene todos los compromisos adquiridos anteriormente por
la conselleria o tiene nuevas novedades, nuevas iniciativas y,
lógicamente, por esto nosotros no tenemos tantas cosas que
celebrar como otros portavoces, nosotros celebraremos menos,
pero diremos las cosas como son, con todo el cariño y con toda
la cortesía, pero evidentemente no nos parece correcto que un
mes y medio después de haber tomado posesión no haya
comparecido en esta cámara, siendo período parlamentario, para
explicarnos sus objetivos.

Dicho esto, debo decirle que sí que me parece correcto que
usted haya conseguido una conselleria más completa que la que
había, ha conseguido usted incorporar administraciones públicas
a la conselleria, que nunca tendría que haber salido de ella, con
lo cual todas las competencias municipales están en su
conselleria, que siempre es bueno para los administrados, en
este caso para los municipios; antes tenían que ir a dos
consellerias, ahora solamente tienen que ir a una, y eso es bueno
siempre.

También creo que es bueno que se haya llevado la
Conselleria de Interior las competencias de justicia, creo que
están mucho mejor en Interior, lo que lamento es que no tenga
también la Abogacía, no hay ningún departamento de justicia
que no tenga la Abogacía, desde el Estado hasta la última
comunidad, y a usted le han hurtado la Abogacía de la
comunidad autónoma. No sé por qué motivo pero la verdad es
que parece que su compañero de Presidencia ha elegido lo que
le iba bien y lo que no, se lo ha mandado a usted. Bien.
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En cuanto a una competencia que también tiene usted, que
es la de Innovación, mire no tenemos nada que decir, pero no
nos parece correcto que se haya separado lo que antes estaba
unido todo en la Conselleria de Economía y Hacienda, creemos
que esto no es buen servicio, no es posible que el Parc Bit y
todo lo que de ello depende esté en la Conselleria de Economía
y Hacienda, y la otra parte, de recerca i innovació, esté en su
conselleria, ¿por qué?, porque la sinergia de esta acción
concertada de unos y otros es mucho mejor que la separación de
ellos. Se nos llena la boca de hacer un nuevo modelo que
crecimiento, de despreciar el ladrillo, de despreciar el
urbanismo y de buscar otras fórmulas de crecimiento sostenible,
¿no?, pues no contribuye para nada separar estas dos áreas, no
contribuye para nada, porque estamos menguando las sinergias
de las inversiones, y usted tendrá que coordinarse, mejor o peor,
pero con la mejor voluntad siempre, con otro conseller para
hacer una inversión que si estuviera en una sola conselleria,
sería más eficaz. No quiero decir que usted no sea eficaz, pero
sí que la separación de esto puede hacer resuelto algún
problema pero no resuelve las necesidades de los ciudadanos,
que es tener un departamento en el que se concentren todas las
acciones innovadoras para poder posibilitar un nuevo modelo de
sociedad sostenible y de progreso económico. Dicho esto, el
resultado ha sido una conselleria más fuerte en competencias,
pero mezcladas, que según nuestro punto de vista, no es el
objetivo que tendría que perseguir el Gobierno en este punto.

Usted ha venido aquí y ha dicho dos grandes cosas, en las
cuales no podemos estar en contra, pero se ha quedado en esto,
en un pronunciamiento, como no conocemos su programa de
actuación ..., hemos oído grandes cosas en las que estamos a
favor, pero cómo, dónde y de qué manera.

Crecimiento mediante tecnología para (...) social y
crecimiento sostenible, lo subscribo totalmente, pero su
objetivo, ¿cuál es?, porque si no el año que viene vendrá con
otro discurso igual y no sé si habrá cumplido su objetivo o no,
si usted no nos dice “perseguimos esto”, “queremos alcanzar
este objetivo”, yo qué sé si usted ha cumplido o no con este
objetivo. Con esto quiero decir, Sra. Consellera, que me parece
muy bien los enunciados, pero echo a faltar el contenido del
programa que usted viene aquí hoy a presentarnos.

Plan de ciencia, tecnología i innovación. ¿Es el que se está
ejecutando ya en la Conselleria de Economía o es otro? ¿Hay
modificaciones? ¿Le incorpora alguna novedad? Es que no lo
sabemos. Vuelvo a repetir que no conocemos su intención de
grupo de la conselleria y por lo tanto, es difícil poder aceptar
esto. Me parece muy bien que haya un plan, pero ¿qué contiene
este plan? ¿Es el mismo contenido que había, que además se
presentó en otro departamento, no era aquí, era en otra
comisión? Bueno, pues vamos a ver lo que dice de este plan y
le diré si está bien o está mal, es que no lo sé.

Investigación, posición avanzada, pero ¿me podría decir
dónde estamos, si estamos en la cola, en la mitad o de los
primeros? Puede usted indicarme qué objetivo tenemos, subir
dos puestos o no perder el primer puesto, es que no lo sé. No me
lo ha dicho. Claro, tengo que saber esta posición avanzada cuál
es. Evidentemente, si estamos en la posición número 17 y
subimos a la 16, es más avanzada. ¿Es nuestro objetivo? No lo
sé, me lo tiene usted que explicar, de ahí mi inquietud en saber
su programa.

Gestión de talentos, es que es magnífico esto. Fichaje de
talentos para que vengan aquí, es que ha dicho una cantidad de
enunciados que yo los suscribo todos. Le pediré explicaciones
de cada uno de ellos, no se preocupe que vendrá usted aquí
varias veces a hablarnos de esto y estoy seguro que lo hará
encantada, pero quiero que me diga cómo va a hacer esto. Me
parece una idea fantástica, pero falta mucha explicación, sobre
el proyecto, sobre cómo se va a gestionar, la duración que tiene
y la meta que vamos a alcanzar con la caza de talentos. Creo
que si alcanzamos talentos es para que transmitan su
inteligencia a otros, ¿no?, pero es que no lo sé, si va a ser así o
si es para que investiguen ellos aquí, se nutran, se cultiven más
y se vayan luego, no lo sé, por eso le digo que...

Nos anuncia la construcción de un complejo científico y
tecnológico en el Parc Bit. Estoy seguro que lo tendrá pactado
ya con el conseller de Economía, seguro que lo tendrá pactado,
pero no sabemos cómo es, va a pagar el 50% la comunidad
autónoma y el 50% el Estado, pero ¿de qué cantidad estamos
hablando? Al menos eso es lo que he oído anteriormente.

Ese complejo, el proyecto, hemos de saber más
pormenorizadamente el papel que tienen ahí las
administraciones públicas, la Universidad y la empresa privada,
o sea, podemos servir de puente para ponerlo en marcha, la
Universidad para que lo alimente, pero si luego no tiene
continuidad en la empresa privada, si esto no repercute en el
sector productivo de la sociedad, pues es que no vale para nada.

Quiero que se dé cuenta, Sra. Consellera, que tiene una
conselleria que es vital, importante y decisiva en el desarrollo
y en el programa para crecer en empleo en esta comunidad, en
investigación, en tecnología y por eso tenemos tantos y qué y
qué y qué, es que no lo sabemos, lo desconocemos.

En otro apartado de cosas dice usted “seguridad en
municipios rurales”, es preciso actualizar..., es preciso,
actuaciones de la conselleria. Hay una ley, la Ley de municipios
rurales que posibilita los convenios entre municipios limítrofes
y los convenios entre los municipios y la Guardia Civil. Aquí
vino su antecesora a comparecer, hace casi un año, no ha hecho
nada todavía, tendrá usted que dar un paso adelante. Me parece
muy bien, pero para hacer estas cosas tiene usted que actuar. Por
lo tanto espero que actúe inmediatamente.

Dice que vamos a mejorar en seguridad ciudadana y en
circulación, ¿me podría explicar qué piensa poner en marcha
para esto?, porqué también es otro enunciado que no sé lo que
es. Mejorar la seguridad ciudadana y mejorar en circulación, lo
ha dicho usted después de decir lo anterior, ¿no?
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En policía autonómica, me sumo a lo que han dicho los dos
anteriores portavoces tanto el diputado por Formentera como el
portavoz del BLOC. Mire, llevo oyendo desde el año 2007 la
palabra consenso, que creo que se utiliza no como consenso,
sino para decir espera, espera, espera. Creo que es esto. No me
dice nada. El pasado año, mire usted, el discurso de su
antecesora anunció que el año 2009, sólo falta mes y medio para
que termine, enviaría una propuesta normativa a la Cámara.
Usted dice que para el año que viene, todavía no ha dicho si la
pondrá o no, no sé bien lo que ha expresado, pero oiga, nos
pasaremos la legislatura diciendo “busco el consenso, busco el
consenso”, pero para ir de aquí allí no damos ningún paso y el
paso lo tiene que dar usted. Lo tiene usted en su tejado, Sra.
Consellera.

La Ley del juego, igual, desde el 2007 es una propuesta de
la Conselleria de Interior. El año pasado nos dijo que la enviaría
a esta cámara el año 2009. Nos faltan dos meses para
terminarlo, no llega, y todavía no ha llegado a esta cámara. 

Nueva red de emergencias, comunicaciones... en sistema
dual. Ha figurado según nos dijo una consellera en su discurso
del 2008 y del 2007 y 2008, en los presupuestos del 2008 y
2009, si usted llega a rematarla será fantástico, consellera, y la
felicitaré por esto, pero hasta hoy es un enunciado que viene
cada año, pero que luego no se materializa.

Algo curioso que creo que es importante y a lo que usted
tendría que responder, Menorca y Mallorca tienen sedes de la
EBAP y del 112, Ibiza no tiene ni sede de la EBAP ni sede del
112. ¡Alquile usted unas instalaciones, oiga!, no espere a La
Mola. La Mola, acabará usted de ser consellera el año 2011, si
no la renuevan para otra vez, que sean los ciudadanos, y La
Mola no estará para poner el 112. Si usted quiere que haya el
112 en Ibiza alquile un local, vale más el servicio que pagar un
alquiler, tampoco es tan caro. Alquile una sede para la EBAP,
la tienen Mallorca y Menorca, ¿por qué Ibiza no puede tenerla?
¿por qué tienen que dar clases en precario? Creo que eso no
redunda en beneficio de los ciudadanos y de la calidad de la
función pública, y esto, pues mire usted, llevo oyéndolo muchas
veces, muchas veces, y oiga, mire usted, estamos con el
proyecto, pero el proyecto no avanza.

Igual que ha hecho el diputado de Formentera, ¿para cuándo
el 112, como teléfono único de emergencias?, ¿para cuándo?
Nos hemos gastado dinero en estudios para ver la viabilidad,
esto y lo otro, pero... 

Sra. Presidenta, déme unos minutos, termino enseguida.
También cada año escucho desde el año 2007 que se va a
modificar la Ley de función pública y la Ley de cuerpos y
escalas. A ver si es verdad que entra en el año 2010, a ver si la
consellera lo consigue y le diré la conseguidora, la consellera
conseguidora, si usted consigue que en el 2010 entre en la
Cámara, luego se aprobará o no se aprobará, pero que entren en
la Cámara la Ley de función pública que había que adaptarla y
la Ley de cuerpos y escalas.

La oferta pública de empleo, usted ha dicho hace un
momento “lo que diga el Gobierno y la ley”, que hará usted, no
entendí lo que quería decir con esto. Creo que se hacen buenas
cuestiones con la oferta pública de empleo. Lo que le pido, Sra.
Consellera, es que usted si puede consiga que todos los

organismos públicos autonómicos se rijan por la Conselleria de
Interior en su área de función pública cuando convocan
concursos como el que ayer denuncié en la interpelación, que no
se produzca esto, que todos los funcionarios de esta comunidad
autónoma entren igual, en empresas, en fundaciones, en
institutos y en la comunidad autónoma, que a todos les exijamos
lo mismo, porque luego resulta que inclusive ganan más los que
entran más fácil que los que son funcionarios públicos.

Ayuda a los municipios, mire, los que usted quiera, pero
evidentemente ya lo dice la ley, me gustaría que así como
cuando fui conseller innové y puse el fondo de compensación
municipal por ley y puse la ley de capitalidad para Palma, por
ley también, que haga usted algo en estos dos años y ponga (...)
a través del pacto local o como usted quiera.

El año pasado nos anunció la consellera de Interior que tenía
un proyecto prioritario que era establecer el servicio propio de
meteorología, inclusive anunció que ya habían comprado varias
estaciones meteorológicas. No se lo he oído a usted decir, no sé
qué piensa usted de ello, me gustaría saber qué hay de este
tema.

El plan piloto. Mire, el año pasado también anunció la
consellera de Interior que había hecho un plan piloto en Artá y
que este año iba a hacerlo, a la vista de aquel resultado, iba a
ponerlo en otras playas, creo que figuraba también Formentera
y figuraban también otras zonas que son playas naturales que
tienen dificultad para poner vigilantes. ¿Qué hay de esto? No
sabemos nada más.

Por último, Sra. Consellera, dos cuestiones. Tenemos en esta
comunidad 82.000 parados, usted tiene un presupuesto que no
es suficiente, tiene una área que es vital e importante como he
dicho anteriormente para dinamizar la economía, para crear
empleo, para potenciar que las empresas y los pequeños
empresarios creen empleo, exija más presupuesto. Voy a
ponerle a usted en las enmiendas más presupuesto en
innovación, recerca y tecnología y se lo voy a poner porque
creo que es necesario. Espero y confío que apoyen ustedes estas
cantidades. 

Del pacto local no le he dicho nada porque hay una moción
pendiente para el próximo pleno. De la policía local, espero que
se cumpla urgentemente, lo antes posible, la moción aprobada
y en justicia, compareció hace poco tiempo y dijo su postura
que comparto, pero me gustaría que fuese lo más dirigente
posible para cumplirla.

Gracias, Sra. Presidenta, y disculpe por la extensión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula ara l’Hble. Sra.
Consellera per respondre totes aquestes qüestions.
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LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, intentaré respondre a tots els
senyors diputats, als portaveus que han intervengut. Intentaré
agrupar els temes perquè alguns han estat coincidents en tots els
portaveus dels diferents grups parlamentaris.

En primer lloc em referiré a Formentera ja que el portaveu
del Grup Mixt, el Sr. Mayans, m’ha fet una sèrie de preguntes
concretes que esper poder contestar-les totes. Quant al tema de
la correcta recepció de la TDT, tant a Eivissa com a Formentera,
però en aquest cas a Formentera és cert que a dia d’avui encara
hi ha deficiències. Com també és cert que malgrat que va
estar..., es va iniciar el projecte de la nova infraestructura digital
a Formentera, com dic a l’anterior legislatura, en l’actual es va
augmentar la potència i això s’ha demostrat amb el temps que
no ha estat suficient. Com que l’augment aquest de potencia no
ha estat suficient, esper que a finals d’aquest mateix mes de
novembre aprovarem o firmarem un conveni amb el Consell de
Formentera precisament per a la creació de dues noves
infraestructures de TDT a l’illa de Formentera concretament als
dos dipòsits d’aigua que hi ha, un a Sant Ferran i l’altre a Sant
Francesc. Si no m’equivoc crec que ja ha estat aprovat pel
mateix ple del Consell de Formentera i si no, es farà aquest mes
perquè com li dic està previst que a finals del mes de novembre
puguem firmar el conveni concret.

Així i tot, si no fos suficient arribar al cent per cent de
cobertura, això val per a totes les illes, està prevista -com el Sr.
Diputat molt bé sap- precisament la cobertura via satèlAlit.
També és cert i compartesc amb el Sr. Diputat que via satèlAlit
no permetria veure el cent per cent tots els canals, però sí una
gran majoria i aquesta és un molt bona solució per a llocs on,
precisament, per les nostres condicions -passa tant a Formentera
com també a l’illa d’Eivissa i aquí també a Mallorca- no podem
estar posant infraestructures d’antenes que tenen un impacte
molt gros a cada cantonada i la solució via satèlAlit és una molt
bona solució, sobretot a les zones rurals i on hi ha una població
molt dispersa, aconseguir que es tengui una recepció si no al
cent per cent que si acosti com dic en la recepció de la televisió
digital terrestre.

M’ha fet una referència al Projecte Formentera digital, dins
el Pla Avanza, li he de dir que va ser el mes passat,
concretament el mes d’octubre, on ja es va fer un pagament
mitjançant el Consell de Formentera si no m’equivoc de 70.000
euros i ha estat una passa més que hem donat amb l’aplicació
del projecte.

S’ha fet menció també per diferents portaveus dels grups
parlamentaris del tema del centre de l’112 a l’illa d’Eivissa i la
seva instalAlació a l’aquarterament militar de Sa Coma.
Efectivament és un projecte que sorgeix de l’acord amb el
Consell Insular d’Eivissa, en aquests moments es fa feina amb
el que ha de ser el pla d’usos d’aquest aquarterament militar de
Sa Coma i un dels projectes és la creació, la instalAlació del
centre de l’112 a l’illa d’Eivissa que s’executarà precisament
l’any 2010, no només s’executarà sinó que esperam també
finalitzar-lo l’any 2010 perquè serà com dic condicionar una
part d’unes infraestructures o d’unes edificacions ja existents
dins de l’aquarterament de Sa Coma.

Quant a la policia autonòmica, que també ha estat un dels
temes que han compartit tots els grups parlamentaris, els he de
dir que compartesc amb vostès que fa molts d’anys que parlam
de la creació de la policia autonòmica, però no des de l’any
2007, en sent a parlar -i no me’n vaig molt enrere- des de fa deu
anys, des de l’any 99. Va ser precisament el primer govern
progressista en aquestes illes el que va començar a llançar la
idea de la creació d’una policia autonòmica. Compartesc la
reflexió que feia el portaveu del BLOC, el Sr. Llauger, en el
sentit que han passat prou anys que han servit per madurar i tots
tenim el convenciment que aquesta comunitat ha de tenir una
policia autonòmica, però quan parl de consens no ho dic com a
simple retòrica. Si hi ha un tema en el qual no es podrà tirar
endavant si no té el consens de tots els grups polítics d’aquesta
comunitat és un tema de seguretat pública tan important i
d’instauració de model com és el de la policia autonòmica.

El que sí els puc dir és que el projecte no és que estigui
avançat, el projecte està..., o la proposta més que projecte,
pràcticament finalitzat i jo sí que em compromet que durant
aquest exercici 2010 no sabem si s’aprovarà o no evidentment
el 2010 no dóna temps d’aprovar la Llei de policia autonòmica,
dir el contrari seria absurd, però em conformaria que fossin
capaços tots els grups polítics a consensuar un model de policia
autonòmica i la legislatura que ve qui estigui al front, idò ja
veurem com tirar-ho endavant. Coincidesc per això amb el que
deia el Sr. Llauger que és indispensable tancar i pactar aquest
model de policia autonòmica.

Continuant amb el que era en aquest cas Interior o més ben
dit ara ja passant a la Direcció General d’Emergències, se’m
feia algun apunt, crec recordar que ha estat el portaveu del Grup
Mixt, el Sr. Mayans, sobre el Pla d’emergències, o sigui,
revisaríem els plans que ja hi ha. Li he de dir que respecte a
Formentera, precisament fa ara, bé jo acabava de prendre
possessió, per tant deu fer com unes dues setmanes, dues o tres
setmanes, que vàrem firmar al Consell de Formentera el
Conveni per a la redacció del Pla d’emergències de Formentera
que tenia un període d’elaboració -si no ho record malament- de
sis mesos i l’acabam de firmar ara, per tant, complirem com dic
amb la firma d’aquest conveni, que és la realització d’un pla
d’emergències per a Formentera, així com també es va fer amb
l’illa d’Eivissa perquè eren les úniques illes que a dia d’avui no
tenien aquests plans d’emergències.

Faré referència també quant al tema de la transferència de
les competències en matèria de Justícia, compartesc també amb
els portaveus que la transferència..., i donada l’experiència
d’altres transferències de competències que no fa falta reobrir
aquí perquè res més lluny de la meva intenció de crear un nou
debat polèmic de si varen venir o no varen venir ben dotades,
evidentment varen venir mal dotades econòmicament perquè si
no, no estaríem ara reivindicant el que reivindicam. Això ens ha
de servir d’experiència per no tornar caure a acceptar unes
competències que no venguin ben dotades econòmicament. És
clar, la pregunta del milió és, i què s’entén per ben dotat
econòmicament?, quina és la quantitat suficient?
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Coincidesc també amb el que aquí s’ha dit per part d’algun
portaveu del grup parlamentari que no ens fixem només en allò
que ha de ser el cost efectiu d’aquesta transferència, cost que és
evidentment importantíssim, si no que paralAlelament s’ha
d’acordar i pactar el que anomenam un annex d’inversions per
a totes aquelles infraestructures a dia d’avui imprescindibles -i
per a aquest govern irrenunciables- de construcció de nous
jutjats en definitiva. Parlam del cas d’Eivissa, del cas de Maó,
que per cert ja estan adjudicades les obres, del cas de Ciutadella
i del de Manacor, per posar els exemples o les infraestructures
més necessàries i urgents. També he de dir que al mateix
pressupost general de l’Estat ja es preveu una part de pressupost
o d’inversió precisament d’alguna d’aquestes infraestructures
que he anomenat ara.

Per altra banda, quan parlàvem de tot el tema de recerca,
desenvolupament i innovació no s’ha de quedar evidentment en
un discurs retòric, però podríem parlar de discurs retòric si les
propostes a les quals he fet menció no anassin acompanyades de
pressupost, però evidentment que van acompanyades de
pressupost, què és suficient?, no, faltaria més que jo digués que
és suficient el pressupost, però és que un pressupost per
definició mai no podrà ser suficients, té massa mancances
qualsevol administració, qualsevol país, qualsevol comunitat
perquè els responsables públics diguin que tenim prou amb el
nostre pressupost. L’aposta d’aquest govern és clara quant a
l’impuls de la innovació com a marc o com a referència per al
canvi de model econòmic.

El Sr. Rodríguez també feia menció o comentava que quan
jo he dit que estava a no sé quin rànquing, no sé a quin estàvem
nosaltres, desgraciadament, Sr. Rodríguez, no estam molt bé,
probablement estam més a la cua que no davant de tot, i tots en
tenim una responsabilitat, i molts dels que som aquí, jo la
primera, acab d’arribar, però em pos al davant, tenim aquesta
responsabilitat, perquè en aquesta comunitat hem tengut
governs de tots els colors i cadascú hi ha destinat el pressupost
que hi ha destinat. Per tant, aniran endavant, és una aposta clara
d’aquest govern augmentar la inversió en innovació i per això
he fet referència del pressupost que hi destinam.

També se’m feia una pregunta concreta per part del Sr.
Rodríguez sobre què costarà aquest complex científic al Parc
Bit. Li he de dir que el cost aproximat és d’un 19 milions
d’euros, que això ve finançat tant per fons FEDER com per fons
estatutaris, al 50%, i que aquest complex es construeix per dotar
d’infraestructures perquè s’hi pugui treballar i generar
coneixements i he fet menció a tres blocs o a tres parts. Per una
banda, a institucions estatals de recerca; per una altra banda, una
segona pota seria institucions pròpies de la Universitat de les
Illes Balears, amb la qual tenim molts de convenis de
colAlaboració i una excelAlent relació en tot el que fa referència
a la innovació; i en tercer lloc la incubadora d’empreses
especialitzades en el canvi tecnològic a què també he fet
referència anteriorment.

Per altra banda, i per no deixar-me cap de les qüestions que
em plantejaven els senyors diputats, he de dir que compartim
amb el portaveu del BLOC el tema dels estudis policials;
precisament no fa molt vàrem veure al ple del Parlament una
moció, una proposició no de llei que finalment va ser
consensuada entre tots ... ah!, era moció, ho he canviat i estava
bé, efectivament, una moció que va ser consensuada, una moció
conseqüència d’una interpelAlació presentada pel Grup Popular,
que finalment va ser consensuada per tots els grups precisament
per garantir i donar suport no només a la diplomatura dels
estudis policials, sinó que això pugui passar a ser un títol de
grau.

Una altra de les qüestions plantejades era la integració del
061 dins l’112, i si passarà a ser l’únic telèfon o l’únic número
d’emergències. Efectivament, continuam amb aquest objectiu i
ja els puc avançar que probablement a finals d’enguany mateix,
ara el mes de desembre, comencem ja en primer lloc a fer
proves sobre el funcionament d’aquesta integració del 061 dins
l’112.

Quan se’m deia que no tenim seus a Eivissa no de l’112, que
ja he fet menció que ha d’anar a Sa Coma, també s’ha fet
referència a l’EBAP, que no té una seu. Efectivament, no la té
perquè fins ara no s’havia destinat ni s’havia fet cap projecte
d’una seu de l’EBAP a l’illa d’Eivissa, sí he de dir que hi ha un
centre, tal vegada no li podem dir centre perquè no arribaria a
tal categoria i compartesc amb el Sr. Rodríguez que no són les
millors condicions per tenir una escola de l’administració
pública, i sobretot ara que ens podrem estalviar una mica de
sous amb el lloguer que teníem aquí a Mallorca, amb la seu de
l’EBAP del Govern, esperam que també pugui ser, no sé si l’any
2010, però sí una realitat una nova seu de l’EBAP a l’illa
d’Eivissa amb millors condicions que el que hem tengut fins
ara.

Un altre dels temes ..., perdó, volia començar amb això però
ho he anat fent per portaveus de grups parlamentaris ... Se’m
feia la crítica, entenc sempre en positiu, per part del portaveu
del Grup Popular, que es feia molt difícil valorar fins i tot el
pressupost de l’any que ve sense tenir clares quines són les
línies d’actuació d’aquesta consellera i que un mes i mig
després de prendre possessió era temps suficient per haver
explicat aquestes línies. Sr. Rodríguez, si no m’equivoc, li puc
dir que al tercer dia d’haver pres possessió vaig demanar
comparèixer en aquesta cambra precisament per retre compte de
les línies estratègiques, i la cambra m’ha comunicat que
probablement això pugui succeir dia 18 de novembre, amb la
lògica, bé, no lògica parlamentària, ha coincidit amb el temps la
tramitació del pressupost que evidentment no s’han condicionat
a la tramitació de tot aquest pressupost amb la intervenció
d’aquesta consellera per explicar les línies estratègiques. També
he de dir que a la setmana d’haver pres possessió vaig
comparèixer en aquesta cambra, a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, per retre compte d’una compareixença
solAlicitada pel Grup Popular sobre les transferències en matèria
de justícia; també li he de dir, amb el mateix afecte que vostè
m’ho diu, Sr. Rodríguez, que si tenia tant d’interès el Grup
Popular per saber les línies estratègiques de la conselleria, tal
vegada haguéssim pogut canviar l’ordre. Però bé, això és només
una anècdota, perquè jo ja havia demanat comparèixer en
aquesta cambra.
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I quant a l’estructura de la conselleria o de la remodelació
que es va produir el mes passat en aquest govern, de si és millor
que unes direccions generals siguin a una conselleria o a una
altra, bé, amb tots els respectes, crec que això és una
competència exclusiva de qui està al front d’aquesta comunitat
i d’aquest govern, que és el president d’aquestes illes que
decideix l’estructura, faltaria més, en cada moment que cregui
més convenient. Sí que compartesc que no parlam de si a la
Conselleria d’Interior se li han ampliat o no les competències,
és que no parlam del mateix, s’ha creat una nova conselleria que
és d’Innovació, Interior i Justícia, per tant és que no és
comparable ni pressupostàriament, ni de línies estratègiques ni
d’objectius, a pesar que la majoria d’objectius puguin coincidir
amb els que ja tenien els meus antecessors, diferents consellers,
en aquest cas d’Interior, d’Economia i Hisenda i de Presidència,
que seria el que ara s’ha reorganitzat en una sola conselleria.

Podria compartir amb el Sr. Rodríguez probablement si és
el millor o no que la gestió del Parc Bit continuï a Economia o
no, ho veurem en la gestió, jo no tenc cap problema perquè tenc
una excelAlent coordinació, precisament, amb la Conselleria
d’Economia i Hisenda i, per tant li he de dir que no em crea, de
moment, cap disfunció amb aquesta gestió, però puc admetre
que hi pugui haver una altra reorganització millor, i així ho
veurem, com dic, amb la gestió d’aquest pressupost de l’any
2010.

I pel que fa referència al Pla de la ciència, em deien això és
un nou pla, no, és el mateix pla que s’ha aprovat l’any 2009, pla
2009-2012, que es va aprovar ara recentment, no sé si va ser el
mes de febrer o març d’enguany, que era a la Direcció General
d’Innovació i és el mateix pla que continuarem executant.

Quant a altres lleis o projectes que em diuen que són
repetitius en el sentit que ja s’havia anunciat en aquesta cambra
la seva imminent posada en marxa o presentació, com pugui ser,
s’ha fet referència a la Llei de joc, la Llei de funció pública, ...
jo per la responsabilitat que tens des de fa ... no sé què he dit, la
Llei de joc?, sí, sí, la Llei de joc, la de funció pública, sí que li
puc dir, i li he dit ja a la meva primer intervenció que la Llei de
joc esperam presentar-la en el primer trimestre de l’any 2010,
per tant és allí, no em comprometria si no la tenguéssim
enllestida. Quant a la Llei de funció pública ja l’hem enviada als
organismes pertinents, en aquest cas als diferents consells
insulars i a la resta d’administracions perquè hi facin els
suggeriments que trobin adients, per tant la Llei de funció
pública sí entrarà en aquesta cambra esperem que prompte, una
volta que s’hagin vist o resolt els suggeriments o les
alAlegacions que hi puguin fer les diferents administracions.

I per acabar, per una referència que s’ha fet a una
interpelAlació que hi va haver ahir, sobre si els funcionaris que
entrin tots amb les mateixes condicions, bé siguin d’empreses
públiques, etc., totalment d’acord, però, Sr. Rodríguez, tots hem
tengut una responsabilitat en aquesta comunitat i precisament a
l’anterior legislatura la proliferació de nous ens, consorcis,
fundacions, etc., no va ser modèlica a l’hora de veure com s’ha
incorporat diferent personal a totes i cadascuna d’aquestes
entitats, però compartesc al cent per cent la reflexió que vostè
em feia i en aquest sentit hi estam fent feina.

I per últim, i ara sí acab, la crisi econòmica que evidentment
afecta sobretot treballadors i treballadores, en aquests darrers
dies hem pogut conèixer la xifra d’aturats, és el punt o l’element
que més preocupa aquest govern perquè és la gent, les persones
que més pateixen aquesta crisi econòmica, però ni quest
pressupost, el d’aquesta conselleria, ni el d’aquest govern mai
no seran suficients, el que passa és que crec que els que estam
al front de les institucions i de l’Administració pública tenim la
responsabilitat, amb els diners que hem de gestionar, de
gestionar-los de la forma més eficaç i eficient possible. Aquesta
és la nostra responsabilitat, evidentment que el pressupost és
insuficient i ho continuarà sent, perquè mai no podrem donar
resposta a totes les demandes.

I ja per acabar, com dic, la nostra responsabilitat i el nostre
compromís és que la gestió d’aquests sous insuficients, aquesta
gestió dels diners públics ho sigui amb absoluta transparència,
eficàcia i eficiència.

Moltes gràcies, Sra.  Presidenta, i segur que ens han quedat
qüestions que en el segon torn podrem resoldre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica
poden intervenir novament els grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista? Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull fer una última
observació en relació que, com ja hem pogut veure, no hi ha
retòrica quan hi ha partides pressupostàries, llavors entenem que
això ha quedat absolutament aclarit amb l’explicació que se’ns
ha donat. I bé, només vull subratllar un aspecte que m’ha cridat
l’atenció, i és que al portaveu del Grup Parlamentari Popular, si
no record malament la paraula li han semblat alguns conceptes,
idees fantàstiques, aleshores nosaltres celebram i compartim
aquesta valoració amb el portaveu del Grup Popular i amb
aquest consens unànime que hi ha idees fantàstiques, donam
suport a la conselleria perquè dugui a terme, perquè executi
aquestes idees fantàstiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Vull recordar als grups parlamentaris
que s’han de dirigir a la consellera i no fer referència a les
intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris.

Té la paraula, Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. No hablaré de fantasías, sino que
vamos a tocar la realidad. Sra. Consellera, le tomo a usted la
palabra de que en el año 2010, el 112 tendrá una sede en Ibiza,
sea provisional o definitiva, pero tendrá una sede en Ibiza, le
tomo la palabra en esto.

Mire, es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de
policía autonómica en Baleares, pero solamente a partir del 1 de
marzo, fecha en que se aprobó el Estatuto de Autonomía que
posibilitaba a esta comunidad crear la lei de policía autonómica,
desde entonces había posibilidades; desde entonces hasta aquí,
de junio hasta aquí, ustedes han gobernado, y mire, usted acaba
de decir que en la próxima legislatura. Largo me lo fiáis,
Rubalcaba se ve que no está conforme con esto, ya le dije a su
antecesora que no era el Grupo Popular que estaba en contra,
era el Sr. Rubalcaba que no la dejaba hacer esto, y a usted
tampoco la dejará hacerlo. No se preocupe, que yo conozco al
Sr. Rubalcaba. Y usted también seguramente, ¿no?

Competencias bien dotadas. Efectivamente. Siempre se
habla de competencias bien dotadas y pactos de financiación
autonómicos bien dotados. El fiasco está en que el primer año
que se aplica el pacto de financiación autonómica en Baleares,
resulta que tenemos unos presupuestos regresivos, con menos
cantidad de dinero, esto que tendría que ser la solución, el maná
que Dios envió a los israelitas cuando estaban en Egipto, resulta
que no ha sido tal maná, estaba estropeado el maná, por lo tanto
quiere decir que bien, justicia lo que quiera, pero al final nos
venderán la transferencia y esperemos que se cumpla lo que nos
digan, seguro que si la aceptamos vendrá bien financiada, y
luego analizaremos si es o no, como ocurre con el pacto de
financiación autonómica, que vino la mar de bien, compareció
el presidente aquí, en julio de este año a decir que esto era la
marimorena, que aquí no se acabarían nunca els doblers, y la
realidad es que tenemos menos doblers que antes.

Se le ha olvidado a usted una cosa, Sra. Consellera, que es
la segunda o la tercera vez que ocurre, la ha olvidado usted y
también anteriores consellers. Mire, en el año 75-80
Torremolinos se segregó de Marbella, Torremolinos tiene hoy
cinco o seis juzgados, es sede judicial; el año 74, 73 se
aprobaron los juzgados de Calvià e inclusive a usted ahora se le
ha olvidado decir que también reivindicará las sedes judiciales
de Calvià. Por lo tanto, tome usted nota, Sra. Consellera, de que
también es necesario, porque esa sede judicial de Calvià va a
descongestionar muchísimo y va a favorecer la aplicación de la
justicia en Palma, se va a llevar al menos un 30 o un 35% de
acción judicial de Palma a Calvià, y Palma va a quedar mucho
más descargada y no tendrá que ampliarse tanto la sede judicial
de Palma. No se olvide usted de Calvià, Sra. Consellera.

Propuestas acompañadas de presupuestos, sí, enunciados que
yo le compro, pero los objetivos no sabemos cuáles son. Muy
buenas intenciones, plausibles, alabables, pero el objetivo, tiene
usted que venir a la cámara a decir el objetivo, porque luego
podremos medir si el objetivo se ha cumplido o no, porque
claro, ¿quién nos va a decir si quiere usted un desarrollo
tecnológico que posibilite el crecimiento que no sea urbanístico
y que sea el mejor crecimiento sostenible para Baleares? Yo se
lo compro a usted esto, y usted a mí también me lo compra,
ahora ¿cómo se va a conseguir esto?, con estos recursos que

tenemos no es posible, vamos a mantener lo que hacíamos, la
feria, la ferieta, todo esto, fantástico, pero programas en sí,
programas de ayuda a la empresa, programas de ayuda a
aplicación de nuevas tecnologías en las empresas, aquí yo no
veo ninguno, a lo mejor están y estoy seguro de que usted
vendrá con mucho gusto a la cámara a contestarme las
preguntas y a responderme las innovaciones que quiere, ¿no?

Cuando yo fui conseller hice la sede del EBAP en Palma,
llegué a un convenio con el alcalde de Maó para la sede del
EBAP en Menorca y me entrevisté con el Sr. Tarrés cuando era
alcalde de Ibiza y me prometió un solar en Eivissa Center para
poner el EBAP. Hasta hoy no se ha dado ningún paso más, a mí
lo que me extraña es que siendo usted de Ibiza, su antecesora de
Ibiza, no tengan interés en poner la sede del EBAP en Ibiza,
personalmente creo que es una discriminación a Ibiza que Ibiza
no se merece y los funcionarios de la comunidad autónoma en
Ibiza no se merecen. Le conmino, le insisto y le suplico que
haga usted gestiones en este sentido, en la conselleria seguro
que hay un expediente de mi entrevista con el Sr. Tarrés, de mi
carta al Sr. Tarrés y de la contestación del Sr. Tarrés, por lo
tanto tiene que estar esto allí, y si no, se lo pediremos a ellos
que lo tendrán en Ibiza.

Mire, es verdad que usted tiene pedida una comparecencia
a la cámara y por eso no la he pedido yo, porque la había pedido
usted, si no la habría pedido yo. Y en esta cámara, los grupos
que dan apoyo al Gobierno tienen mayoría, si hubiera habido
interés en que viniera usted aquí antes de hoy, hubiese venido,
es más al día siguiente de haber tomado posesión, perdón, el día
que usted tomaba posesión, el día 15 de setiembre, había una
interpelación de policías locales en el pleno y la retiramos a
petición del Gobierno, por cortesía parlamentaria. El día 16
había una interpelación sobre justicia en el Gobierno; la
retiramos..., no, perdón, sobre el helicóptero, de urgencia, en
Gobierno; la retiramos a petición de ustedes también por
cortesía. Si usted hubiese dicho “en vez de justicia quiero venir
a exponer mi programa”, hubiéramos hecho lo mismo, Sra.
Consellera. El Gobierno tiene recursos y posibilidades, y si
usted hubiera pedido una comparecencia en la Cámara urgente
sería la primera que se hubiese visto. Como no la ha pedido,
evidentemente la Cámara tiene un reglamento que va aplicando,
porque además aquí hay personas que saben muy bien que
varias veces he pedido yo cómo es que no comparece la
consellera de Interior en la comisión: “no, porque todavía no le
toca; todavía no le toca, no está en condiciones, todavía no le
toca, la hubiese pedido por urgencia”. Esto el presidente de la
comisión y algún letrado de la Cámara que está por aquí le dirán
a usted si le digo a usted verdad o mentira en este sentido. Por
lo tanto aquí estamos en esto. Yo cuando haga falta que usted
pida una cosa no se preocupe que yo la haré, si es posible.

Es verdad que es competencia del presidente de la
comunidad autónoma poner las competencias de cada
departamento en uno o otro departamento, es verdad; igual que
es verdad que es mi competencia criticar o aplaudir esta acción.
Yo critico la acción de separar, de separar, el grupo de
innovación y tecnología, separarlo en dos consellerias, no me
parece correcto. Como en su día también critiqué cuando
administraciones públicas la quitaron de Interior i la llevaron a
Presidencia; al final me han dado la razón, otra vez ha ido de
Presidencia a Interior porque era mejor; dentro de cinco o seis
meses o diez posiblemente me den la razón y lleven o todas a
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Interior o todas a Economía, porque esto no irá bien, ya verá
usted como no irá bien.

Es verdad que el año pasado, el otro día, en la otra
legislatura se hicieron muchos entes, se hicieron muchos entes,
no todos con personal, ¿eh?, no todos con personal, pero no
tiene que ver nada un ente con la aplicación manipulada o no
correcta de las normas de acceso a la función pública. Yo voy
a decirle nada más a usted un ente que han creado ustedes hace
cuatro días, no sé si es la empresa pública para el tranvía de
Palma o algo por el estilo; solamente se va a dedicar a colocar
a dos o tres personas de confianza y después a encargar estudios
externos. Mire usted la función, o sea, si esto es un ejemplo de
racionalización de la administración pública en año de crisis,
coja usted esta empresa, que es fantástica.

Y termino ya, Sra. Presidenta. Mire, Sra. Consellera, yo
estoy seguro que los parados es lo que más preocupa a este
gobierno, y a todos, a todos, a esta cámara y a todos los
ciudadanos. No es posible, es inconcebible que en Mallorca, que
en Baleares haya hoy 82.000 parados con 440.000 trabajadores
que hay, productores, ¿no?, es inconcebible. Pero estos
presupuestos..., es verdad que estos parados no van a encontrar
empleo colocándonos a todos, como dicen aquellos, ni mucho
menos, no, no, pero sí que pueden motivar, motivar la acción de
las empresas que creen empleo. Es verdad que pueden hacer dos
cuestiones: o pueden hacer como hacemos aquí, que a los
parados de larga duración les damos una cantidad, o como
hacen en Alemania, que a las empresas les dan una subvención
para que mantengan en una época a las personas sin irse al paro.
Son dos motivos distintos, aquí estamos haciendo lo primero en
vez de lo segundo. Por lo tanto los presupuestos suyos sí que
pueden incentivar la creación de empleo. 

Y me ha dejado una cuestión sin contestar, Sra. Consellera,
por eso le digo que estos presupuestos son regresivos y no
obedecen al interés general de los ciudadanos, porque no
tienen..., su conselleria que es muy importante tiene esto. 

Y por último el Servicio Meteorológico Balear. No me ha
contestado usted ni me ha dicho dónde están las estaciones
meteorológicas que se compraron el año pasado. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. I finalment té novament la
paraula l’Hble. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de demanar disculpes si
m’ha quedat alguna pregunta sense contestar, i ho intentaré fer
en aquest darrer torn. Només una coseta, Sr. Rodríguez, per una
qüestió formal, perquè és absurd continuar si jo vaig demanar
urgent o no la compareixença; efectivament la vaig demanar
urgent i m’han dit que serà per al dia 18. Jo des que he arribat
només faig que comparèixer aquí o en el ple per contestar
interpelAlacions, preguntes i el que vostès vulguin, però el
calendari ha anat com ha anat i ha estat coincident amb la
tramitació d’aquests pressuposts.

Tampoc no entraré, perquè si no donaria per un debat a part,
en si aquest govern crea noves estructures per demanar estudis
i colAlocar gent o càrrecs de confiança. Sr. Rodríguez, jo crec
que el Grup Popular no és el grup que pugui donar lliçons a
aquest govern sobre demanar estudis o colAlocar càrrecs de
confiança que, com dic, donaria per a un monogràfic i no
acabaríem mai i crec que no ha de ser objecte d’aquesta
compareixença. Jo només em compromet a una cosa: aquells
estudis que encarreguem de la conselleria de la qual jo estic al
front, seran a la conselleria i concordarà l’estudi amb el que es
demana amb l’objecte real de cadascun dels estudis.

I per altra banda i perquè no se m’oblidi, perquè
efectivament el Sr. Rodríguez em demanava pel Servei
Meteorològic de les Illes i se m’havia passat contestar-li en el
primer torn, i fent-ho per illes perquè aquí tenia precisament les
notes per illes, he de dir que pel que fa a l’illa de Formentera hi
ha un acord per instalAlar una estació a l’illa de Formentera. Així
mateix també acord per instalAlar-ne una a l’illa d’Eivissa,
concretament a l’aquarterament militar de Sa Coma. Una que ja
hi ha instalAlada a l’illa de Menorca, i també llest el conveni que
hi ha amb el Consell de Mallorca per instalAlar-la a diferents
carreteres.

Per altra banda, i per no incidir, té raó vostè, Sr. Rodríguez,
quan ha dit que jo no havia fet menció al tema de justícia a
Calvià, no n’he fet menció; just ara fa dues setmanes vàrem
tenir aquí un debat ampli sobre el traspàs de competències en
justícia, però no perquè no n’hagi fet menció ara se m’ha oblidat
el paquet de reivindicacions amb el ministeri. M’encantaria
conèixer el Sr. Rubalcaba, vostè té la sort de conèixer-lo, jo no;
esper que ara ja tengui possibilitat de conèixer el Sr. Rubalcaba
i per tant ni m’ha pogut dir, ni ell ni ningú del seu entorn, si hem
de posar en marxa o no la policia autonòmica, li ho puc
assegurar. Com també és cert que arrel de l’aprovació de
l’Estatut d’Autonomia l’any 2007 ara tenim la possibilitat de
crear aquesta policia, i probablement va ser a l’Estatut
d’Autonomia consensuat per la majoria de grups polítics
d’aquesta comunitat que es va incorporar la possibilitat de crear
la policia autonòmica perquè aquest és un debat que porta deu
anys en marxa, i si no hagués existit aquest debat previ, que ha
permès la maduració perquè això s’inclogui a l’Estatut
d’Autonomia, avui probablement no tendríem ni tan sols la
possibilitat de poder-la crear. Jo no he dit que la policia
autonòmica es creï a la pròxima legislatura, he dit que amb el
que ens queda de legislatura evidentment no dóna temps de
presentar una llei al Parlament, tramitar-la, crear-la i
pressupostar-la, és materialment impossible. El que sí he dit és
que em conform i crec que hauríem avançat molt si tots els
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grups polítics fóssim capaços d’arribar a un consens quant al
model de policia autonòmica.

I per últim, Sr. Rodríguez, efectivament, tant aquesta
consellera com la meva predecessora, que també era d’Eivissa,
tenia i tenim i tenc la preocupació que existeixi una delegació
de l’EBAP a l’illa d’Eivissa, i en aquest sentit continuarem fent
feina.

Agraesc a tots els grups polítics les seves aportacions, fins
i tot les seves observacions i crítiques, perquè crec que
precisament d’aquesta crítica podrem treure profit, fins i tot en
l’execució del pressupost de l’any 2010. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions;
per la presència també dels alts càrrecs. 

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