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EL SR. PRESIDENT:

Demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Margalida Durán substitueix Francisco Mercadal.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Marc Pons.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Óscar Fidalgo substitueix Miguel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en les preguntes
amb RGE núm. 459, 765, 771, 771 i 772/12.

Assisteix a la comissió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat de la Sra.
Isabel Febrer i Gelabert, directora general d’Interior,
Emergències i Justícia; de la Sra. Cristina Martínez i Torres, cap
de Premsa; i de la Sra. Irene Durán i Vadell, cap de Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 459/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficines d'atenció a les víctimes del delicte.

Per formular la pregunta RGE núm. 459/12, relativa a
oficina d’atenció a les víctimes del delicte, té la paraula la Sra.
Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, aquesta no és la
primera vegada que parlam, en aquesta comissió, de les oficines
d’atenció a les víctimes del delicte que es varen posar en marxa
en aquesta comunitat ara fa més de vint anys, i que així que
varen arribar vostès al Govern una de les primeres mesures que
han pres ha estat eliminar les deu oficines d’atenció a les
víctimes del delicte. He de dir, Sr. Conseller, que volem mostrar
el nostre més enèrgic rebuig a aquesta decisió del Govern i que,
a més, ens sentim profundament enganats, Sr. Conseller, perquè
en aquesta mateixa comissió vostè, personalment, en tres
ocasions va manifestar, a preguntes d’aquesta diputada sobre el
tema de les oficines d’atenció a les víctimes del delicte, li vaig
preguntar en tres ocasions quin era el full de ruta sobre les
oficines, la seva resposta, Sr. Conseller, sempre varen ser
tranquilAlitzadora dient que no ens preocupàssim, que estaven
negociant amb el ColAlegi d’Advocats i amb el ColAlegi de
Psicòlegs, ja que hi havia un conveni amb aquests dos colAlegis
professionals, per atendre aquestes deu oficines. Se’ns va

enganyar també clamorosament en la seva compareixença pels
pressuposts generals de la comunitat de l’any 2012 quan vostè
va manifestar que continuarien fent feina les oficines. La nostra
sorpresa va ser quan a finals de l’any passat el Govern decideix
eliminar totes les oficines d’atenció a les víctimes del delicte. 

Sr. Conseller, nosaltres no hi podem estar d’acord. Jo sé que
el que vostè ara dirà és que han hagut de fer retallades del
malament que estan les arques autonòmiques, etc., però creim
que un cost d’uns 300.000 euros, aproximadament, anuals per
mantenir deu oficines d’atenció a les víctimes del delicte
repartides per totes les illes, per Mallorca, per Menorca, per
Eivissa i per Formentera és una greu irresponsabilitat política
perquè ha deixat a aquesta comunitat sense una eina que no
només era molt útil per a les persones, per a les víctimes que
s’acostaven a les oficines, i vull recordar que les usuàries no
eren només dones, malgrat que la majoria ho eren, sinó que
l’oficina era per a l’atenció a les víctimes en general.

Com dic, ha deixat aquesta comunitat sense aquest servei, a
no ser que vostè ara ens expliqui que les oficines continuen en
marxa, cosa que supòs que no perquè a totes les illes, pel que
nosaltres sabem, s’han tancat aquestes oficines i, com dic, s’han
deixat desateses no només les víctimes, que ara ja no tenen
aquestes oficines on anar, sinó que també era una eina
fonamental de colAlaboració amb l’Administració de Justícia.

Per tot això, Sr. Conseller, voldríem saber, per què han
eliminat vostès les oficines d’atenció a les víctimes del delicte
que funcionaven en aquesta comunitat des de fa més de vint
anys?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, esper que
l’explicació que li donaré doncs mitigui aquesta acusació
d’engany que vostè ens llança a nosaltres i a la meva persona,
sé que no se la pot enganar a vostè i res més enfora del meu
ànim que intentar enganar-la ni a vostè ni a cap diputat
d’aquesta cambra.

Com deia, per contestar aquesta pregunta hauré d’explicar
un poc els antecedents que ens varen trobar, supòs que vostè
coneix bé aquests antecedents, aquesta història, aquests vint
anys de recorregut de les oficines com a anterior consellera
d’Interior.
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Com sap, el 2008 es va firmar un conveni de colAlaboració
amb els colAlegis d’Advocats i de Psicòlegs de les Illes Balears
per donar un servei d’atenció a les víctimes del delicte. Els
serveis s’oferien a les oficines d’atenció a les víctimes del
delicte per part de professionals del dret i de la psicologia.
Aquest servei es va prorrogar els anys 2010 i 2011. L’import del
conveni el darrer any va ser per un valor de més de 265.000
euros anuals. En data posterior a la firma d’aquest conveni tres
dels advocats que donaven servei a aquestes oficines varen
posar una demanda, davant la jurisdicció laboral, reclamant la
condició de personal laboral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Per tant, l’Advocacia de la comunitat autònoma
ens apunta que les últimes sentències del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears han estimat -li ho repetesc-, han
estimat les demandes i han determinat que, efectivament, hi
havia relació laboral. El resultat és de condemna tant de
l’administració autonòmica com de l’IlAlustre ColAlegi
d’Advocats de les Illes Balears, com vostè sabrà també.

Amb la finalitat d’intentar mantenir les oficines d’atenció a
les víctimes del delicte, i davant les dificultats de pressupost, la
Conselleria d’Administracions Públiques va presentar al
ColAlegi d’Advocats i de Psicòlegs una proposta de nou conveni.
Per al 2012 oferíem una reducció d’hores d’atenció amb la
consegüent reducció d’aportació econòmica. Tot i així havíem
estudiat com reorganitzar el servei per mantenir obertes les
mateixes oficines que l’any anterior. La resposta d’ambdós
colAlegis, en principi, va ser positiva i per això en aquella
compareixença que vaig tenir en aquesta mateixa cambra vaig
intentar transmetre aquell optimisme que jo tenia respecte d’un
possible acord. Però en una de les reunions posteriors ens varen
manifestar, els dos colAlegis, que havien canviat d’opinió i
havien decidit no firmar el conveni. L’explicació que ens varen
donar va ser que les sentències condemnatòries, de les quals li
he parlat en començar, els suposava una llosa que no podien
suportar.

Per tant, no es tracta d’una qüestió econòmica ni d’hores
d’atenció, no és tampoc una decisió política, encara que se li
hagi volgut donar aquesta lectura en alguns mitjans de
comunicació de determinats cercles i pel que veig també per
part seva. Els dies 15 i 16 de novembre passat els esmentats
colAlegis professionals varen tramitar per escrit la seva intenció
de no firmar el conveni que els havíem ofert. És a dir, la
conselleria tenia tota la intenció de continuar colAlaborant amb
els dos òrgans colAlegiats per mantenir obertes les oficines
d’atenció a les víctimes del delicte firmant el corresponent
conveni, però pels motius que li he explicat abans els colAlegis
no ho varen considerar oportú.

També volia informar de dos punts relatius a les oficines i
als serveis d’assistència jurídica i psicològica que s’oferien per
tal que aquesta acusació també d’irresponsabilitat de qualque
manera es vegi minvada per la informació que els donaré. Pel
que fa a les oficines, com ha dit vostè, es varen crear per la Llei
35, d’ajuda a l’assistència a les víctimes del delictes violents,
amb l’objectiu de generalitzar l’atenció psicològica i social dels
que pateixen delictes de qualssevol tipus, a les comunitats
autònomes, com les competències de justícia estan transferides,
aquest servei el donen les mateixes autonomies a través dels
seus mitjans tant materials com personals, però, en aquelles
comunitats on no hi ha el traspàs, com la nostra, el servei el

dóna el Ministeri de Justícia. Per tant, correspondria al Ministeri
de Justícia prestar aquest servei a les nostres illes.

Per últim, crec que és necessari i oportú recordar que a la
nostra comunitat autònoma hi ha altres serveis de caràcter
específic que tenen com a objectiu l’assistència jurídica i
psicològica, em referesc a l’Institut Balear de la Dona, als
serveis socials, als jutjats de violència de gènere, al Servei
d’Atenció al Menor, a les unitats de salut mental, als centres
d’atenció primària, a la Guàrdia Civil, a les diverses policies
locals, a la Policia Nacional i a les oficines dels drets del menor,
entre d’altres. En el nostre entendre, tots aquests serveis
garanteixen que les víctimes continuïn tenint l’atenció i que, tot
i el tancament de les oficines, no quedaran en absolut
desemparades. 

I, ja per acabar, sí que voldria citar textualment una
informació publicada dia 30 de desembre a un mitjà de
comunicació de les nostres illes sobre aquest mateix aspecte.
Entre cometes, “el ColAlegi d’Advocats ha deixat clar que
seguirà garantint l’atenció professional jurídica especialitzada
a les víctimes del delicte i altres colAlectius vulnerables
mitjançant el Servei d’Orientació Jurídica i els lletrats adscrits
al torn d’ofici”. 

Per tant, Sra. Diputada, el servei està garantit, es va intentar
l’acord, no va ser possible per les raons que li he explicat i
nosaltres, doncs, davant la constatació que aquest servei resti
garantit per moltes altres instàncies que són competents en la
matèria, vàrem decidir deixar sense efecte aquests convenis de
mutu acord entre les parts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel torn de rèplica, Sra. Costa, per cinc
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, des del nostre punt de
vista ha tornat vostè a errar en el mateix, i és intentar defugir de
la responsabilitat que únicament i exclusivament és del Govern
de les Illes i concretament seva com a màxim responsable de la
Conselleria d’Administracions Públiques. 

Miri, en aquest cas no han pogut dir vostès que no es varen
trobar uns convenis firmats i que estaven en vigor fins a finals
de l’any 2011. Per tant, vostè varen tenir la papereta resolta fins
a finals de 2011. Què va passar, Sr. Conseller? Em consta que,
efectivament, el ColAlegi, sobretot, d’Advocats arran del cas que
vostè ha mencionat de tres advocats que varen posar una
demanda reclamant la seva condició de personal laboral amb
l’Administració, i el Govern, en aquest cas, si no volia continuar
la relació a través de convenis de colAlaboració amb el ColAlegi
d’Advocats o amb el ColAlegi de Psicòlegs, tenia una possibilitat
claríssima i era, ja que no firmen aquests convenis de
colAlaboració, donar el servei de forma directa, com és donen a
molts altres tipus de serveis.
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Una altra cosa són les prioritats polítiques, vostès les han
demostrades amb aquest fet, eliminant les oficines d’atenció a
les víctimes del delicte. No és una prioritat per a aquest govern
mantenir unes oficines, que vostè mateix ha reconegut que no
arriben ni a 300.000 euros el seu cost, deu oficines d’atenció a
les víctimes del delicte, a totes i a cada una de les Illes, que eren
posades com a exemples a moltes altres comunitats d’aquest
país pel bon funcionament d’aquestes oficines, gràcies a la
professionalitat de la gent que hi ha fet feina durant més de vint
anys.

Miri, Sr. Conseller, li hauré de recordar el que varen dir els
colAlegis professionals d’Advocats i de Psicòlegs quan vostès,
des del Govern, els varen despatxar dient que era quasi culpa
d’ells. "Los colegios profesionales de Abogados y de
Psicólogos de Baleares han criticado que el Govern quiera
descargar sobre estos colectivos profesionales toda
responsabilidad de la decisión de suprimir las oficinas de
ayuda a las víctimas del delicto."

Per tant, per concloure, Sr. Conseller, dir, si vostès no volen
firmar els convenis de colAlaboració amb el ColAlegi d’Advocats
i de Psicòlegs, com s’ha demostrat perquè ja no els han firmat
i han eliminat les deu oficines que -repetesc- portaven més de
vint anys fent feina, els donam, els feim una proposta, que si no
l’accepten ara ja ho farem en temps i en forma, com és que el
Govern doni aquest servei directament amb els professionals
adequats sense arribar a cap conveni de colAlaboració ni amb el
ColAlegi d’Advocats ni amb el ColAlegi de Psicòlegs.

I miri, em sembla una imprudència dir que efectivament el
ColAlegi d’Advocats va dir que cap víctima no seria desatesa
perquè hi ha un servei d’orientació jurídica. Miri, la gent que té
doblers tendrà l’assessorament que faci falta, podrà pagar un
advocat, podrà pagar un psicòleg, i la gent que no en té podrà
anar a un servei d’orientació jurídica en el torn d’ofici del
ColAlegi d’Advocats, però, és que això no té res a veure amb el
que parlam ara que la gent pugui acudir al torn d’ofici del
ColAlegi d’Advocats, que en aquest cas serà quan hi hagi una
causa, probablement penal, una causa penal que donarà dret a
una persona a acudir a aquest servei; però és que vostè segueix
defugint de la seva responsabilitat. Digui clarament que no té
doblers, si és això la veritat, i que no té doblers per mantenir les
deu oficines i que no volen i que no és una prioritat política
mantenir aquests serveis que feien més de vint anys que
funcionaven.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, miri, jo pens que el que és una
greu irresponsabilitat mantenir una multiplicitat de serveis que
donen la mateixa atenció a diferents instàncies i donar un servei
en el qual la comunitat autònoma no és competent. Això crec jo
que és una irresponsabilitat. I més es podria entendre en un
moment de bonança econòmica on els recursos abundaven, per
no dir una altra cosa, tal vegada sí es podia mantenir un servei

d’aquest tipus, però, ara mateix, amb les circumstancies
econòmiques que té i que s’ha trobat aquest govern, 300.000
euros són molts de doblers i aquests 300.000 euros pensam que
s’han dedicar a allò on la comunitat autònoma sigui competent
i tengui gestió directa i responsabilitat directa.

Per tant, el nostre objectiu, un dels nostres objectius, era
minvar el dèficit que ens havíem trobat concretament en aquesta
conselleria. La nostra intenció -ho torn a repetir- era intentar
arribar a un acord amb els colAlegis, no ha estat possible i, per
tant, davant aquesta situació doncs vàrem prendre la decisió per
tal de tancar aquesta etapa, sempre des del punt de vista que el
servei no queda en absolut desatès i que el servei es dóna amb
totes les garanties per part d’altres instàncies i organismes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 765/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alAlegacions a la Llei de funció pública.

Per formular la pregunta RGE núm. 765/12, relativa a
alAlegacions a la Llei de funció pública, té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, la resposta a
aquesta pregunta hi ha una part que, més o menys, podem
presumir, pel que ha sortit en premsa, però ens agradaria que
vostè ens contestàs aquí, en seu parlamentària. Després d’haver
fet públic que hi havia més de 10.000 alAlegacions presentades
a l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció
pública sembla ser, per al projecte que vostès han o
l’avantprojecte que han aprovat en Consell de Govern
recentment i que ha tengut entrada ja en aquest parlament fa
pocs dies o aquesta mateixa setmana, si no record malament,
sembla ser que d’aquestes milers i milers d’alAlegacions no han
fet vostès cap cas, no només no han fet cap cas a les alAlegacions
sinó que encara han endurit més la rebaixa de l’exigència del
català a l’administració pública.

A pesar que aquest avantprojecte té el nom de llei de
modificació de la Llei de funció pública no té res a veure o no
té només a veure amb la funció pública, bàsicament ens trobam
davant un avantprojecte de llei de modificació del model
lingüístic a les nostres illes. No és normal, des del nostre punt
de vista, que en aquest avantprojecte es modifiquin quatre lleis:
la Llei de funció pública, la Llei de coordinació de policies
locals, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques
a la nostra comunitat, i la Llei de normalització lingüística. Vull
dir amb això que no és gaire normal, perquè la darrera
modificació que vostès han fet en el seu esborrany ha estat
modificar la Llei de coordinació de policies locals, com vostè ja
va reconèixer fa uns dies i com s’ha evidenciat en el text que ha
tengut entrada en el Parlament.
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Diverses preguntes a fer-li, Sr. Conseller, per què no s’ha
tornat a treure a exposició pública aquest avantprojecte de llei
tenint en compte que ha modificat una nova llei fonamental com
és la Llei de coordinació de policies locals?, li sembla a vostè,
Sr. Conseller, que les modificacions introduïdes en aquest tercer
esborrany no són suficientment importants per tornar a treure a
exposició pública aquest avantprojecte?

Per altra banda, hem de recordar també que l’avantprojecte
de llei de funció pública modifica, a més de quatre lleis, cinc
decrets sense cap tipus de consens, sense haver pactat res amb
els sindicats, eliminant que el català continuï sent la llengua
pròpia de les Illes Balears en contra del que diu l’Estatut
d’Autonomia i trencant amb un consens que existia en aquestes
illes des de l’any 1986, per acord de tots i cada un dels partits
polítics de la nostra comunitat autònoma. Aquest consens, des
de l’any 86, vostès, el Partit Popular, el trenquen de forma
unilateral a més tenint en compte que ja han anunciat vostès que
no tenen intenció de posar en marxa processos selectius, si no
tenen intenció de posar en marxa processos selectius, a què ve
aquesta modificació en part de la Llei de funció pública quan el
realment important, respecte de funció pública, si volem parlar
de funció pública, és fer una nova llei de funció pública que
s’adapti a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que és una norma
estatal respecte de la qual a dia d’avui sí estam absolutament
desfasats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Només una apreciació. Ha dit que
eliminam que el català sigui una llengua pròpia i crec que erra
el tir, perquè nosaltres no eliminam en absolut aquest concepte
que marca clarament l’Estatut d’Autonomia. Açò no es toca.

En relació a la pregunta concreta que em fa, li he de dir que
de les 12.189 alAlegacions presentades s’han acceptat aquelles
que aportaven qüestions que, en la línia de l’avantprojecte que
hem plantejat, podien millorar el text. Per exemple, algunes de
les alAlegacions plantejades per alguns ajuntaments, per grups
polítics, per formacions sindicals i també per associacions, així
com per 5.208 persones físiques incidien en la qüestió que la
modificació de l’article 33 de la Llei de normalització
lingüística afectava aspectes de la normativa vigent que no
tenien una relació directa amb la funció pública i s’ha acceptat
i s’ha retirat la modificació d’aquest article.

Per altra banda, també s’ha millorat el text aclarint,
mitjançant una modificació de la llei en una disposició final, la
qüestió de l’exigència del coneixement del català a la Llei de
coordinació de policies locals atesos els dubtes plantejats per
l’Ajuntament de Palma. Sobre aquesta qüestió ja vaig tenir
ocasió d’incidir en el seu moment tal com vostè ha esmentat.

En darrer lloc, en ocasió d’algunes alAlegacions plantejades
en els tràmits posteriors preceptius com ara la comissió de
personal o el Consell Balear de la Funció Pública també s’ha
tingut cura d’aclarir la qüestió referida a l’atenció al públic i a
l’alumnat en centres educatius o en l’àmbit del Servei de Salut
de les Illes Balears.

Per tant, de les alAlegacions que s’han presentat no li puc dir
que s’hagi acceptat al cent per cent una alAlegació concreta per
una associació o per un organisme o entitat determinat, sinó que
alguns dels conceptes que es traslladaven mitjançant aquestes
alAlegacions, s’han incorporat al projecte de llei si anaven en el
sentit de la filosofia que volem impulsar amb aquesta reforma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, per cinc
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, ha quedat clar que,
de les alAlegacions, vostè no n’ha fet cas a cap, excepte, fa
referència al tràmit d’audiència fet als ajuntaments on algun
d’ells efectivament-que no són sospitosos de ser progressistes-
deien al Govern que no podien tirar endavant la reforma que
vostès pretenien amb el primer esborrany d’aquest avantprojecte
perquè vulneraven normativa, com la Llei de normalització
lingüística. 

Vostès li varen donar la volta i en comptes de dir “no, és que
ens hem passat de frenada”, diuen “ah, no hi ha cap problema,
vulneram la Llei de normalització lingüística?, idò modificam
la Llei de normalització lingüística” i no modifiquen l’Estatut
d’Autonomia perquè no ho poden fer a través d’aquest
avantprojecte perquè si no, també el modificarien, l’Estatut
d’Autonomia, per eliminar el català com a llengua pròpia
perquè de facto deixen que el català deixi de ser la llengua
pròpia de les Illes Balears. Vostès de facto ja ho fan, sense la
modificació de l’Estatut d’Autonomia, perquè si no també
l’haguessin inclòs a través d’una disposició addicional. 

Efectivament, aquests mateixos ajuntament que van alAlegar
en aquest sentit al primer esborrany de la Llei de funció pública
han tornar a alAlegar ara, ajuntaments com per exemple el de
Sant Antoni de Portmany, dient que és una barbaritat jurídica el
que fan respecte al topònims. 
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Em vol explicar, Sr. Conseller, què té a veure amb la funció
pública la modificació que fan dels topònims, apart que vostè es
pugui fer -amb tots els meus respectes- una fotografia a
Menorca, a Maó, i poder dir que ara li podran llevar la hac? A
part d’això, em vol dir que té a veure el tema dels topònims amb
la Llei de funció pública? No té res a veure, absolutament res.

Això el que demostra és que vostès han pres una decisió
política, que és eliminar el català com a llengua pròpia de les
Illes Balears, i ho faran, peti qui peti i costi el que costi. Aquest
és l’objectiu polític del Partit Popular. Des del nostre punt de
vista una absoluta irresponsabilitat en un tema que a dia d’avui
no aixecava polsegueres dins la nostra societat, hi havia una
absoluta pau lingüística i social en el tema de la nostra llengua,
del català, pau social existent des de l’any 1986 per acord i per
responsabilitat política de tots els partits de la nostra comunitat.

Per tant, Sr. Conseller, ja sé que no en convenceré amb una
pregunta parlamentària, ara comença el tràmit, en aquest
parlament, de l’avantprojecte, encara hi són a temps, Sr.
Conseller. Li deman seriosament que retirin aquest
avantprojecte, si no ja li puc avançar que el nostre grup, com no
pot ser d’altra manera, presentarà una esmena a la totalitat en
aquest avantprojecte de llei, a més amb un text alternatiu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, torn insistir que no
compartim la seva apreciació, la seva reflexió que eliminam el
català com a llengua pròpia, crec que és un disbarat el que vostè
acaba de dir perquè en cap moment de la redacció del text no es
pot deduir que va en aquest sentit que vostè expressa. 

També, quan vostè diu que no hem atès cap de les
alAlegacions, és clar, cap és un terme molt taxatiu que pot dur a
error a determinades persones. Si vostè diu “cap” és cap i jo
abans he dit que hem introduït algunes de les aportacions,
algunes de les alAlegacions que se’ns han fet arribar
convenientment per escrit. Cap vol dir enganar, cosa que vostè
abans ha dit que jo feia i que jo li he dit que vostè no feia i per
tant, no acab d’entendre aquesta apreciació seva entre una
pregunta i l’altra. 

Cap és cap, com deia un company seu del grup parlamentari
fa pocs dies, per tant, li demanaria un mínim de rigor quant a les
apreciacions que pugui fer perquè -hi torn a insistir- hem
acceptat algunes de les alAlegacions, hem acceptat alguns dels
continguts i s’han estudiat totes i absolutament les alAlegacions
que s’han presentat. No només s’han estudiat, sinó que s’han
respost amb aquest informe que tenc a la mà de quasi 300
pàgines, on es dóna complida resposta jurídica a totes i a
cadascuna de les alAlegacions que s’han presentat. 

Per tant, des del punt de vista jurídic aquest govern està ben
tranquil que ha fet les coses bé, tenim l’informe de l’Advocacia
que diu que aquest... disseny jurídic que volem plantejar és
correcte. Per tant, tenim tota la seguretat que això està ben fet i
que va en sintonia en allò que hem defensat -hi torn a insistir-
durant la campanya electoral i en el nostre programa electoral.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 770/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunió amb el ministre de Justícia.

Per formular la pregunta RGE núm. 770/12, relativa a reunió
amb el ministre de Justícia, té la paraula la Sra. Pilar Costa per
un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, al Ple d’aquest
parlament a preguntes del Grup Parlamentari Popular ja va
contestar una pregunta respecte a la reunió que va mantenir amb
el ministre de Justícia, amb el Sr. Gallardón, si bé ens agradaria
aprofundir-hi una miqueta més en aquesta comissió.

No entraré ni li tornaré els seus comentaris respecte... en
l’anterior legislatura respecte a tan malament com li va semblar,
quan jo era consellera, que m’hagués reunit amb l’exministre de
Justícia, Sr. Caamaño, i tan malament com que li va caure que
sortís una fotografia meva amb el ministre, perquè em sembla
infantil. Li dic això perquè com que és molt natural després de
la seva reunió amb el Sr. Gallardón vàrem tenir coneixement
d’una part del contingut d’aquella entrevista, però crec que és
aquí en seu parlamentària on ens podrà donar més explicacions.

En primer lloc, Sr. Conseller, ens agradaria saber, respecte
al possible traspàs de competències en matèria de justícia, quin
és el full de ruta que s’ha marcat amb el ministeri. Ja ha fet
pública que aquesta no és una prioritat per al Govern a causa de
la situació econòmica, cosa que puc compartir i no criticaré al
Sr. Conseller, si bé ja hem dit en altres ocasions en seu
parlamentària que malgrat que no sigui imminent aquest traspàs
de competències en matèria de justícia seria bo no deixar de
banda les negociacions que es varen començar, no ja en la
passada legislatura, sinó fa dues legislatures en què s’havia
aconseguit actualitzat bastant el tema del cost efectiu. 

En conclusió, respecte al traspàs de competències, malgrat
que no sigui una prioritat per a l’actual govern o per al
conseller, quin és el full de ruta que s’ha marcat respecte al
traspàs de competències en justícia? I, segon, igualment
important o sobretot més imminent, què es pensa fer o si ha
tractat, si va tractar amb el ministre de Justícia els temes dels
edificis dels nous jutjats d’Eivissa, de Manacor i de Ciutadella?
Vull recordar que en la passada legislatura i a més consta en
pressupost, en els pressupostos generals de l’Estat, hi havia
partida per a aquests edificis. 
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En el cas de Ciutadella, vull matisar per ser ben rigorosos
que, en no tenir en aquells moments l’Ajuntament de Ciutadella
terrenys disponibles per cedir al Ministeri de Justícia i construir-
hi uns nous jutjats, es va arribar a un acord per al lloguer d’uns
locals per traslladar una part dels jutjats de Ciutadella.

M’agradaria saber, Sr. Conseller, com està la situació de
Ciutadella. Ens agradaria saber també com està la situació de
Manacor, després que en l’anterior legislatura el batlle de
Manacor, el Sr. Pastor, i tot l’ajuntament de forma unànime
varen acordar cedir uns terrenys al ministeri per a la construcció
dels nous jutjats de Manacor.

Per últim el cas d’Eivissa, que a pesar de ser el que més anys
porta en marxa o el que més anys porta de retard era el que ja
estava més avançat a causa que l’Ajuntament d’Eivissa ja fa
aprovar per ple la permuta d’un solar amb el Ministeri de
Justícia perquè es poguessin construir en el solar de Sa
Graduada d’Eivissa els nous jutjats que, vull recordar, estaven
o estan, hi estan encara, pressupostats als Pressupostos Generals
de l’Estat i que desitjam i esperam que en el projecte de
pressupostos de l’any 2012, que el Sr. Rajoy ja ha anunciat que
es donaran a conèixer la setmana que ve -casualment passades
les eleccions d’Andalusia- esperem, però potser el ministre de
Justícia ja li va avançar a vostè, si es mantindrien aquestes
partides per als edificis judicials de les Illes Balears que li he
mencionat abans. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Sra. Costa, li diré el mateix, un poc més
ampliat, que vaig tenir ocasió de respondre al Ple a una pregunta
del meu grup parlamentari.

Vàrem haver de... expressar la nostra satisfacció sobre
aquesta primera reunió, primer per tenir la possibilitat de trobar
en el Govern central un interlocutor que a més d’haver-se
preocupat d’estar al dia, sobretot en el que fa referència a la
justícia a les Illes, es va comprometre a fer feina en tots aquells
temes que hi havia pendents i que es varen posar sobre la taula
en la reunió que vàrem tenir dia 1 de febrer a Madrid.

El ministre de Justícia ens va rebre, a mi i a la directora
general, juntament amb el secretari d’Estat de la matèria, el Sr.
Fernando Román, i es va mostrar decidit a impulsar tots els
temes que el seu departament té compromesos en la nostra
comunitat autònoma. Per exemple, va destacar la seva intenció
d’executar les obres d’infraestructures que estan pressupostades
per l’Administració central i que tenen els tràmits en ordre. 

Algunes d’aquestes infraestructures, com ha dit vostè,
afecten diferents municipis. En aquesta primera reunió el que es
va fer va ser un breu repàs de qüestions pendents en l’àmbit
d’infraestructures, vàrem tenir ocasió de poder presentar un
llistat de les actuacions pendents, un llistat que supòs que deu
tenir vostè també perquè queda perfectament recollit a la
Memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
És un document públic, és a dir que qualsevol el pot consultar
i més que res perquè consti a l’acta de la sessió d’avui, idò es va
parlar de qüestions referides al municipi de Palma, es va
demanar que era urgent instalAlar un sistema de multiconferència
per poder celebrar judicis sense desplaçaments que pogués
afectar totes les illes. Era important, en el nostre entendre, crear
una nova secció penal a l’Audiència Provincial de Palma, però
aquesta qüestió evidentment depèn de l’estat pressupostari i
realment està complicat.

A Ciutadella es va traslladar la necessitat de disposar de més
espai i l’eliminació de les barreres arquitectòniques, es va posar
damunt la taula també la necessitat del canvi de planejament i
la qüestió de l’arrendament del local per al trasllat del jutjat de
Ciutadella, com dic.

Respecte d’Eivissa, ara mateix, l’expedient de permuta
sembla ser que està en mans de Patrimoni de l’Estat, estam
pendents que des del Ministeri de Justícia es puguin fer càrrec
i puguin actualitzar la informació corresponent.

D’Inca també s’està en la qüestió de l’obtenció del solar que
hi ha devora l’actual edifici per a la possible ampliació.
Respecte de Maó el nou edifici del jutjat es preveu que es pugui
inaugurar abans de l’estiu, si no hi ha canvis substancials, en tot
cas serà enguany. 

També es va plantejar respecte de Manacor la solAlicitud del
solar de l’ajuntament per tal de construir-hi aquest nou edifici
dels jutjats. Es varen explicat també els tràmits urbanístics que
hi havia en marxa. Després, de Calvià, no hi ha entrada per al
funcionament del nou partit judicial. Es va comprometre que es
farien gestions i actualitzaria la informació també respecte
d’això. 

Quant a Palma, vàrem exposar la situació que tenim ara
mateix quant a l’habilitació de la sala de vistes a l’edifici de
l’EBAP, l’arrendament de l’edifici del carrer Aparelladors
devora el jutjat de la Via Alemanya i que es farien consultes
amb l’Ajuntament de Palma per tal de trobar un nou edifici.

En definitiva, res que no... consti i figuri a la Memòria del
Tribunal Superior de Justícia. 

Tot això ve decidit també per reunir les comissions bilaterals
d’ambdues administracions per tal d’intercanviar la informació
sobre totes les qüestions pendents. Dintre d’aquestes, es va
parlar també de la situació actual del punt en què ens trobàvem
respecte de les negociacions del possible traspàs de la
competència de justícia. Jo mateix li vaig traslladar l’opinió
d’aquest govern que ara mateix no estàvem en disposició de
poder assumir més competències que suposessin un augment del
dèficit d’aquesta comunitat autònoma. 
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Així i tot, vàrem quedar que els diferents equips tècnics
s’asseurien per tal d’estudiar la situació actual, tenir la
informació el màxim actualitzada possible per tal de en un futur,
a curt o mig termini, poder reprendre aquestes negociacions si
els dos governs ho troben convenient.

Vull dir que la sintonia entre el Govern i el ministeri va ser
total i absoluta, vàrem compartir tots els plantejaments que es
varen posar damunt la taula, especialment en aquest en què
vàrem acordar... més ben dit, estàvem d’acord tots dos que no
hi pot haver transferències fins que la situació econòmica no ho
permeti per tal de garantir que la dotació econòmica sigui
l’òptima per tal de poder gestionar amb suficiència aquests
recursos. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per al torn de rèplica...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, començaré pel final,
que és en el que més d’acord podem estar; perquè no pensi que
tot avui ha de ser negatiu respecte de l’opinió del Grup
Parlamentari Socialista i respecte de la seva actuació dic que
començaré pel final, que és el tema del traspàs de competències
en matèria de justícia. Comprenc, i té tot el meu suport, que en
aquests moments no estam en condicions d’assumir aquestes
competències; només reiter que no es relaxin en el tema de
continuar les negociacions amb Madrid respecte a
l’actualització de xifres, però com que vostè ja n’ha fet menció,
hi estam completament d’acord.

No podem estar d’acord amb el contingut o amb la proposta
que es fa respecte a les noves infraestructures perquè, no pos en
dubte que hi hagi una absoluta sintonia entre el Govern i el
Ministeri de Justícia, sintonia tota, eficàcia zero. Sr. Conseller,
porten vostès nou mesos en el govern de les Illes. Jo entenc que
també hi ha hagut un canvi a Madrid i que això ha retardat
qualsevol tipus de negociació; jo tot això ho puc entendre i fins
i tot ser comprensiva però, miri, el llistat o el recull
d’infraestructures que vostè menciona que recull el Tribunal
Superior de Justícia, no fa falta que vagi a mirar la memòria del
Tribunal Superior de Justícia, perquè a la seva direcció general
consten els informes i els documents fets pel mateix govern de
les Illes i, el que és més important, els acords ja polítics i tancats
i amb pressupost, pressupostats en els pressuposts generals de
l’Estat, d’infraestructures que ja es podrien tirar endavant. 

Que hi ha hagut retards pels canvis de govern en el Govern
balear i en el Govern central? Ho entenem, absolutament
comprensibles, però, Sr. Conseller, m’ha deixat realment
preocupada quan em parlava de la multiconferència, de la nova
secció penal a l’Audiència Provincial, perquè tot això no té res
a veure amb els nous edificis de què jo li feia esment a
Manacor, a Eivissa i a Ciutadella.

Comencem per Ciutadella, això que s’ha parlat de buscar
més espai; però si no ho han de parlar, si ja està concretat, si el
Ministeri de Justícia va anar a veure ja espais a Ciutadella, es va
traslladar físicament a Ciutadella per veure en quin espai i es va
acordar; no sé ja el tram final, quan hi va haver el canvi de
govern, fins on va arribar, però estaven ja en disposició d’anar
a uns nous locals a Ciutadella, amb pressupost del Ministeri de
Justícia, amb cost zero per al Govern de les Illes Balears. 

Manacor, si vostè em diu que estan en negociacions amb
Madrid perquè s’acabi de fer la cessió dels jutjats, molt bé, però
el que estam veient és que en nou mesos no s’ha avançat res. 

I Eivissa, el cas més preocupant perquè és el cas més
clamorós. M’agradaria saber, Sr. Conseller, si, sobretot en
aquest cas, per part de l’alcaldessa d’Eivissa, la Sra. Sánchez
Jáuregui, a vostè se li ha comunicat que està d’acord amb la
ubicació del solar de Sa Graduada, que és el que va aprovar
l’ajuntament en ple que es permutaria amb el Ministeri de
Justícia o amb patrimoni de l’Estat, però en definitiva amb el
Govern central, que es permutaria per fer els jutjats d’Eivissa en
el solar de Sa Graduada. M’agradaria, Sr. Conseller, que vostè
em confirmàs que l’Ajuntament d’Eivissa i la Conselleria
d’Administracions Públiques estan d’acord que els jutjats es
construeixin aquí, en aquest solar de Sa Graduada.

I, per últim, en molts pocs dies sabrem si totes aquestes
paraules que vostè ens diu i aquesta bona sintonia amb Madrid,
que jo no pos en dubte, per suposat, es tradueixen en partides
pressupostàries, perquè tot allò de què jo li he parlat està a dia
d’avui en els pressupostos generals de l’Estat. A partir de la
setmana que ve, que es presenta l’avantprojecte de pressupostos
de l’any 2012 per l’Administració general de l’Estat, haurem de
comprovar si això continua així, perquè si no continua així, Sr.
Gornés, voldrà dir que tot el que vostè ens ha contat de la seva
reunió amb el Sr. Ministre de Justícia, amb el Sr. Gallardón,
haurà quedat en paper mullat, no haurà servit absolutament per
a res, perquè tot això es tradueix només en partides
econòmiques que, reiter, a dia d’avui sí que hi són.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, pel torn de contrarèplica...

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, quan jo li dic que
s’ha avançat substancialment entre les relacions d’un govern i
l’altre ho dic perquè al poc d’entrar aquest govern, al cap de dos
dies, nosaltres vam fer la petició oficial de reunió i se’ns va
rebre en un temps més que prudencial, al voltant d’un mes.
Durant pràcticament set mesos va ser impossible que ens
poguéssim reunir amb responsables polítics de l’anterior
govern, tot i que la petició es va fer també de la mateixa manera
per tal de poder tenir aquest primer contacte. Per tant supòs que
vostè almanco estarà d’acord amb mi que s’ha avançat, almanco
a nivell de contacte; un govern no ens va voler rebre ni ens
agafava el telèfon, i amb aquest primer govern del Partit Popular
al cap d’un mes ens hem pogut asseure a una taula i hem pogut
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intercanviar una primera tanda d’informació i hem posat les
bases per tal que aquesta relació sigui fluida.

Quan vostè em parlava a la primera intervenció..., se m’ha
oblidat, a la primera pregunta, sobre la crítica que jo li vaig fer,
que si la foto... A mi em sembla molt bé que vostè es faci fotos,
jo el que li vaig criticar és que vostès venguessin projectes sobre
els quals no hi havia un suport pressupostari real, perquè una de
les coses que ens va dir el Sr. Ministre és que..., ben igual que
vostès han fet amb aquest govern: vostès van pressupostar una
sèrie de partides pressupostàries que després no tenien suport
quant a la tresoreria, no hi havia els doblers, no hi havia els
doblers, Sra. Diputada, i vostè ho sap, vostè ho sap
perfectament. Per tant la meva crítica anterior anava en aquest
sentit de..., com va dir el diputat Sr. Fajarnés també
públicament, en el sentit que tenia constància que no hi havia
suport econòmic per a aquestes partides. És a dir, que es pot
prometre que hi ha 16 milions d’euros per fer determinats jutjats
i després un, quan rasca un poc darrere, veu que no hi ha la
partida pressupostària, com n’hem tingut experiències aquí
bastant properes.

Per tant, Sra. Diputada, jo el que li vull transmetre és que
aquest govern farà tots els esforços per tal que les
infraestructures de justícia aquí a les nostres illes comptin amb
la qualitat de serveis que els ciutadans es mereixen. Ens hem
compromès a treballar i a conformar els diferents equips tècnics
per anar treballant per sectors, per diferents matèries, totes
aquestes qüestions que jo li he exposat abans damunt la taula, i
en aquest sentit jo no sé què passarà a final de mes amb
l’aprovació dels pressupostos, però podem suposar que hi pugui
haver retallades pressupostàries precisament per tal d’eixugar el
dèficit i seguir les directrius que tots els països de la Unió
Europea hem d’adoptar per tal d’eixugar aquest dèficit. Sigui el
que sigui, passi el que passi dins els pressupostos de l’estat
espanyol, seguirem fent feina per tal que el ministeri contempli
les necessitats que tenen les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 771/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acord d'impuls del Pacte Local.

Per formular la pregunta RGE núm. 771/12, relativa a acord
d’impuls del pacte local, té la paraula la Sra. Pilar Costa per un
temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, perquè no sembli
una temeritat la meva pregunta, que diu en què consisteix
l’acord d’impuls del pacte local aprovat en el Consell de Govern
del dia 27 de gener del 2011, perquè el protocol de colAlaboració
que vostès han signat amb la FELIB és públic, jo tenc el
document en què s’explica el que és aquest acord. 

El que ens preocupa és que no entenem molt bé què pretén
la Conselleria d’Administracions Públiques quan ven que ha
firmat un protocol de colAlaboració entre el Govern i la FELIB
que és exactament igual, idèntic, al firmat l’anterior legislatura,
que va deixar de ser un protocol, i que com a conseqüència
d’aquest protocol o conveni entre el Govern i la FELIB es va
començar a desenvolupar i ja es varen firmar convenis concrets,
com per exemple entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la
mateixa FELIB per determinar aquells aspectes o què havia de
ser competència, i per tant responsabilitat econòmica, de
cadascuna de les administracions.

Per explicar-me millor: és a dir, Sr. Conseller, que vostè,
una vegada que m’he llegit aquest protocol, a no ser que se
m’escapi alguna cosa i segur que deu ser així, perquè si no em
sembla tan clamorós que alguna cosa se m’escapa i jo no ho
entenc, firmen un protocol que és idèntic, amb l’excusa, segons
el vaig sentir a vostè en el ple del Parlament, que l’altre havia
caducat. No és que hagués caducat, és que es va firmar per un
termini en concret el protocol perquè el protocol no era una
finalitat en si mateix sinó un mecanisme de colAlaboració entre
el Govern i la FELIB, a conseqüència del qual es varen
començar ja a firmar convenis de colAlaboració, i li he explicat
un cas concret com és el de la Conselleria d’Educació i Cultura
i la FELIB, on es determinava qui era el responsable econòmic,
sobretot quina responsabilitat tenien els ajuntaments respecte
dels centres escolars o quina era la responsabilitat del Govern.

Per tant, Sr. Conseller, m’agradaria saber una mica si hi ha
alguna novetat o en què consisteix aquest protocol, o si té
alguna diferència amb l’anterior, que jo no l’he sabuda trobar
però potser també se m’ha escapat alguna cosa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

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

Gràcies, Sr. President. A la sessió del Consell de Govern de
dia 27 de gener es va acordar impulsar l’elaboració d’aquest nou
protocol general de colAlaboració entre el Govern i la Federació
d’Entitats Locals, la FELIB; ara mateix, com vostè sap també,
la FELIB és l’única associació d’entitats locals en l’àmbit de la
nostra comunitat autònoma que persegueix finalitats genèriques
de defensa dels seus interessos pel que fa a qüestions de
formació, assessorament, etc. 
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Els objectius d’aquesta cooperació consten a l’acord del
Consell de Govern i bàsicament es refereixen a la necessitat de
fer una delimitació de quin és el marc competencial de les
entitats locals, així com el fet d’establir criteris d’actuació
conjunta per al desenvolupament de l’administració electrònica,
a la simplificació administrativa, etcètera; en definitiva i en
general, els sistemes de qualitat en l’àmbit de l’administració
local, tot en conjunt per permetre la prestació d’un servei públic
eficaç i eficient en el marc d’austeritat i d’optimització dels
recursos a les diferents administracions públiques. Al mateix
temps el resultat d’aquesta cooperació ha de servir per a
l’elaboració d’un nou horitzó de la normativa bàsica estatal de
règim local.

Les línies bàsiques de l’elaboració del pacte local acordades
pel Govern són cinc. No les detallaré perquè són públiques però
van en el sentit d’establir recomanacions per a l’articulació d’un
nou marc competencial en l’àmbit de la comunitat autònoma
quant a la delimitació de competències pròpies dels
ajuntaments, suggerir nous espais de participació dels
ajuntaments, debatre els mecanismes de finançament de les
entitats locals, participar amb els consells insular, també, en
l’elaboració de la proposta d’un nou horitzó de normativa bàsica
estatal, i establir els criteris d’actuació conjunta i
complementària per al desenvolupament de l’administració
electrònica i dels sistemes de qualitat, com he dit abans.

I ara ja entr a concretar la seva pregunta concreta. El
protocol del pacte local es va firmar un mes després de
l’aprovació en Consell de Govern, dia 28 de febrer, que es va
convertir de qualque manera en el full oficial, en el full de ruta
oficial a seguir per al seu desenvolupament. La comissió
encarregada de desplegar-la té com a primera missió estudiar el
marc competencial de les diverses administracions per proposar
i recomanar accions que permetin aquest nou escenari de
competències. També haurà de debatre els mecanismes de
finançament de les entitats locals i proposar mesures concretes
per garantir el seu manteniment econòmic. La comissió del
pacte local està integrada per jo mateix com a president; pel Sr.
Joan Albertí, president de la FELIB, com a vicepresident; cinc
integrants de l’Administració de la comunitat autònoma i cinc
de la Federació d’Entitats Locals, i un funcionari que té veu
però no té vot.

Vull recordar que dia 24 de març del 2010 el Govern de les
Illes Balears i la FELIB ja van firmar, com ha dit vostè, un
protocol de colAlaboració per desenvolupar aquest pacte local.
Aquell text va caducar dia 31 de desembre d’aquell mateix any
i no es va prorrogar. Ara el que feim, Sra. Diputada, no és més
que donar continuïtat a la feina iniciada arran d’aquest primer
pacte local, i es defineixen novament i es complementen els
objectius que es van fixar en el seu moment per millorar
l’eficàcia i l’eficiència de l’administració.

El nostre compromís és reprendre els treballs iniciats, torn
a insistir, durant l’anterior legislatura; alguns, com vostè sap, es
van tancar; uns altres es van iniciar però no es van publicar o no
es van finalitzar; uns altres es van obrir i estaven pendents
encara de debat; és a dir, afecten diferents temàtiques: educació,
sanitat i salut pública, serveis socials, etc., etc. En definitiva el
que li vull dir és que volem aprofitar la feina que es va fer en el
marc d’aquest pacte local, posar damunt la taula altres

temàtiques que siguin d’interès per part dels ajuntaments per tal
d’anar treballant en el marc que li he explicat abans.

I jo no acab de veure el problema que veu vostè al fet que
nosaltres vulguem donar continuïtat amb un segon pacte local
perquè, clar, està clar que ha de tenir alguna afinitat, alguna
semblança respecte de les línies mestres que es poguessin
establir en el primer pacte, primer perquè es van concretar pocs
acords en el marc d’aquest primer pacte, pocs acords; açò és una
qüestió empírica, quants convenis, quants acords es van derivar
d’aquest primer pacte. No ho critic en forma negativa. Pocs. La
nostra intenció és intentar superar la xifra d’acords a què es va
arribar durant l’anterior legislatura, i en aquest sentit volem
aprofitar, com he dit, la feina que ens hem trobat, volem
impulsar-ne de nova, i en aquest sentit estam fent feina.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, molt breument; li ha
costat però ho ha dit, això és una repetició del que ja s’havia fet,
simplement ha donat continuïtat a la feina feta, segons ha dit
vostè, i nosaltres no és que li veiem cap problema, és que el que
no havíem pogut entendre és el paperot que vostès van muntar
al Consell de Govern del dia 28 de febrer en dir que es firmava
el primer..., no sé si van dir el primer -no, no, perdoni, no, no,
això ara ho he dit jo-, que es firmava el protocol de
colAlaboració amb la FELIB com si s’hagués descobert aquell
dia, i quan, li ho repetesc, ja hi havia convenis de colAlaboració
firmats gràcies a la feinada feta no per la conselleria anterior,
gràcies a la feinada feta sobretot per la FELIB, pels ajuntaments
implicats i també pels tècnics, efectivament, de la conselleria
que ara vostè presideix.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel torn de contrarèplica...

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

Gràcies, Sr. President. Jo a vegades tenc la impressió que li
sap greu que facem coses en positiu i que reprenguem o que
recuperem iniciatives que han estat fruit del treball del seu
govern; és que jo..., bé.

La firma del protocol s’havia de fer perquè el primer posava
taxativament que caducada en una data concreta, en una data
concreta, i l’únic que ha fet aquest govern és renovar aquest
protocol aprofitant allò bo de la feina feta i impulsant noves
línies d’actuació en funció de les peticions de la FELIB i dels
ajuntaments, així de clar i així de senzill, és que no hi ha cap
altre secret sobre açò. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

5) Pregunta RGE núm. 772/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats d'Eivissa.

Per formular la pregunta RGE núm. 772/12, relativa a nous
jutjats d’Eivissa, té la paraula la Sra. Pilar Costa per un temps
de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré no ser reiterativa perquè a
la pregunta en què ja hem parlat de justícia he fet referència a
aquesta mateixa. Voldria, Sr. Conseller, que em respongui molt
concretament si està d’acord el Govern que els nous jutjats
d’Eivissa es construeixin en el solar de Sa Graduada que
l’Ajuntament d’Eivissa va permutar per un acord de ple, va
permutar amb el Govern central, i que vostè, a més, s’ha reunit
amb l’actual alcaldessa d’Eivissa, Sra. Sánchez Jáuregui, entre
altres coses han tractat d’aquest tema, i per tant m’agradaria
saber si vostè i l’alcaldessa de Vila estan d’acord que els nous
jutjats d’Eivissa es construeixin en el solar de Sa Graduada de
Vila.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Per no ser reiteratiu, Sra. Costa,
aquest govern donarà suport a totes aquelles actuacions que
siguin necessàries perquè s’executin les infraestructures dels
nous jutjats d’Eivissa si es consideren oportunes per oferir el
servei de justícia millor per als ciutadans.

En aquest sentit, donarem suport a tots aquells acords i a
totes aquelles línies que hagi impulsat el Ministeri de Justícia,
d’acord amb l’Ajuntament de Vila, per tal de tenir aquestes
infraestructures. La sé coneixedora, per raons òbvies, de la
ubicació a l’antic solar de l’escola de Sa Graduada i del fet de
que per la immediata execució de les obres n’hi havia prou amb
l’aprovació del projecte per part del Ministeri de Justícia, amb
l’informe previ de l’Ajuntament de Vila.

Per tant, l’únic que li puc dir és que les administracions que
hi estan implicades són l’Estat, mitjançant el Ministeri de
Justícia i l’Ajuntament d’Eivissa, i són aquestes les competents
per dur a terme tots els actes i els negocis jurídics que facin
possible l’execució de les obres corresponents als edificis
judicials d’Eivissa.

Som conscients de la necessitat de comptar amb bones
infraestructures de justícia a Eivissa. I en aquest sentit, ja li dic,
el paper del Govern és donar suport a aquells acords que
impliquin les dues administracions per tal d’aconseguir el millor
servei per part dels ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, qued profundament
preocupada. Ha dit vostè que s’executaran les obres si es
consideren oportunes. Miri, supòs que és per desconeixement i
no el vull criticar per això, però dir “si es considera oportuna”
de la infraestructura més important pendent que tenen les Illes
Balears en aquests moments i que és l’Ajuntament d’Eivissa,
això és una temeritat, Sr. Conseller. Vull pensar que ha estat un
lapsus i com que ara tancarà el debat, li agrairia que m’aclarís
això, si a dia d’avui el Govern encara està estudiant si és oportú
un nou edifici dels jutjats d’Eivissa. 

I segon, efectivament no és competència del Govern de les
Illes Balears ni cedir terrenys, ni construir nous jutjats. Jo li he
preguntat, Sr. Conseller, si el Govern està d’acord amb la
ubicació de l’antic solar de Sa Graduada d’Eivissa. Si
simplement el que em diu és que vostès no són competents i que
ja s’arreglaran l’Ajuntament d’Eivissa i el Ministeri de Justícia,
li torn a preguntar per tercera vegada, de què va parlar amb
l’alcaldessa de Vila respecte de la permuta del solar de Sa
Graduada per a la construcció dels nous jutjats d’Eivissa? De
què va parlar amb el ministre Gallardón respecte de la
construcció dels nous jutjats d’Eivissa en el solar de Sa
Graduada?

Sr. Conseller, li agrairia claredat en la resposta. Estan
d’acord que es construeixi Sa Graduada sí o no? Si és sí, bé. Si
és no, no en semblarà bé, però m’agradaria sentir-ho de la seva
boca.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, aquest govern està
d’acord amb els acords que prenguin de mutu acord
l’Ajuntament de Vila i el Ministeri de Justícia amb el nostre
suport. En açò estam d’acord, en la situació que ambdues
administracions puguin impulsar per tal de -com he dit abans-
tenir la millor infraestructura de justícia a l’illa d’Eivissa.

No em negarà vostè que el que envolta aquesta
infraestructura no té una certa història, perquè vostè mateixa
com a consellera prometia l’any 2009 o 2010 que les obres
començarien, que s’inaugurarien, anunciaven a bombo y platillo
partides pressupostàries multimilionàries, ... de tot açò el temps
ha posat raó i hem vist que algunes de les seves promeses, per
les raons que siguin, no es varen materialitzar. En aquest sentit,
deia açò per tal d’enllaçar amb la preocupació que vostè
demostrava. A mi també em preocupa el fet que aquest nou
govern s’hagi trobat uns calaixos buits, s’hagi trobat unes
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partides pressupostàries sense dotació i que de qualque manera
no hagi pogut assumir els compromisos a què s’hauria pogut
arribar.

Per tant, l’objectiu d’aquest govern és -torn a insistir- donar
suport a tots aquells projectes que s’acordin entre les
administracions per tal de tenir unes bones infraestructures de
justícia a l’illa d’Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

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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