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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, començam la sessió. En primer lloc, hi ha
substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix José María Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en les preguntes
RGE núm. 3268, 3275, 3602, 3603 i 3607/11.

Assisteix a la sessió el Sr. Josep Simó Gornés Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat de la Sra.
Isabel Febrer Gelabert, directora general d’Interior,
Emergències i Justícia; de la Sra. Irene Duran Vadell, cap de
Gabinet del conseller; i de la Sra. Cristina Martínez Torres,
responsable de Comunicació de la conselleria.

1) Pregunta RGE núm. 3268/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de l'estructura de GEIBSAU.

Per formular la pregunta RGE núm. 3268/11, relativa a
modificació de l’estructura de GEIBSAU, té la paraula la Sra.
Pilar Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies al conseller per la seva
presència i als alts càrrecs que l’acompanyen.

En primer lloc hi havia, amb relació a totes les preguntes,
que algunes, com que estan formulades fa dos mesos,
probablement hagin perdut ja actualitat, perquè amb la
presentació del pressupost algunes de les qüestions que
formulam es veuen reflectides, altres no. Per això, quant a la
primera pregunta, sobre si té intenció el Govern de modificar
l’estructura de l’empresa pública que gestiona les emergències
de la comunitat, de GEIBSAU, voldríem saber, Sr. Conseller,
si hi ha alguna intenció al respecte, donat que aquesta empresa
que es va crear ara fa dues legislatures es venia apuntant en els
darrers temps que hi havia la possibilitat de fer una reforma en
l’estructura d’aquesta empresa pública. També s’estava
negociant el conveni colAlectiu amb els treballadors. Voldríem
saber si hi havia alguna novetat al respecte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, com vostè
comprendrà, de la literalitat de la seva pregunta era difícil
poder-se fer una idea de cap on volia vostè encaminar
l’argumentació de la resposta. Jo pensava que vostè a la primera
intervenció haguera detallat un poquet més en quin sentit volia
dir que podia anar encaminada aquesta presumpta modificació
de l’empresa pública GEIBSAU.

Però bé, de la informació que vostè ha plantejat li he dir que
hem mantingut l’estructura operativa i pressupostària d’aquesta
empresa, que no hi ha canvis en aquest sentit. Sí que hi ha hagut
canvis quant als canals de comunicació i de coordinació entre
l’empresa pública i els serveis propis d’emergència de la casa,
de la Conselleria d’Administracions Públiques. Com vostè sap
la comunicació, la coordinació no era suficientment fluïda entre
un organisme i l’altre, i nosaltres una de les primeres coses que
hem fet ha estat, com ha de ser i com pertoca, establir els canals
de comunicació i de colAlaboració necessaris entre un organisme
i l’altre.

Possibles canvis que poden anar en el sentit del que vostè
planteja és que tenim intenció de convertir el centre
d’emergències, l’112, en un veritable centre d’emergències,
integrant progressivament diferents organismes, com puguin ser
Bombers de Mallorca, IBANAT, etc., etc., per tal que puguin
ser in situ en aquest centre.

Per tant li he de precisar que a dia d’avui no hi ha previst
cap canvi a l’estructura de l’empresa pública GEIBSAU, la
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia per tant
preveu per a l’any que ve una partida de més de 4 milions
d’euros per al manteniment d’aquesta empresa pública, que com
tots vostès saben té una plantilla de 110 treballadors; sumant el
capítol 7 i el plurianual del voltant dels 700.000 euros més
aquesta empresa el 2012 tendrà un pressupost de 4.791.154
euros, davant els 4.143.495 de l’actual exercici. De fet la
quantia d’aquest exercici en curs no és només menor, sinó que
segurament serà insuficient ja que resulta que no es varen
contemplar les nòmines del mes de desembre d’aquest exercici,
i aquest és el motiu pel qual s’ha hagut de fer aquesta
modificació de crèdit de 278.000 euros que permeti pagar al
personal de l’112, als tècnics i als agents d’emergències i
rescats.

Per tant açò és el que li puc dir a nivell de modificacions o
possibles canvis que hi pugui haver en aquesta empresa. Ara
mateix canvis estructurals, el que es pugui entendre per un canvi
estructural, a dia d’avui no n’hi ha cap de previst.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per torn de rèplica, cinc minuts.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, Sr. Conseller, no em
referia a res diferent que no fos l’actual estructura de l’empresa
pública en el sentit de si es tenia intenció de contractar alguns
dels serveis de forma externa. Vostè diu que no hi ha previst cap
canvi en aquest sentit.

I per últim només li volem dir o voldríem saber si hi ha
algun organisme o si s’ha fet algun nomenament per a aquesta
millora que vostè diu de la comunicació entre l’empresa pública
i la conselleria, perquè des de sempre, des de la seva creació, el
centre d’emergències ha tengut un director o una directora que
era qui aportava la coordinació precisament entre aquesta
comunicació més institucional.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Una petita precisió que se m’ha
oblidat abans: una possible modificació del que..., anava en el
sentit que sí que s’han modificat els estatuts per tal de adaptar
la gestió d’emergències a la nova normativa de l’ens públic
instrumental sotmès a la regulació de la Llei 7/2010. No deixa
de ser una modificació estatutària per tal d’adaptar-se a la llei
sense calat estructural.

Sr. Consellera, a nosaltres el que ens interessa és que el
servei de d’emergències funcioni; si s’han de fer canvis a futur
per tal de millorar l’operativitat i el funcionament d’aquesta
empresa i dels serveis d’emergència en general prendrem les
decisions que facin falta. El que no compartim o el que no ens
va agradar és l’organització que ens vam trobar en el sentit
d’aquesta compartimentació estanca que hi havia entre l’112, la
direcció de l’112, i la direcció dels serveis de coordinació, de
planificació de la mateixa conselleria; aquesta manca de
fluïdesa d’informació, aquests compartiments estancs que hi
havia establerts per mandat de l’anterior director general entre
aquesta empresa pública i els serveis és una cosa que nosaltres
pensam que no toca, i una de les primeres mesures que hem
establert, prèvia a l’avaluació d’aquesta problemàtica, és
prendre les decisions pertinents per tal que hi hagi una perfecta
sintonia, una perfecta coordinació quant a la presa de decisions,
quant a compartir informació entre uns i altres, perquè entenem
que ha de ser un cos únic, ha de ser el més uniforme i
coordinada possible la feina d’aquesta empresa respecte dels
diferents caps de servei d’aquesta conselleria.

I açò és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 3275/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre d'emergències 112 a Eivissa.

Per formular la pregunta RGE núm. 3275/11, relativa a
centre d’emergències 112 a Eivissa, té la paraula la Sra. Pilar
Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Bé, així com
crec que l’estructura de l’empresa d’emergències i la direcció
són una responsabilitat de l’actual conseller i de l’actual govern,
no tenim res a dir; en això tenen vostès una total responsabilitat.
El que no podem compartir, i en això em referesc a aquesta
segona pregunta, és que l’actual govern hagi deixat perdre una
inversió de prop d’1 milió d’euros per crear el centre
d’emergències 112 a l’illa d’Eivissa. 

Sé que ja hem tengut oportunitat en altres ocasions de parlar
d’aquest tema. Vostès, Sr. Conseller, jo sé que atribueixen la
culpa o la falta de no haver arribat a bon port aquest centre
d’emergències 112 a l’illa d’Eivissa, que és l’única illa que no
té aquesta infraestructura, a l’anterior Consell d’Eivissa, després
que el conveni que es va firmar l’anterior legislatura entre el
Govern i el Consell d’Eivissa no s’acabàs d’executar, però crec,
Sr. Conseller, que és una irresponsabilitat donar la culpa a una
mera formalitat que es podia perfectament solucionar, donat que
el projecte d’execució estava fet, el va fer el Consell Insular
d’Eivissa, s’havia firmat el conveni precisament per a
l’execució d’aquest projecte i, el que és més important, vostè es
va trobar la partida pressupostària necessària per a aquesta
execució. Pocs dies després d’haver pres vostè possessió del seu
càrrec ens vàrem trobar amb la sorpresa que es denunciava
aquest conveni i, el que és pitjor, a dia d’avui no sabem ni quan,
ni com, ni si s’executarà en un futur el centre d’emergències
112 a Eivissa. 

Sr. Conseller, independentment del que hagi passat en el
passat, i com que vostè es va trobar aquesta partida
pressupostària, voldríem saber què han fet vostès amb aquesta
partida pressupostària, a què s’han destinat aquests sous i, el que
és més important, si té intenció el Govern de crear el centre
d’emergències 112 a Eivissa tenint en compte que en el
pressupost del 2012 no ve reflectida tampoc aquesta partida. Si
vostès no ho volen fer a través del Consell d’Eivissa, és una
responsabilitat de l’actual govern fer la inversió directament,
com es va fer en el seu dia a les altres illes, aquí a Mallorca i a
Menorca. La passada legislatura es va optar per firmar un
conveni amb el Consell d’Eivissa donat que les instalAlacions
que es van triar per fer aquesta obra eren les de Sa Coma, una
instalAlació en la qual el Consell d’Eivissa tenia previstes altres
actuacions, i vàrem pensar que així era la millor forma que des
d’Eivissa es coordinassin els diferents serveis que s’havien
d’instalAlar a l’aquarterament militar de Sa Coma.
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En definitiva, Sr. Conseller, estam molt preocupats que
s’hagi deixat perdre aquesta inversió, però més preocupats
estam perquè no hi veim llum o no veim possibilitats que en un
termini curt es pugui arribar a executar aquest centre
d’emergències 112 a Eivissa, tenint en compte, a més, que ja
existeix un projecte d’execució i per tant seria relativament
ràpid poder-lo executar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, a Menorca tenim una
dita que diu “cada u del seu cap farà les osques que vulgui”, i
vostès n’estan fent bastants, del seu cap, d’osques. Agraesc el
reconeixement de la seva responsabilitat quant al fet que s’hagin
perdut aquests doblers per la seva ineficàcia, per la ineficàcia
del Consell Insular d’Eivissa, per la falta d’agilitat
administrativa que varen demostrar tant el consell com la seva
conselleria. 

Li vaig dir fa un mes i escaig i li torn insistir -li ho he dit en
ple, li ho he dit en comissió- que respecte de la partida d’aquest
centre d’emergències, Sra. Consellera, ens vam trobar un
conveni que vostès, com dic, per la seva manca de gestió van
ser incapaços de justificar d’1 milió d’euros, dels quals només
en van poder presentar justificacions per un import de 40.000.
Se’ls va passar la pròrroga. Jo, escolti, què vol que li digui, aquí
hi ha un procediment administratiu que nosaltres hem de
respectar, i açò no vol dir que no estiguem fent i farem tot el
possible per tal que el Consell Insular d’Eivissa no perdi els
possibles drets que pugui haver adquirit amb aquest conveni. I,
ja li dic, tenc constant converses amb l’actual president del
Consell Insular d’Eivissa per tal de trobar una solució viable a
la situació que vostès van provocar.

Respecte de la idoneïtat de comptar amb un centre
d’emergències a l’illa d’Eivissa, Sra. Consellera, vostè sap que
centre d’emergències com a tal només n’hi ha un a Mallorca, i
és un centre d’emergències molt i molt millorable, i per açò li
he dit abans que estam fent feina per tal d’integrar el màxim
d’organismes possibles, per tal que la presa de decisions una
vegada que es rebi la telefonada d’emergències sigui el més àgil
i fiable possible. 

Malauradament vostè sap que les cridades no es poden
“sectorialitzar” per illes o per territoris, que les telefonades que
per exemple es reben en el centre de l’112 de Menorca poden
ser d’Eivissa, poden ser de Formentera, poden ser de qualsevol
poble de Mallorca, amb la qual cosa, Sra. Consellera, a nosaltres
el que ens interessa és que l’operativitat d’aquest centre
d’emergències, d’un veritable centre d’emergències, sigui el
més..., el més operatiu i que faci front realment amb l’agilitat i
amb els mitjans necessaris a la presa de decisió de les diferents
emergències que es puguin donar.

Nosaltres estem avaluant, com li vaig dir, els pros i els
contres de si és més operatiu o manco tenir tres centres

d’emergències a les Illes Balears o tenir-ne un. Li torn insistir
que allò que ens interessa és l’operativitat, donar resposta amb
eficiència, amb eficàcia i el més ràpid possible davant les
emergències. No estem parlant de centres d’emergències quan
parlam del centre d’emergències de Menorca o del possible
centre d’emergències d’Eivissa; no estem parlant d’açò, Sra.
Diputada, i vostè ho sap perfectament bé perquè té un
coneixement profund d’aquesta matèria pels càrrecs que ha
desenvolupat amb anterioritat. 

Per tant no li càpiga cap dubte, primer, que farem les passes
necessàries amb el Consell Insular d’Eivissa per tal d’intentar
reconduir la situació que ens hem trobat, que vostès ens van
deixar, i que continuarem fent feina per tal d’aconseguir un
veritable centre d’emergències a les Illes Balears que doni
resposta a les necessitats que actualment estan plantejades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, a mi em sembla
inadmissible..., jo entenc que vostè intenti tirar balons fons i
defugir... No, no entenc que intenti defugir la seva
responsabilitat. El que nosaltres li vàrem deixar, a vostè, Sr.
Conseller, quan va arribar va ser una partida de quasi 1 milió
d’euros i un projecte d’execució per al centre d’emergències
112. Quan vostè va arribar a la conselleria es va trobar amb
això, i vostè, Sr. Conseller, que és el responsable de les
emergències, ha deixat perdre aquesta inversió. 

Sí, jo ho sé, el que li va passar, Sr. Conseller. Van vostès
arribar al Govern i el vicepresident econòmic va començar a
buscar per les diferents conselleries d’allí on podia treure
partides que no estaven executades i va tocar a aquesta partida
de quasi 1 milió d’euros a la Conselleria d’Administracions
Públiques que anava destinada al centre d’emergències 112. 

Deixi ja de posar excuses del Consell d’Eivissa. Nosaltres
l’anterior legislatura vàrem optar per firmar un conveni amb el
Consell d’Eivissa, però si vostè no ho vol fer està en el seu
perfecte dret, no passa res. La responsabilitat d’executar un
centre d’emergències és del Govern de les Illes, és seva, Sr.
Conseller; per tant digui clarament si el vol fer o no el vol fer.
Vostè va arribar a la conselleria i es va trobar un projecte i un
pressupost, i no els han executat, i aquesta és l’única realitat.
Però ara ja fa cinc mesos que vostès tenen la responsabilitat de
govern, han presentat un pressupost en què vostès podien
pressupostar novament, si volien, l’execució d’aquest centre
d’emergències 112. 

Deixi de dir, Sr. Conseller, perquè ja li he dit en altres
ocasions perquè em sembla ridícul i diu molt poc de la
informació que li han passat, que d’aquell conveni només es
varen executar 40.000 euros; però és que el que es va executar
no era del centre d’emergències 112, Sr. Conseller, vostè ho deu
saber, el conveni parlava de centre d’emergències 112 i de
l’Escola Balear d’Administració Pública, de l’EBAP, que com
que va necessitar moltes menys obres i reparacions en el centre
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de Sa Coma és la partida pressupostària que es va destinar a
l’EBAP, no té res a veure amb el centre d’emergències de l’112.

I jo crec que en el fons de tot això i de la seva intervenció ha
dit vostè que podrien plantejar si és idoni o no comptar amb un
centre d’emergències a cadascuna de les Illes. Miri, vostè digui-
li com vulgui; ja sé que la central és aquí a Mallorca, però ho ha
dit molt bé, Sr. Conseller: hem de tenir tres centres o n’hem de
tenir un? Jo estic absolutament d’acord, facem aquest debat. Jo
apost perquè n’hi hagi tres i que hi hagi aquesta
descentralització amb les Illes. El problema que ens trobam ara
no és que n’hi hagi un, és que resulta que n’hi ha un, el
centralitzat a Mallorca, i hi ha el de Menorca i les altres illes
han quedat pendents d’aquesta infraestructura.

Per tant, Sr. Conseller, si el seu debat, i em sembla molt
legítim, és la idoneïtat o no que existeixi més d’un centre, a part
del centre d’emergències centralitzat a Mallorca, digui-ho
clarament. Això és una decisió política. La nostra decisió és que
sí existeixi aquesta descentralització que, per cert, sí existeix a
dia d’avui a Menorca. Nosaltres, des del Grup Parlamentari
Socialista, demanam que aquesta descentralització es produeixi
també amb aquesta nova instalAlació del centre d’emergències
112 a Eivissa, a més, instalAlat a les instalAlacions de Sa Coma,
a l’illa d’Eivissa.

Deixi ja de parlar de falta d’agilitat administrativa, de mirar
el passat perquè miri, si vostè amb tots els projectes s’hagués
trobat projecte executiu fet i pressupost, crec que l’herència no
és tan dolenta, però no em vull remetre al passat, Sr. Conseller,
ja li ho he dit. Digui’ns clarament si ho farà o no ho farà i, si ho
farà, digui quan. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, em sap greu que els
diputats i les diputades hagin d’assistir a aquest diàleg de besucs
perquè realment tenc aquesta impressió, Sra. Diputada. Em
preocupa moltíssim que a vostè li importi un pebre verd el
procediment administratiu. Em sembla mentida que vostè intenti
saltar-se el procediment administratiu que hi ha establert a
aquesta comunitat autònoma. No puc fer una cosa que va contra
dret, ni ho faré, i vostè m’insisteix que no passa res, ens hem
saltat la pròrroga, el conveni ha caducat, nosaltres no hem fet
res, se’ns han passat les dates... i vostè em demana que em salti
aquest procediment. 

És que, escolti, jo li dic que estic cercant les solucions per
aclarir l’embull que vostès ens varen deixar, això és el que el li
dic, i vostè m’insisteix que em salti el procediment
administratiu, no ho faré. Ja sé que vostès en tenien costum,
però nosaltres no ho farem. Jo no ho faré, a açò.

Respecte del model, és interessant. Ja sé que vostès, ho ha
dit ara, defensen un model descentralitzat que és molt més
costós, parlam evidentment d’un centre d’emergències. Ara, si
parlam d’un call center, és a dir, d’un lloc on es reben les
telefonades i des d’aquí es rebota cap als diferents organismes
la informació pertinent, això és una altra cosa, però si parlam de
centre d’emergències, Sra. Consellera, les coses canvien, eh?

Nosaltres no prometrem res que no puguem complir, no
farem com vostès que varen prometre... on era això?, ah, sí!...
“un modelo más....en el resto de...se ubicará en el cuartel de
intendencia de Son Banya que se convertirá en el gran centro
operativo de seguridad de las islas, de esta manera la sede
también acogerá la escuela donde se formarán los nuevos
policias autonómicos, el resto de efectivos de emergencias del
Govern y una residencia en la que vivirán aquellos que no sean
de Mallorca”. Si açò no és apostar per un model centralitzat, no
sé de què parlam.

Independentment d’açò, Sra. Diputada, vostès no varen
complir el que varen prometre, nosaltres no prometrem el que
no es pugui complir. Nosaltres -torn a insistir- apostam per
l’eficiència i l’eficàcia per evitar costs, per evitar duplicitats, i
aquest és el model que nosaltres volem desenvolupar. Vostè sap
perfectament que el que hi ha a Menorca és un call center, és a
dir, és un centre on es reben... -torn a insistir, torn a repetir una
vegada més, per enèsima vegada-, un centre on es reben les
telefonades que es reboten.... com es fa... com fa el de Mallorca,
als diferents organismes i bé, no es pren absolutament cap
decisió des de Menorca, les decisions les prenen els diferents
organismes en funció de l’emergència que els pertoca, com
vostè sap.

Torn a insistir, confii que a mesura que puguem anar tancant
convenis amb els diferents organismes aquestes decisions es
puguin anar centralitzant a l’112.

Per tant -ja acab-, és el que ens vàrem trobar, intentam trobar
una solució factible als possibles drets que pugui haver adquirit
el Consell Insular d’Eivissa respecte d’açò. No ens saltarem el
procediment administratiu per tal d’esmenar errors del passat.
Intentarem esmenar-los de la manera legal i pertinent que ens
diguin els serveis jurídics que es puguin prendre i adoptarem les
decisions polítiques per tal de disposar d’uns serveis
d’emergència operatius i àgils que donin resposta a les
necessitats que tenim detectades aquí, a les Illes Balears. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 3602/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística.

Per formular la pregunta RGE núm. 3602/11, relativa a
policia turística, té la paraula la Sra. Pilar Costa per un temps de
deu minuts.
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LA SRA. PILAR COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta pregunta es va
formular abans que es presentassin els pressuposts de l’any que
ve, que esper que ara no se’ls ocorri tancar també el centre
d’emergències 112 de Menorca, perquè com que ha dit que no
serveix per res i en nom de l’eficàcia i que així costarà menys,
però en fi, no donarem idees.

Efectivament, quan es va presentar aquesta pregunta..., va
estar motivada perquè en una compareixença seva al principi de
la legislatura va dir que depenia que es tenguessin les partides
econòmiques suficients per mantenir el suport econòmic als
diferents ajuntaments per a la contractació de policia turística.
Ja en la compareixença respecte dels pressuposts va explicar
vostè que continuaria donant aquest suport econòmic per a la
policia turística.

L’únic dubte que ara ens quedaria respecte a aquest tema,
perquè no sé si és que ho vaig entendre malament, és que en
declaracions públiques des del Govern es va dir que de la part
que hi havia pendent de l’any 2011 pagarien el 25% dins
enguany, dins el 2011, i la resta, el 75%, l’any 2012, però en la
seva compareixença de pressuposts crec que va dir el contrari o
tal vegada és que ho vaig entendre malament, malgrat que ahir
ho vaig estar repassant, que es pagaria bona part d’aquest deute
enguany, dins el 2011, el 75%, i la resta es diferiria en anys
vinents.

Voldríem saber si ens pot aclarir això, si té la informació i,
si no, que ens la faci arribar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Som a la pregunta de policia turística, no és veritat? Ah,
molt bé, idò hi deu haver una confusió... és evident.

LA SRA. COSTA I SERRA:

És que teníem l’altra pregunta del fons -perdoni- de
cooperació, teníem la del Fons de Cooperació Local?, sí. Bé, si
no... si em vol contestar a la de la policia turística, sí, la de la
policia turística en aquest cas, com deia..., no, a la policia
turística ja la vàrem deixar tancada en l’anterior conveni i
firmat... el darrer conveni firmat en l’anterior legislatura, que el
vàrem firmar dins enguany, dins l’any 2011 i, efectivament, han
de començar a firmar-se els nous convenis l’any que ve perquè
els ajuntaments puguin contractar la policia turística a partir del
mes d’abril de l’any 2012. 

Com que el conseller ja va manifestar que es mantindria
aquest suport econòmic als ajuntaments per a la contractació de
la policia turística, el darrer criteri que es va mantenir el darrer
any va ser que es varen atendre totes les peticions que des dels
diferents ajuntaments es varen fer, pràcticament el cent per cent
d’ajuntaments que varen demanar el suport o la contractació de
determinats policies turístics, es va poder atendre totes aquestes
peticions. 

En aquest cas, Sr. Conseller, com que ja ha dit que
mantindrà aquest suport econòmic, voldríem saber si canviarà
algun d’aquests criteris que ja existien i si ja han començat a
rebre les peticions dels ajuntaments per a la contractació de la
policia turística de l’any que ve. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, com ja vaig dir al
Parlament, efectivament aprofitant la reunió amb els caps de
policia local d’Eivissa, l’assumpte de la policia turística... la
nostra intenció és continuar donant-li suport en funció de la
disponibilitat pressupostària dins l’any que ve que com a mínim
serà la mateixa que hi havia per al pressupost del 2010 i per
tant, donar suport a les diferents corporacions locals perquè
entenem que és un servei important... mantenir-lo per a l’any
que ve.

Hem plantejat també davant la FELIB, davant del president,
que es faci una reflexió sobre aquesta policia, que es pugui
d’alguna manera posar damunt la taula els pros i els contres que
l’experiència ha acumulat mitjançant el funcionament d’aquest
servei. Estam disposats avaluar de la mà de la FELIB, dels
ajuntaments i dels cossos de policia local com es pot millorar la
llei en aquest sentit. Per tant, dins els propers sis mesos la nostra
intenció és poder debatre, plantejar fil per randa totes aquestes
qüestions que s’han posat damunt la taula.

I també li vull dir que, arran d’una reunió que vaig tenir amb
representants de la Plataforma per l’Estabilitat, aquests em
varen fer arribar també les diferents reivindicacions que té
aquest colAlectiu i, bé, la nostra intenció és intentar millorar en
la mesura de les nostres possibilitats aquest servei de cara als
exercicis futurs.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Perdó, perdó, per la informació de la diputada, la previsió
pressupostària que tenim per a l’any 2012 és la mateixa que es
va preveure inicialment, com dic, per al 2011. Es preveu
destinar un total de 3.213.090 euros als convenis de
colAlaboració per a la coordinació policial que -com sap-
continua amb el caràcter plurianual i que es desglossa en
2.142.000 per al 2012 i 1 milió i busques per al 2013, açò és el
que fa el total de 3.200.000.
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En total es paguen a cada ajuntament nou mesos de policia
turística, dos trimestres a càrrec del pressupost del 2012, d’abril
a setembre, un trimestre -d’octubre a desembre- a càrrec del
pressupost del 2013, com era habitual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta. Efectivament,
crec que el que fa falta, mentre es continua donant aquest suport
econòmic als ajuntaments per a la policia turística, és un canvi
de model. És cert que ja en l’anterior legislatura vàrem fer
menció de la necessitat de canviar aquest model perquè no
acaba d’agradar a ningú, té moltes mancances. Vostè mateix ha
dit que es va reunir..., crec que seria bo intentar el consens entre
totes les parts implicades, ajuntaments, o mitjançant la FELIB
i els sindicats perquè li he de dir, vostè s’haurà trobat una
proposta de pla d’estabilitat policial que ja es va treballar i en el
qual els sindicats hi varen fer una feinada, una molt bona feina
i com sap, el millor és arribar a un consens amb els ajuntaments
perquè al final els ajuntaments són els que han de contractar
aquesta plantilla. 

La inestabilitat que actualment té tot aquest personal que
només es contracta uns mesos l’any fa que aquesta figura hagi
mostrat que no és el millor perquè al final no és una policia
realment turística, sinó que són uns policies locals que només
treballen uns mesos l’any.

Així que li vull mostrar tot el nostre suport en tot allò que
sigui anar cap a la modificació del model de la policia turística
i sobretot cap a l’aprovació d’un pla d’estabilitat policial.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, voldria destacar que
dins aquest context de crisi i de restriccions econòmiques la
conselleria i el Govern en definitiva ha fet un esforç important
per mantenir la mateixa partida perquè entenem que és un servei
necessari per als ajuntaments, però també entenem que cal -com
dic- una reflexió conjunta per tal d’anar avançant en aquesta
situació i anar llimant aquestes disparitats, aquests greuges
comparatius que s’han creat amb aquesta figura de policia
turística respecte dels policies locals amb plaça, diguem.

Sí, Sra. Diputada, en aquest sentit tenc intenció..., feim feina
ja amb la FELIB, evidentment volem que els sindicats hi
participin, igual que m’agradaria comptar amb el seu suport per
tal de poder tirar endavant d’una manera consensuada les
modificacions que facin falta per tal de millorar la Llei de
coordinació turística. En aquest sentit, li oferesc que, una
vegada que tinguem el primer esborrany d’arguments i de
qüestions arreglat, ens puguem asseure i per part nostra
encantats de poder tirar endavant una iniciativa conjunta en

aquest sentit. Són qüestions no tant de perfil polític, sinó més bé
tècnics, crec que serà fàcil arribar a un consens entre les
diferents forces polítiques representades aquí al Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 3603/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi per funcionaris interins.

Per formular la pregunta RGE núm. 3603/11, relativa a
estalvi per funcionaris interins, té la paraula la Sra. Pilar Costa
per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta pregunta també
es va formular deu fer un mes i mig aproximadament, després
de l’anunci de l’acord que va prendre el Govern de suspendre el
nomenament de personal funcionari interí. 

Voldríem saber si han fet una previsió de quantes persones
o quant de personal funcionari interí deixaran de contractar
anualment durant aquesta legislatura o com a mínim durant
l’any que ve, durant l’any 2012; quin estalvi suposarà això al
Govern; i si això ha estat negociat amb els sindicats. Per altra
banda també voldríem saber com resoldran els problemes que
està creant el fet que no se substitueixin per exemple baixes,
sobretot en el sector de l’educació i també en el món sanitari. 

Voldríem saber, Sr. Conseller, si aquesta regla general
tendrà les seves excepcions perquè tenint en compte que la
majoria d’aquest personal interí pot afectar educació i salut,
creim que no és la millor mesura sobretot no substituir quan es
produeixen baixes en aquests dos sectors precisament, però, en
tot cas, ja que vostès varen aprovar aquesta mesura voldríem
saber l’estalvi econòmic i de quantes persones parlam
anualment, que el Govern deixarà de contractar, quant a aquests
funcionaris interins.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la suspensió temporal
del nomenament del nou personal funcionari interí, una mesura
aprovada pel Consell de Govern a conseqüència de la difícil
situació que vivim ara mateix en les administracions públiques
i s’aplica des del passat 27 de setembre, té vigència fins dia 31
de desembre del 2012, com vostè sap, per tant és una mesura
estrictament provisional. 
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Açò implicarà durant el proper exercici un estalvi global de
3.662.976 euros que respon als següents conceptes: suspensió
de nomenaments d’interins, 1.399.000 aproximadament; cost
anual d’interins per substitució, 301.000; cost anual d’interins
per problemes temporals, 887.000 -les busques no les dic, eh?-,
i cost anual d’interins per subvencionar necessitats urgents, al
voltant d’1.075.000 euros. Açò és el que dóna aquesta xifra. 

El nombre de persones, no dispòs ara exactament aquí
d’aquesta xifra perquè ho havíem preparat un poc en el sentit de
l’estalvi econòmic, no el nombre de persones, però no tenc cap
inconvenient a fer-li-ho arribar per escrit en els pròxims dies,
donaré instruccions per tal que li facin arribar aquesta previsió.

Hi torn a insistir, és una previsió que hem fet, número
amunt, número avall, ara mateix són les xifres que manejam
respecte d’aquest estalvi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Costa.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Perdó, perdó. Perdoni’m, és que ho havia apuntat a un altre
full. Les excepcions de les quals em parlava vostè respecte
d’educació i salut, a la mateixa resolució ja hi ha un apartat on
es dóna una capacitat de maniobra, un marge diferent a la
Conselleria d’Educació i a la de Salut per a la contractació
d’interins, diferenciat per tant de la resta del sector de les
administracions públiques del Govern.

Per tant, hi ha aquesta diferència per tal que aquestes dues
administracions que compten amb un volum important de
personal, tenguin una major capacitat de maniobra a l’hora de
contractar interins per cobrir aquests serveis essencials.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament l’acord de
Consell de Govern ja preveu aquesta excepció en el cas
d’Educació i Salut, però el cert és que la realitat és una altra,
perquè a dia d’avui ja no es fan substitucions, a més en el cas
d’Educació, de baixes superiors a un mes, a pesar que el
conseller d’Educació ha reiterat en diferents ocasions que
només les baixes inferiors a un mes són les que no se
substituiran, però a la pràctica no és així. No se substitueixen,
com dic, baixes més elevades.

Creim que és un error fer una suspensió, en general podem
estar d’acord que per a estalvi econòmic es mirin amb lupa i es
mirin molt les substitucions que es fan i que no es fan, però en
cap cas d’una forma generalitzada. I a pesar que l’acord del
Consell de Govern preveu excepcions en Salut i Educació, que
en definitiva al final són la majoria dels nomenaments de
personal funcionari interí que es feien, a la pràctica això no està
succeint.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Tal vegada li podria donar una resposta més precisa el
conseller d’Educació al respecte del que vostè planteja. Però,
com sap, dins la capacitat autònoma que té aquesta conselleria,
jo vull entendre que s’han prioritzat els serveis i les
substitucions, en funció precisament del servei i en funció de la
capacitat pressupostària que es pugui tenir. Torn a insistir, és
molt dolenta i malauradament s’han de prendre decisions
complicades, però confiam que progressivament en els pròxims
mesos es pugui solucionar aquesta situació.

Torn a insistir, és una mesura provisional que ha hagut
d’impulsar aquest govern. Si la situació econòmica millorés
substancialment, efectivament es podria replantejar escurçar
aquest termini, però ara mateix, l’horitzó que ens hem marcat és
el desembre del 2012, per tal de continuar mantenint l’aplicació
d’aquesta norma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 3607/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fons de cooperació local.

Per formular la pregunta RGE núm. 3607/11, relativa -ara sí-
a Fons de cooperació local, té la paraula la Sra. Pilar Costa per
un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Ara sí, aquesta és la pregunta sobre
el Fons de cooperació local. Hem vist la corresponent partida en
el pressupost per mantenir les aportacions al Fons de cooperació
local a repartir entre els diferents ajuntaments i voldríem saber
dues coses bàsicament. Si el Govern té intenció de canviar els
criteris pels quals es determinen ara els repartiments entre els
diferents ajuntaments, per tal de compensar d’alguna manera els
municipis més petits. I per altra banda, el que ja li havia
plantejat a l’altra pregunta amb la meva confusió, si finalment
la part del 2011 que encara no s’ha abonat, s’abonarà enguany
el 25% i la resta del 75% durant el 2012, o serà a l’inrevés, que
durant enguany es pagarà el 75 i l’any que ve el 25%.
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He vist diferents manifestacions al respecte i, com deia, no
sé si jo les he interpretat malament o és que hi havia hagut
alguna confusió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, si vostè repassa el
Diari de Sessions de les comissions i del Ple, podrà comprovar
i llegir les meves intervencions al respecte. Avui, torn a insistir,
el Govern no té intenció de modificar els criteris de repartiment
del Fons de cooperació local. De fet, la publicació recollida en
el BOIB, de dia 8 de novembre del 2011, núm. 67, aquests
criteris són els mateixos que s’havien fet servir i aplicar l’any
2009 i 2010.

A la passada reunió de la FELIB es va acordar, per tant,
mantenir aquests mateixos criteris de repartiment per a l’any
2011. L’any 2011 la partida és de 12.980.384,25 euros i per a
l’any 2011 es pagarà el 25% del pressupost previst per al 2011.
Es pagarà efectivament. Es compromet el crèdit del 50%
restant, d’acord? I el 25% que no es pagui mitjançant crèdit del
2011, es pagarà progressivament al llarg del 2012. Per al 2012
el preu a pagar és el cent per cent d’aquesta partida
pressupostària que es preveu que sigui la mateixa que es va
pagar el 2012.

Hem hagut de prendre aquesta decisió davant la situació que
ens vàrem trobar, amb partides bloquejades, partides que es
varen destinar a altres conceptes. En definitiva, per al 2011 la
partida que ens hem trobat en Fons de cooperació local ronda
els 3 milions d’euros. I bé, hem articulat aquesta situació per tal
d’intentar solucionar la situació i el nostre compromís ferm de
pagar el cent per cent del 2012 dins l’any que ve.

Tornant a la qüestió dels criteris, la comissió mixta, en
sessió de dia 7 d’octubre del 2011, proposa que el repartiment
del Fons de cooperació local de l’any 2011 s’ha de fer d’acord
amb els mateixos criteris i percentatges aplicats el 2009 i el
2010, que són els següents.

La solidaritat en 21%, i es desglossa així: un 7% a repartir
per quanties idèntiques entre tots els municipis; un 5% dels
municipis de menys de 25.000 habitants, un 3% dels municipis
de menys de 15.000 habitants, un altre 3% dels municipis de
menys de 7.500 habitants i un 3% dels municipis de menys de
3.000 habitants. Aquests percentatges anteriors són acumulatius.
D’aquesta manera i amb aquests percentatges es pretén un
repartiment igual entre tots els municipis de les Illes Balears i
a la vegada beneficiar de manera acumulativa els municipis amb
menys població. 

La insularitat en l’1,6%, ja que aquest percentatge es
considera suficient per compensar la insularitat dels municipis
de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. La doble
insularitat amb el 0,15%, ja que es considera que aquest
percentatge és suficient per compensar la doble insularitat de
Formentera. La Serra de Tramuntana amb el 7%, per la mateixa
raó, per a aquells que compleixin dos requisits: primer, tenir
menys de 5.000 habitants i segon, tenir més del 40% del territori
protegit. 

Pel que fa al percentatge del 70,25% que s’aplicava com a
criteri de població, és l’únic que no és possible aplicar-lo per al
2011, atès que les fluctuacions del padró determinarien que
qualque municipi pogués percebre una quantitat inferior -
insistesc, inferior- a la que va percebre l’any 2009 i l’any 2010.
Per tant, la quantitat d’11.409.000 i busques que es va repartir
per aquest criteri el 2009 i el 2010 es repartirà el 2011 en la
mateixa quantia que el 2009 i el 2010 per a cada municipi.

Per tant i en conclusió, no hi ha baixa del Fons de
Cooperació Local per al 2012, no hi ha baixa del fons de
cooperació local per al 2012. I pagarem el cent per cent del
2011. És a dir, assumim el nostre compromís i assumim el
compromís de l’anterior govern. Esper que hagi quedat
suficientment clar a tots els diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, les seves paraules
ens han quedat claríssimes, la llàstima és que no vagin
acompanyades o no s’hagin reflectit en el pressupost de l’any
2012, perquè, com vostè deu saber, a l’articulat del pressupost
del 2012 es proposa la modificació de la llei, per tal que del 0,7
es pugui passar al 0,5 en concepte de l’aportació que es fa a
aquest Fons de cooperació local. I, a més a més, també s'hi
modifica l’actual redacció, allà on diu que cap municipi pot
rebre per aquest concepte del Fons de cooperació local, una
quantitat inferior a la de l’any anterior. Vostès en el pressupost
del 2012 també modifiquen això, si es modifica aquesta
redacció que diu que cap municipi no pot rebre menys que l’any
anterior, vostès estan obrint la porta que efectivament això
passi. Si la intenció és tan clara com la que vostè mostra aquí,
que cobrin exactament el mateix i que no es baixi la partida
respecte d'un any anterior, no entenc a què ve la literalitat de
l’articulat del projecte de llei de pressuposts del 2012. 

És una contradicció, Sr. Conseller, jo no pos en dubte la
seva voluntat de mantenir aquesta partida, ara bé, l’objectiu és
que el pressupost del 2012 diu el contrari del que vostè ens ha
dit aquí avui. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, no hem modificat els
criteris de repartiment del Fons de cooperació, com he dit. Està
publicat en el BOIB, els criteris no estan modificats.

Com vostè sap, aquest fons es reparteix, bé, és que ho he
llegit literalment, jo ja no sé com explicar-ho, el pròxim dia
haurem de dur una pissarra digital tal vegada. Els criteris del
Fons de cooperació estan vinculats amb els ingressos d’aquesta
comunitat autònoma. Com que es preveuen uns majors
ingressos per a l’any que ve, el que no pot ser és que, en un
moment on hi ha retalls de tot tipus, aquest fons augmenti
substancialment per a l’any que ve. Tots hem de fer un petit
esforç.

Per tant, s’ha fet el càlcul per tal que el fons sigui el mateix
per al 2012 que per al 2011. En aquest sentit no hi ha perjudici
per als municipis i el compromís d’aquest govern, torn a insistir,
és mantenir la mateixa partida pressupostària per al 2012 per tal
que es pugui fer un repartiment equitatiu en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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