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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, es demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

1) Compareixença RGE núm. 405/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre la modificació de la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.

2) Compareixença RGE núm. 446/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei del bon govern.

L’ordre del dia d’avui consisteix a les compareixences
següents: la RGE núm. 405/13, del conseller d’Administracions
Públiques, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la modificació de la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, i la RGE núm. 446/13, del conseller d’Administracions
Públiques, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre la modificació
de la Llei del bon govern.

Assisteix a la sessió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat per la Sra.
Núria Riera i Martos, directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis; de la Sra.
Cristina Martínez i Torres, cap de Premsa, i de la Sra. Irene
Durán, cap de Gabinet del conseller.

Les dues compareixences seran realitzades, en tractar-se del
mateix tema objecte de debat, en una sola intervenció pel Sr.
Conseller.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Vaig solAlicitar la meva compareixença a aquesta comissió per
posar llum al projecte de modificació de la Llei de bona
administració i del bon govern que hem proposat i tot açò essent
conscient que aquest principi s’ha convertit en els darrers dies
en una declaració d’intencions per a molts i en una reclamació
d’aclariments per a d’altres. Posats a aconseguir-ho, en relació
amb el canvi normatiu que ens ocupa, comparesc per resoldre
els dubtes que els membres d’aquesta comissió em vulguin

plantejar, sobretot després de la interpretació, interessadament
esbiaixada en alguns casos, que han fet de la proposta alguns i
que no té absolutament res a veure amb la realitat.

Consider necessari, després de les tergiversacions i males
interpretacions que he tingut ocasió d’escoltar els darrers dies,
comparèixer per explicar punt per punt a què consisteix
exactament la modificació que plantejam de la llei en vigor. Una
llei que, i en açò em ratific, es va fer a la recta final de l’anterior
legislatura, amb seriosos incompliments de la transparència que
suposadament garantia, més aviat com un producte de
màrqueting que no com a una eina eficaç per aconseguir els
objectius que s’anunciaven. I vull deixar molt clar des del
començament que el Govern al qual represent, òbviament, no té
res en contra de les intencions que persegueix una llei amb
aquestes característiques, el contrari, compartim totalment el
seu esperit i apostem perquè sigui una realitat. Tot i així, no em
cansaré de repetir-ho, volem que el text sigui coherent,
aplicable, més senzill per als ciutadans i en definitiva que sigui
útil per aconseguir allò que persegueix.

La Llei de la bona administració i del bon govern, com
saben, té 50 articles, lamentablement alguns d’ells només fan
duplicar procediments, introdueixen obligacions per a qüestions
que ja es contemplen en altres normatives; alguns altres
comporten dificultats tècniques d’assumir si no se’n
simplifiquen els procediments i, finalment, la resta no es poden
aplicar en la situació econòmica actual. Res d’açò, cap dels
canvis prevists impliquen que es rebaixin les exigències que té
l’administració, el Govern o els seus responsables. Començ a
explicar els canvis un per un.

A la modificació de l’article 3, l’únic que es fa és introduir
una nova lletra en aquest article, que ralla dels principis generals
de la bona administració i del bon govern, s’hi afegeix la lletra
cu, que parla d’estalvi i d’eficiència energètica. Assenyala que
aquests conceptes han de contribuir a la sostenibilitat i procurar
la reducció dels costos, rebaixar la dependència energètica i
preservar els recursos naturals; és a dir que als principis
generals de la normativa s’hi afegeix el que acab d’explicar, per
tant es tracta d’una millora en la seva redacció.

L’article 4, que parla de la informació a la ciutadania,
modifica un dels seus apartats per tal que -cit textualment- “els
òrgans administratius de l’administració de la CAIB i els ens
instrumentals que en depenen difonguin, a través de la pàgina
web de la pròpia administració, la informació sobre les activitats
que es desenvolupen.” Per tant, només és un senzill en la forma
que permetrà que tots els implicats puguin oferir aquesta
informació emprant les noves tecnologies, sense el cost
econòmic que suposa publicar informes i memòries en format
escrit. Informació sí, però amb eines telemàtiques, que no
només permeten que sigui més barat, sinó que garanteixen un
accés més ràpid i senzill a tots els interessats.
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L’article 6, que fa referència a la participació ciutadana,
també atorga un rang de voluntarietat a allò que fins ara era una
obligació, rallam dels processos participatius o de consulta en
tots els projectes de llei. Consideram que molts dels projectes
no afecten l’interès general de la ciutadania per la pròpia
dinàmica tècnica o interna de l’administració i pensam que amb
aquesta modificació se simplifica el procés de participació, de
qualque manera s’especifica.

Vull fer esment en aquest punt a la pàgina web Balears
Opina, a la qual darrerament hem donat un nou impuls a través
de la qual fem difusió de la normativa.

Dit d’una altra manera, aprimem i modernitzem aquest
precepte convertint-lo en qualque cosa més viable i senzill,
sense renunciar al principi de participació.

L’article 13, senzillament es tracta d’una nova redacció
bastant millorada, s’escurça, açò és cert, però el contingut, sense
revisió i simplificació normativa sobre ..., perdó, sobre la revisió
i simplificació normativa a la qual es refereix no varia.
D’aquesta manera no requereix un informe global que contengui
totes les memòries d’impacte normatiu i per tant llevam una
duplicitat.

Article 16, aquest article es refereix a les aportacions
documentals i al catàleg de simplificació documental i
s’introdueix una modificació estrictament tècnica. El text vigent
diu textualment que “els documents s’inclouran en el catàleg per
ordre del conseller”, la modificació consisteix a canviar la
paraula “resolució” per “ordre”, una ordre és una norma, una
resolució és un acte. Per tant, el que fem és clarificar conceptes
i simplificar perquè finalment el catàleg de simplificació
documental s’adapti al decret del qual en depèn.

Continuem, la proposta de modificació dels articles 19, 20,
21 i 22 té com a únic objectiu, també, eliminar una duplicitat i
simplificar, es tracta senzillament de no repetir el que diu la Llei
de contractes del sector públic, afegint o especificant algunes
coses. Per exemple, a l’article 21, que es refereix a convenis de
colAlaboració, es canvien els terminis en els quals s’ha
d’informar, açò es fa per agilitar i concretar l’acció, es passa
d’haver de fer-ho cada tres mesos a una vegada a l’any. I aprofit
aquest moment per recordar que l’ONG Transparència
Internacional ha donat a la comunitat autònoma 100 punts pel
que fa a la transparència en aquest capítol.

En els casos dels articles 19 i 20 eliminem duplicitats per tal
que únicament depenguin de la seva pròpia norma específica.
Concretament el text en vigor recull una determinada publicitat
per als contractes d’obres menors de 25.000 i per a la resta de
contractes de menys de 9.000 euros. Ara proposem que es
treguin d’aquí i es remet a la seva pròpia normativa, es
continuaran publicant però no per les quantitats que assenyala
aquesta llei, sinó perquè diu específicament la seva.

A l’article 22, que ralla d’ajudes i de subvencions, passa
exactament igual, la seva normativa específica ja regula tots
aquests aspectes de manera suficient i eficaç al nostre entendre.

En resum i en referència amb la transparència, destac que la
llei en vigor, en molts casos, com acabam de veure, només
afegeix obligacions que ja són regulades per altres normes. És
més, és que hi ha indicadors en la matèria que ens avalen, de fet,
fins i tot acomplim amb altres aspectes per als quals no hi estam
obligats, però que consideram necessaris per millorar aquest
apartat.

La valoració de transparència internacional a la qual fa uns
instants em referia ha millorat la nota de la nostra comunitat
autònoma de manera significativa respecte del darrer examen,
que va ser el 2010, hem passat d’un compliment del 56,3% fa
dos anys al 83,8% el 2012. És a dir que la transparència de la
comunitat autònoma ha millorat un 27,5% en dos anys, passant
del lloc 15 del rànquing de les comunitats autònomes al 9. La
mitjana estatal va ser del 79,9%, per tant hi som per damunt.

Tot i que alguns han volgut atribuir aquestes xifres de
millora a l’aprovació i a l’entrada en vigor de la Llei del bon
govern, que ara es vol modificar, tant per fer-la viable com per
millorar els seus objectius, insistesc, el cert és que l’elevat grau
de compliment dels indicadors de transparència té a veure amb
què es treballa millor amb les obligacions que comporta aquest
compromís; obligacions que vull recordar que són voluntàries,
ja que no en comporta d’altres de caràcter estrictament legal. De
fet, Transparència Internacional deixa el compliment dels
indicadors a voluntat, amb respecte absolut a les diverses lleis
autonòmiques, diguem que no obliga però sí que fa una foto del
moment. Els informes, per tant, són públics, internacionals i
assenyalen qui acompleix i amb quina mesura ho fa.

I, per anar un poc més enfora, divendres passat, dia 8 de
febrer, el Consell de Govern va aprovar l’actualització de tots
els indicadors de transparència per adaptar-se a les noves
demandes de transparència internacional. D’aquesta manera el
Govern afegeix un plus al seu objectiu de transparència, que els
ciutadans puguin comprovar la valoració externa i absolutament
independent de l’ONG. L’INCAU, que és com es denomina
aquest informe, està basat en 80 indicadors relacionats amb la
informació que es publica a les pàgines web de cada comunitat
autònoma; recentment, Transparència Internacional ha
modificat el seu mètode d’avaluació, de qualque manera podem
dir que ha canviat els indicadors, i el Govern ha aprovat
adaptar-s’hi, seguint els tràmits i els terminis previstos. Alguns
d’aquests indicadors nous ja estan contemplats també en el
Projecte de llei de transparència, accés a la informació i bon
govern que tramita l’Estat.

A més, vull destacar que, igual com va passar amb la
publicació al BOIB de l’inici del tràmit d’audiència pública, la
modificació de la llei que avui ens ocupa, aquesta aprovació en
Consell de Govern ha vingut determinada en els terminis
previstos. Nosaltres, de qualque manera, feim les coses quan
toca. La seva obsessió, de qualque manera, o l’obsessió
d’alguns d’acusacions en aquest sentit només es pot interpretar
com a una lleugera traïció al subconscient, i supòs que tots
m’entenen.

Bé, continuem amb els articles. Passam al número 23, aquest
diu que l’administració i els ens del sector públic instrumental
han d’impulsar l’eficàcia i l’eficiència en les seves
organitzacions implantant sistemes de gestió que incloguin
aspectes com la planificació estratègica, participació dels
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empleats públics, incorporació de les noves tecnologies,
etcètera. Idò es mantenen tots els seus preceptes. La modificació
és en el punt 2, que obligava a desenvolupar reglamentàriament
aquest article. Aquest punt desapareix perquè el consideram una
redundància i contrari a la simplificació que cercam. Podríem
fer una reflexió en aquest sentit, donar més informació, més
quantitat d’informació vull dir, no vol dir necessàriament ser
més transparent; no s’ha de confondre la quantitat amb la
qualitat de la informació.

A l’article 26, cartes ciutadanes. En aquest punt el que fem
és ser realistes i, donat el cost material i humà que implica, es
proposa canviar l’obligació per un compromís d’impuls, cosa
que no vol dir en cap cas que s’hi renunciï. La llei en vigor no
obliga a cap format concret per publicar les cartes ciutadanes,
però el reglament diu que ha de ser en paper. Ara s’estableix un
mínim obligatori, per exemple, cada centre que tengui més de
25 treballadors haurà de tenir una carta. Llevam aquest límit,
impulsam que totes les unitats puguin tenir una carta; per tant,
de nou, posam l’accent en la qualitat i no tant en la quantitat, i
apostam per la via telemàtica. En qualsevol cas, mantenim el
compromís de fer viable aquesta possibilitat si el cost és
assumible i sobretot treballarem en el nivell de la qualitat i de
la informació útil que han de recollir les cartes i també per
difondre-les i implantar-les per internet.

A l’article 30, el que es refereix als alts càrrecs. Entre els
que són aquí presents, molts de vostès han enfocat la
modificació d’aquest article com a una rebaixa en el sentit que
seran menys les persones que tenen responsabilitats del Govern
que tendran certes obligacions. Jo sempre he insistit en el
contrari, és una millora i una aposta decidida per salvar un buit
considerable que només ens duia a ambigüitats, indefinicions i
errors. En una disposició addicional afegim quelcom que no
estava determinat a la llei, enumeram els càrrecs que es
consideren alts càrrecs, entre cometes, a efectes de l’aplicació
d’aquesta llei, perquè la resta, els alts càrrecs que enumera la
Llei d’incompatibilitats del 96 continuen essent açò, alts
càrrecs, en compliment de la Llei d’incompatibilitats,
precisament.

Proposam modificar la Llei del bon govern, per tant no la
Llei d’incompatibilitats, que, torn insistir, no es toca una coma.

En definitiva, aclarim i insistesc que ho fem als efectes
d’aquesta norma i no de qualsevol altra; deixam clars quins
càrrecs estan sotmesos al seu control tècnic i jurídic, perquè els
compromisos i les obligacions ètiques de tota l’estructura al
servei de l’administració estan basats en les mateixes
exigències, els que no hi estan sotmesos detalladament se
sotmeten a la Llei d’incompatibilitats.

L’article 33, que parla de la “governança”, del Govern
relacional, bidireccional, on les decisions les pren el Govern
amb la participació i aprovació de la ciutadania. En el text en
vigor es deixa a decisió del Consell de Govern decidir què és o
no qüestió de “governança”; a la nostra proposta s’estableix que
ho seran aquelles accions amb alta incidència en la vida
ciutadana. Tenim un punt de vista més pràctic, no ens sembla ni
útil ni necessari fixar els esquemes de “governança” en tot, en
tot amb lletres majúscules, pensam que farà més lenta l’acció de
govern; jo, particularment, dubt que sigui més eficaç, per
exemple, sotmetre a “governança” qüestions sobre

desenvolupament intern de l’administració. Aquest és el motiu
pel qual proposam que a partir d’ara se sotmeti a “governança”
allò que afecta el ciutadà i no tot per defecte, allò important, el
bessó, les coses menors, al nostre entendre, no pertoca.

A l’article 34, el que es proposa és la fusió dels punts 1 i 2
i ell mateix redirigeix al que diu la Llei d’incompatibilitats.
Assenyala que en el conflicte d’interessos cal aplicar el que diu
aquesta normativa específica, amb la concreció anteriorment
esmentada de qui és alt càrrec i qui no, cosa que ara mateix no
està definida.

Sobre l’article 38 i en el que es refereix a la informació al
Parlament, vostès saben que el text que és en vigor contempla
la possibilitat que els alts càrrecs podien ser cridats a
comparèixer davant la cambra, per demostrar la seva idoneïtat.
Abans d’entrar a la modificació, sí que voldria assenyalar que
aquest mecanisme no és vigent a cap parlament del territori
nacional; que, personalment, crec que la idoneïtat per al càrrec
es demostra amb la gestió, no només amb un currículum, i que
la designació de la persona ha de ser competència del Govern.
Aquest requisit, al meu entendre, excedeix el control
parlamentari, per sotmetre el càrrec a una qüestió personal, i
vull insistir en açò, personal, a una exhibició gratuïta, i no a una
valoració del seu projecte polític, al projecte polític del Govern.
Què passa, per exemple, amb aquella gent que té experiència
contrastada, però que no té un títol que vagi en línia amb el
càrrec que hagi de desenvolupar? No és idoni? Jo crec que no.
I casos segurament en aquesta sala n’hi ha molts.

Reiter que el Govern nomena els seus membres, entenent
que són adequats per a la funció i que el Parlament el que ha de
valorar és la seva gestió, no la seva persona, la seva formació o
el seu caràcter, si és més guapo o és més lleig. Aquest és el
motiu cert pel qual retiram l’obligatorietat de comparèixer
físicament en el Parlament i donam opció que puguin presentar
el seu projecte o la documentació que se’ls requereixi per escrit.
Per tant, com veuen no hi ha res a amagar, el que vulguin
demanar se’ls contestarà.

A l’article 39, respecte a la informació sobre el patrimoni,
m’agradaria tancar definitivament la polèmica per la
modificació d’aquest article; torn insistir que no es canvia res,
només hem fet una redacció millor i s’ha vinculat l’obligació
d’informar sobre les retribucions i declaracions de patrimoni en
compliment del que diu la Llei d’incompatibilitats. En relació
amb les retribucions, concretament el que diu és que s’han de
publicar les dels membres del Govern i les dels alts càrrecs, açò
ja es fa, estan publicades, i es continuarà fent. I en relació amb
la declaració de patrimoni el que es modifica, es canvia per
simplificar, perquè novament es vincula el que diu la Llei
d’incompatibilitats, que no es toca, de qualque manera que on
fins ara ha dit que aquesta obligació es desenvoluparà
reglamentàriament proposam que hi digui que “s’haurà
d’acomplir el que diu la Llei d’incompatibilitats.”
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Canviam l’article 42, sobre qualitat normativa, en què passa
el mateix que a l’article 13, que he comentat fa uns minuts.
Quan fem una llei realitzam una sèrie d’informes per a les
normes, actualment s’afegeix que cal valorar les càrregues
econòmiques que la norma suposa per a la societat i que tots els
informes han de ser recollits en un de global. Proposam
modificar aquest últim aspecte per a no duplicar: si ja es fan els
informes per separat, per què n’hem de fer un altre de general?
Amb tot, no descartam que la normativa estatal reguli tots
aquests aspectes i lògicament, si finalment és així, ens hi
adaptarem.

Pel que fa al 46, referent a l’avaluació de les polítiques
públiques, ja saben que açò consisteix a determinar si aquestes
han donat el resultat esperat. Una avaluació que caldria que fes
un òrgan independent. En aquest sentit, el text actual diu que
totes les intervencions públiques de més de 5 milions d’euros
s’han avaluat, a més totes les de menor quantitat que pugui
destacar el Consell de Govern. La proposta de canvi és la
referència al límit del 5 milions, un criteri únicament econòmic
que desapareix. Queda escrit que el Consell de Govern
determinarà quines actuacions s’han d’avaluar,
independentment del seu cost econòmic. La modificació s’ha
introduït perquè pensam que cal que sigui un criteri de qualitat
i de servei el que determini aquesta avaluació i no només
econòmic, perquè una actuació de més de 5 milions d’euros pot
ser tant o més important per a la ciutadania que una que costi
més. En qualsevol cas, sobre qui farà l’avaluació, el seu cost,
etc., estam analitzant la possibilitat de fer un conveni amb
l’Estat perquè un organisme estatal se n’ocupi.

L’article 49 només canvia on s’han de publicar les
avaluacions de les polítiques públiques. Novament estam davant
d’un concepte purament tècnic. Actualment es diu que ho farà
l’Oficina d’Avaluació Pública i la nostra modificació assenyala
que es publiquin en un arxiu que s’ha de concretar quin serà
encara, per tal que no es limiti la ubicació a l’oficina. No té res
a veure açò en ocultar res. És un element, com dic, purament
tècnic.

A l’article 50, respecte de l’Oficina d’Avaluació Pública,
així s’anomenava fins ara, perquè la primera proposta en aquest
sentit és canviar el nom per incorporar-hi el concepte justament
de transparència, Oficina de Transparència i Avaluació Pública
de les Illes Balears. Un aspecte pel qual vull destacar que ha
influenciat el projecte de llei estatal sobre el tema. Mai no he
amagat que crear aquesta oficina comporta dificultats, que ha de
tenir competències del nivell d’una direcció general i que s’han
aprofitat tots els instruments del projecte de llei estatal, per
dotar-la de competències més sistematitzades a efectes del seu
funcionament. Per exemple, el projecte de llei diu que hi haurà
d’haver qualcú que resolgui les solAlicituds de reclamacions i
nosaltres ja hem assenyalat qui ho haurà de fer, de qualque
manera ens avançam. 

Establim qui podrà estar al capdavant de l’oficina, que es
planteja com un departament amb autonomia, encara que li
llevem aspectes duplicats. El director de l’oficina podrà ser, o
no, funcionari. Açò és perquè consideram prioritari que pugui
ser-ho la persona amb el millor perfil, preparació, prestigi
professional, el millor gestor. Es tracta d’ampliar el ventall de
possibilitats per tenir el millor director o directora. 

Per altra banda, si plantejam l’oficina com un òrgan
autònom, aquest director o directora, haurà de poder prendre
decisions, haurà de tenir autonomia, cosa absolutament
impossible amb la fórmula de la vigent llei. Tots vostès saben
que un funcionari té una autonomia limitada, un funcionari
sempre ha de respondre al seu superior. Per tant, si volem que
la persona que dirigeix l’oficina tengui autonomia, entenem que
no pot ser funcionari.

De qualque manera queden en evidència les incongruències
que es van deixar en aquesta llei. Si el director de l’oficina ha de
ser un funcionari, com diu la seva llei, incomplim directament
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Per tant, optam per dir que
serà un director o directora la persona que es consideri
convenient. Exactament en la mateixa línia de la redacció de la
llei estatal, una persona de reconegut prestigi. Evidentment
haurà de ser nomenat amb l’aprovació prèvia del Consell de
Govern, que no és exactament el mateix que dir és nomenarà a
dit. Per cert, vull fer un incís en aquest punt per recordar que
actualment la plaça del director d’aquesta oficina està previst
que sigui de lliure designació, actualment. És a dir, no
l’exerceix el funcionari que demostra més mèrits, ni hi accedeix
perquè tengui més punts. L’actual llei que va fer el pacte,
preveu que el director de l’oficina sigui un funcionari triat a dit
pel polític.

I ara les funcions de l’oficina que apareixen a l’article 51.
Pensem que l’oficina ha de ser independent, que ha de fer
avaluació de les polítiques, mantenir les que té en el control de
registres, així com de les declaracions d’interessos, de
patrimoni, d’activitat i d’incompatibilitat. I que ha de ser
totalment imparcial. És per açò que els canvis que proposam no
afecten a les seves funcions, només hem posat ordre. Hem
reordenat les tres matèries en què es centraran les seves
funcions, les de transparència, avaluació de polítiques i les
d’incompatibilitats. 

El control del patrimoni no desapareix de les seves funcions.
És rotundament fals tot el que s’ha publicat aquests dies en
aquest sentit i per comprovar-ho només cal que llegeixin la
proposta del projecte de llei. Ho trobaran a l’article 51, que
estableix les funcions de l’oficina. En el punt 3 regula les
funcions en matèria d’incompatibilitats dels alts càrrecs diu a la
lletra a) “gestionar el registre d’interessos i activitats i el registre
del patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
CAIB, d’acord amb la Llei d’incompatibilitats”. Repetesc,
“gestionar el registre d’interessos i activitats i el registre del
patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
CAIB, d’acord amb la Llei d’incompatibilitats”.

Un altre dels punts que segueix igual és el que fa referència
als expedients sancionadors, que es continuarà determinant si
són necessaris el Consell de Govern i els avanços que estableix
respecte del projecte de llei de transparència estatal, s’hi afegeix
la potestat d’intervenir quan l’administració no facilita la
informació als ciutadans.
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I vaig acabant. Sobre les disposicions addicionals 1, 2 i 3. A
la primera hi ha un canvi d’ordre, desapareix la disposició
addicional primera anterior perquè deia que el registre
s’adscrivia a l’oficina. Ara no ho diu perquè ja consta en el
detall de les funcions de l’oficina. És a dir, de qualque manera
estava repetit. A la segona, es defineix i s’anomena qui són alts
càrrecs. Ja he comentat abans que açò és una novetat i el que fa
és cobrir un buit legal a la normativa balear. L’enumeració que
es fa és diferent de la que consta a la Llei d’incompatibilitats
que és més àmplia, però a efectes de la bona administració i el
bon govern, serveix per acotar privilegis i no privar controls. 

Crec que aquest és un dels punts on més s’ha intentat
confondre, mesclant d’alguna manera les dues lleis, quan el cert
és que a efectes d’incompatibilitats estrictament, no es canvia
res. És cert que la retribució dels gerents no s’ha de publicar,
però en el text vigent tampoc. Però sí que fan declaració de
béns, més del que recull la normativa per tant. De fet, aquests
màxims responsables d’entitats, a més d’alts càrrecs, estaran
sotmesos a la futura llei estatal, el projecte de la qual diu que
caldrà fer declaració de patrimoni. Pel que fa a personal
eventual, fa declaració de patrimoni quan cobri igual o més que
un director general. Açò és així des de què es va aprovar la Llei
d’incompatibilitats del 96.

I ja finalment, la qüestió de la publicació dels expedients de
més de 500 euros. Mirin, nosaltres publicam escrupolosament
tot allò que la Llei de contractes ens diu que hem de publicar.
Segurament no vaig estar encertat en explicar aquesta qüestió fa
uns dies, perquè quan parlava de sobreesforç, em referia a
l’augment de la burocràcia que suposen molts d’aspectes
d’aquesta llei i aquest n’és un més i que crèiem que en podem
prescindir si la informació es pot aconseguir per altres
conductes de control parlamentari. De totes maneres i com ja
vaig deixar clar a una informació que vaig publicar a una xarxa
social, si aquest aspecte s’ha de convertir en un problema
essencial, evidentment hi trobarem fàcil solució. Podem
reconsiderar aquesta modificació, perquè per qualque cosa
serveix el procediment d’exposició pública i el d’estudi
d’alAlegacions, perquè tothom pugui opinar, demanar canvis,
plantejar alternatives i si van en la línia que marca el Govern,
evidentment es poden acceptar.

En aquest sentit, com en altres canvis normatius, el meu
compromís és el d’acceptar tot allò que ens ajudi a millorar el
text de la nova llei. Arribats a aquest punt, ja puc avançar que
les alAlegacions rebudes ronden aproximadament la vintena, a
l’espera que el correu dels darrers dies ens en faci arribar alguna
més. És a dir, ho dic amb el respecte per totes i cada una de les
aportacions que s’hagin pogut fer, no és que la modificació que
hem proposat hagi despert un clamor popular, com es deia ahir.

Abans d’acabar, deixi’m per favor recapitular l’objecte
d’aquesta compareixença. Dels 50 articles, se’n modifiquen 22,
la majoria desapareixen perquè contenen duplicitats o es
redacten de manera més clara i més senzilla. Al final, quan un
fa una anàlisi del bessó de l’essència del contingut de les
modificacions d’aquests articles, els que realment es modifiquen
són 9, 9 de 50. 

I acab fent un breu resum, a mena de conclusió. El que fa
referència a béns i patrimoni, que era una de les preocupacions
almanco que la premsa reflectia d’una forma més contundent,
he de dir que continua igual, que no es toca perquè està regulat
per la Llei d’incompatibilitats. Registre de patrimoni, cap canvi,
segueixen les funcions de l’oficina. Incompatibilitats, no es toca
ni una coma d’aquesta llei, ni res d’allò que li afecta. Publicació
dels contractes, d’acord amb la seva normativa específica i amb
el perfil del contractant. Continuen publicant-se les retribucions,
les poden trobar a la pàgina web del Govern. 

A més, amb açò acab pel que fa a aquesta tramitació,
nosaltres estam complint escrupolosament amb el tràmit que
toca. Va ser l’anterior govern el que no va posar el projecte a
exposició pública, no el va remetre al Consell Consultiu, no es
va passar als serveis jurídics de Presidència abans d’enviar-lo al
Parlament, on vull recordar, van aprovar la llei en el darrer ple
de la legislatura.

I em deixo per al final aquesta primera intervenció quant al
moll de l’os, el que podria dir. Aquesta modificació legal no té
absolutament res a veure amb els motius que argumenta
l’oposició. A nosaltres ens interessa un projecte de llei que sigui
coherent amb el marc legal, amb les necessitats de la societat,
un projecte de llei que pugui llegir-se, interpretar-se fora del
debat partidista, allà on prevalgui l’objectivitat i les accions de
bon govern, per sobre de tot l’enrenou que s’ha fet els darrers
dies. I una cosa molt important, no és un projecte tancat.
Estudiarem totes les alAlegacions, estudiarem totes les
aportacions que se’ns puguin fer. Vull recordar que encara
queda el tràmit parlamentari, que estic segur, per la preparació
que tenen els diputats, per l’interès que ha suscitat aquest debat,
també suposarà una forma de millorar i d’enriquir aquest
projecte de llei. Aquest és el nostre ànim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris de major a menor, tret del grup a què pertany el
President del Govern, el qual intervindrà en darrer lloc, segons
l’article 80 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Conseller pot contestar globalment totes les preguntes,
o observacions formulades, o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Aguiló per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Conseller,
per comparèixer en aquesta comissió i per les seves
explicacions. En qualsevol cas el primer que he constatat
després d’aquestes és que devem parlar un llenguatge diferent,
codificam diferent i resulta molt difícil comprendre que vostè
vengui aquí i digui que no minven la transparència quan
presenten aquest projecte que afecta, com vostè mateix ha dit,
22 articles de la Llei de bon govern.

Vostè ha de reconèixer que el moment que vivim actualment
és molt especial. Jo li contaré que quan vam tramitar la Llei del
bon govern també estàvem vivint en aquest país un moment
molt especial, perquè sortien tots els casos de corrupció, que
bàsicament afectaven, com vostè sap també, el Govern del Sr.
Matas. Això va obligar al Govern i al Parlament a iniciar la
tramitació d’aquella llei. El primer esborrany és de l’any 2009.
Vostès s’entesten en dir que es va aprovar al final del 2011, però
és que va tenir tot un procés participatiu, es va dur a través del
Fòrum de la Ciutadania, finalment va arribar a aquest
Parlament, va tenir una tramitació llarga perquè se varen haver
d’escoltar tots els grups de la cambra, com sap aquí en aquell
moment el Govern no tenia majoria i finalment el 2011 es va
aprovar. És una llei que ja va sortir com a reacció d’aquell
moment especial que es vivia, per tots els supòsits de corrupció
del govern anterior, del govern del Sr. Matas.

I ara en aquest moment ens trobam que a nivell estatal, es
produeixen una sèrie d’actuacions que es coneixen, que també
afecten el Partit Popular d’enriquiment desmesurat, de paradisos
fiscals, de comptabilitats en B, de finançament ilAlegal, de
contractes que no se sap de quina manera han arribat al
finançament del Partit Popular. Es torna moure un clam popular
que la transparència s’ha d’incrementar i que en tot cas
mitjançant aquella llei ens vàrem quedar curts perquè no
afectava totes les administracions i perquè en lloc d’afectar
contractes a partir d’una determinada quantia, havia d’afectar en
tot cas a tots i que l’increment de la transparència és
absolutament imprescindible; en lloc d’això, vostè ve aquí i ens
du aquesta proposta i ens diu a més a més que ve determinada
per duplicitats i simplificació.

Miri, jo l’altre dia li vaig dir que creia que mentia Sr.
Conseller, i ara crec que em vaig equivocar. Vostè no menteix,
vostè es creu el seu discurs i aquest és el nostre problema. Vostè
se'l creu i s’amaga sota l’expressió de simplificar o evitar
duplicitats, quan allò que fan és minvar obligacions legals. Ens
diu que serà més senzill per als ciutadans, quan els ciutadans no
l’han d’aplicar, és el Govern que ha d’aplicar aquesta
transparència. No necessitam fer-ho més senzill per als
ciutadans, necessitam més transparència. Això és el que
necessitam. 

A més, hi ha una contradicció molt important. La Llei de
transparència que actualment s’està tramitant en el Govern i que
incrementarà els nivells de transparència per a totes les
administracions de contractes de subvencions, de totes aquestes
qüestions que en aquest moment preocupen a la ciutadania,
seran també una duplicitat? Sota el seu punt de vista també ho
hauríem d’entendre així.

Miri, nosaltres també hem fet la comparació, no tenc el
temps que vostè ha tengut i per tant, no puc explicar què
significa cada un dels articles. I és cert, n’hi ha alguns,
concretament els 3, 16 i 30.1, que sí són precisions lingüístiques
i es poden acceptar, no dic que no. Ara, els altres..., el 4 minva
subliminal, però molt important. El 6 minva important dels
processos participatius en l’elaboració de les lleis, passen a ser
opcionals i els mínims legals es lleven. El 6.f lleva l’obligació
de donar participació en l’elaboració dels pressuposts i a més
descafeïna tota la resta. El 13, una altra minva també subliminal,
sobretot en l’eliminació del punt 2. 

També increïble quan ens diu que eliminar l’obligació del
Parlament de fer el desenvolupament reglamentari de la llei és
una redundància i contrari a la simplificació administrativa.
Conseller, en aquest país tenim una cosa que es diuen fonts del
dret. Les fons del dret vénen determinades a les lleis que fa el
Parlament i els reglaments que les desenvolupen que fa el
Govern. Que em digui que fer un reglament significa anar en
contra de la simplificació administrativa i que són redundants,
s’està carregant tota la teoria de les fonts del dret.

El 20 descafeïna les obligacions de publicitat i transparència.
El 23, eliminen el punt 2 justament per no complir l’obligació
de fer el desenvolupament reglamentari que és absolutament
imprescindible perquè és allà on se determinen els supòsits. El
26, lleven l’obligació legal per posar “el Govern impulsarà”,
impulsarà o no, ja ho veurem. El 33, una altra minva. El 38,
lleven la compareixença dels directors generals i dels directors
gerents davant el Parlament i ens diu que és perquè es
converteix en una explicació personal. Miri, la idoneïtat dels alts
càrrecs, aquesta era una de les fites més importants de la llei,
assegurar que quan s’hagi de nomenar una persona, es tendrà en
compte que aquesta persona sigui idònia, perquè aquesta
idoneïtat s’haurà d’acreditar fins i tot en seu parlamentària que
és qui representa el poble i que per tant, tenen dret a saber que
els càrrecs realment compleixen els mínims d’idoneïtat.

Les avaluacions, l’obligació d’avaluar qualsevol intervenció
pública de més de 5 milions, aquestes avaluacions en lloc de
registrar-se i fer-se públiques, a l’article 49, ja no s’han de fer
públiques, simplement s’han d’arxivar. Miri, la conclusió només
pot ser una: o vostè no se n’adona del que realment ens presenta
o vostè no està disposat a respondre a les demandes que avui ens
fan els ciutadans. 

Eliminar l’obligació de fer públiques les contractacions a
partir d’una determinada quantia, l’única modificació acceptable
en aquest punt és establir l’obligació de donar publicitat a totes
les contractacions. En aquest moment en què vivim allò que ha
de fer el Govern és: primer, complir totes les previsions de la
Llei del bon govern que encara vigeix, que no han complert,
eh?, no les han complert amb l’excusa que l’han de modificar i,
en tot cas, du a aquest parlament una modificació de la llei per
ampliar l’abast i per ampliar l’àmbit d’aplicació, l’abast de la
transparència, dels nivells de transparència per donar més
transparència i per ampliar l’àmbit d’aplicació per fer que les
obligacions de transparència que s’estableixen a la Llei del bon
govern ho siguin també, no només per a l’administració
autonòmica, sinó també per a totes les altres administracions
d’aquestes illes. 
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I no ens queda altra solució, és que no podem fer res més,
perquè la ciutadania ens ho exigeix, ja no és que sigui una
demanda abstracta, és que ho exigeixen. És imprescindible
incrementar els canals de comunicació i participació de la
ciutadania. És imprescindible dur a terme avaluacions
periòdiques de les polítiques governamentals i fer-les públiques,
perquè la ciutadania ha de conèixer en què es gasten els seus
doblers i de quina manera les intervencions públiques resultes
adequades i eficients per a la consecució de les finalitats que
persegueixen.

Cal avaluar l’activitat dels càrrecs polítics, de tots, com a
garantia de transparència i rendició de comptes. És que ja no
hauríem només de venir a demostrar la idoneïtat al principi, és
que hem de poder avaluar qualsevol actuació de qualsevol
càrrec polític, davant aquest parlament s’ha de poder conèixer
quines són les seves activitats i han de rendir comptes i s’ha de
donar publicitat respecte d’aquestes avaluacions. Tot això és
imprescindible i en lloc d’això ens trobam que el Govern ens du
aquesta proposta de modificació de la Llei del bon govern i ens
diu que el que fan és que simplifiquen, és clar, amb aquesta
teoria que té vostè que si no feim reglaments simplificam, a mi
no m’estranya que pensi que duent aquesta proposta està
simplificant perquè, efectivament, si lleva totes les obligacions
legals simplifica, simplifica, però ens amagam i no ens podem
amagar. 

Ara la ciutadania no ens demana que simplifiquem, ara ens
demana que siguem més transparents que mai. Ara ens demana
que li expliquem totes les actuacions que duim a terme, que li
expliquem en què gastam els seus doblers, que li expliquem i
que sigui públic a qui s’afavoreix amb una subvenció, a quina
empresa es contracta per dur a terme qualsevol actuació i el
resultat d’aquestes contractacions, els informes que es
contractin s’han de fer públics. És que aquesta és la realitat i, és
clar, nosaltres a aquesta realitat no podem comprendre que
s’atreveixin amb el que està passant en aquest país i que a més
majoritàriament afecta el seu partit, no podem entendre que no
ens vengui ara, justament, amb una proposta que sigui justament
la contrària a la que ens han duit.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, si puede acabar, por favor.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, només una altra reflexió, la darrera, Sr. President. 

Em sembla increïble que el conseller d’Administracions
Públiques, que és el conseller competent en matèria de funció
pública, ens digui el que ens han dit dels funcionaris, que ens
digui que els funcionaris no són garantia d’objectivitat, quan és
la llei que diu precisament que són garantia d’objectivitat i quan
és la llei de funció pública qui..., l’Estatut bàsic, que ens digui
que pot ser contrari a l’Estatut bàsic de l’empleat públic quan
justament és l’Estatut bàsic de l’empleat públic el que diu que
els funcionaris són garantia d’objectivitat i d’independència i,
si l’òrgan té autonomia, que és el que es reclama i el que s’ha de
garantir amb la llei, aquest funcionari que estarà al front i al
càrrec de l’oficina, aquest funcionari no estarà subjecte
jeràrquicament a ningú. Per tant, no ens pot parlar que un
funcionari tendrà obligacions envers el seu superior jeràrquic.

Per tant, haver de sentir que sentir que el conseller
d’Administracions Públiques diu que garanteix més una persona
no funcionària, l’objectivitat, que un funcionari, francament, ens
sembla inacceptable des de tots els punts de vista.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr.
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, moltes gràcies
per comparèixer avui aquí, crec que era una compareixença
sense cap dubte necessària per aclarir aquest avantprojecte de
llei i pel que pot suposar, sobretot en aquests moments. Abans
de res, voldria exposar-li dues qüestions que crec que són dues
contradiccions que constantment es reiteren i que crec que no
s’ajusten a la realitat. 

Per una banda, es diu que aquesta llei és una llei..., l’ha
qualificada vostè de llei de màrqueting i que es va fer de pressa
i que no responia a les necessitats del moment, però en canvi
vostè amb nou modificacions substancials, que m’acaba de dir
vostè, avui la converteix en una llei excelAlent, tan de
màrqueting no ho devia ser aquella llei que nou modificacions
a les quals vostè lleva importància la converteixen en una gran
llei.

En segon lloc, una segona contradicció, diu, tot i que no és
exactament crec que com ho ha exposat, que el projecte de llei,
la Llei del bon govern actual no va passar per exposició pública
i no va tenir participació ciutadana i dic que no és tal com vostè
ho explica, ara bé, el que és curiós és que a l’hora vostès
proposin amb aquesta modificació eliminar la participació,
l’obligació, almenys, eliminar l’obligació de participació en la
tramitació de projectes de llei o d’avantprojecte d’inversions al
pressupost. 

Aquestes dues coses no em quadren amb la proposta i amb
el discurs que alhora vostès fan.

Per altra banda, lògicament, abans d’entrar al detall de les
modificacions que es presenten, he de fer una referència prèvia
al context. Ja ho vaig dir en una anterior intervenció i a més ho
puc repetir després que el CIS tornés reiterar que la tercera i
quarta preocupació dels ciutadans continuen sent els partits
polítics i la corrupció després de l’atur i de la situació
econòmica. És evident, crec que és evident, que la corrupció i
la transparència són inversament proporcionals, com més
transparència menys esquerdes hi haurà perquè els politicastres
corruptes de torn facin un mal ús de les institucions de govern.
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Tres excuses són les que utilitza el Govern per justificar
aquest buidatge de contingut de la Llei del bon govern: una, la
crisi econòmica, l’altra, la simplificació administrativa i
finalment, l’harmonització normativa, diu.

Se’ns diu que és massa car que la gent conegui com es
gasten els recursos públics, que es garanteixin els drets dels
ciutadans, els drets dels usuaris dels serveis públics, que la gent
participi en la tramitació d’una llei o que s’eviti l’enriquiment
personal a costa de la hisenda pública. No dic que vostè digui
açò, però aquest és el missatge que amb la seva proposta es
transmet a la ciutadania. Es transmet que és massa car ser
transparent i la gent es demana quin cost té fer públic un
avantprojecte d’inversions pressupostàries perquè els ciutadans
hi puguin participar?, és una raó econòmica?, és una raó de
simplificació?, aquestes raons no justifiquen la reducció,
l’eliminació de participació i de transparència també que
contenia aquesta llei.

Quin cost té publicar a la pàgina web el detall, el detall, com
està previst en aquest moment a la Llei del bon govern, dels
contractes?, quin cost té? Per què suposa una reducció de cost
i de simplificació eliminar el detall d’aquests contractes? Crec
que no es justifica.

El Govern de les Illes utilitza -i avui en reiterades vegades
hi ha fet referència- els indicadors de l’organització no
governamental Transparència Internacional per valorar i
orientar la seva política de transparència, però només ho fa amb
aquells indicadors que avaluen les dades i la informació que fa
públiques el Govern a través de la seva pàgina web i algunes
implicacions més que té, però centrades bàsicament en els
indicadors de publicació a través del Govern a través de la
pàgina web. 

En aquest sentit, el Govern ja ha publicitat en reiterades
vegades que la transparència del Govern amb els indicadors de
Transparència Internacional, de l’organització, es del 83,3 punts
sobre cent. En canvi, el Govern no diu o fas omís dels
indicadors de transparència que afecten els responsables
polítics. El Govern, efectivament, fa poc adaptava aquests
indicadors, però en canvi, no fa referència al decàleg de
transparència de Transparència Internacional ONG que afecta
els responsables polítics i el contingut del qual també forma part
de la Llei del bon govern als quals, per exemple, s’inclou el
compromís dels càrrecs públics electes de fer pública la seva
declaració de béns interessos, això és un dels criteris del decàleg
de transparència de Transparència Internacional, o la publicitat
dels comptes dels partits polítics que tenen presència a les
institucions o la necessitat que els òrgans de control, l’Oficina
de Transparència en el nostre cas, siguin autònoms i
independents dels càrrecs que han de controlar, que han de
vigilar, que han de seguir. També inclou la necessitat de
mesures legislatives anticorrupció.

Precisament en aquest apartat de la corrupció, el Govern no
diu, no fa públic com sí ho fa Transparència Internacional,
valora la percepció sobre la corrupció a l’Estat espanyol el 2012
per davall de Botswana, de Xipre, d’Emirats Àrabs Units o de
Qatar i en aquesta valoració sense cap dubte la nostra comunitat,
per desgràcia, per desgràcia ja hi ha aportat massa coses. Crec
que, per tant, estaria bé que el Govern efectivament utilitzés els
indicadors de transparència internacional, però tots els
indicadors i els incorporés a aquesta llei i a la seva pràctica. 

He esmentat aquestes tres propostes anteriors sobre la
transparència perquè són propostes que precisament, com crec
que el conseller deu saber, el nostre grup ha presentat com a
alAlegacions a l’Avantprojecte de modificació de Llei del bon
govern, perquè creim que efectivament es pot millorar, però
sempre millores a favor de la transparència.

Li vull recordar també en aquest sentit quan el president de
Transparència Internacional respecte de la llei estatal, de la Llei
de transparència feia referència a unes mancances que tenia
aquella llei i que són aplicables a aquesta llei. Es referia per
exemple a aspectes que el Govern no té en compte. i em referesc
una altra vegada a la mateixa organització que utilitza el Govern
per destriar allò que és a favor de la transparència i allò que no
ho és, com per exemple que hi hagi un règim, que hi hagi un
apartat, un articulat relacionat amb el procediment sancionador
quant al bon govern, d’açò no en diu res, o per exemple les
fórmules que s’haurien de garantir perquè l’oficina o l’ens que
ha de ser... bé, que actualment se li fa referència com l’Oficina
de transparència o l’oficina a la qual vostès ara canvien de nom,
però el contingut de la qual o l’objectiu de la qual hauria de ser
el mateix, quins criteris hauria de seguir el Govern perquè
realment fos un organisme autònom i independent. 

Tot açò de Transparència Internacional no els interessa, tot
açò a la nova llei, a les modificacions que vostès han proposat
no hi és. Per tant, li demanaria, molt bé, agafem Transparència
Internacional ONG com a referència, però agafem-ho tot, allò
que es reclama també i que afecta els gestors públics i els
càrrecs públics, també.

Entrant en alguns aspectes de l’articulat, és clar, dir que no
es canvia res, però alhora el que fa és canviar obligacions, bé, és
una valoració supòs que política de precisió ben distinta. Dir
que amb la modificació, la participació en la tramitació de noves
llei no s’elimina, però es deixa a criteri del Govern i per tant,
que no sigui obligatòria, el Govern ho valora com a una cosa no
substancial, el nostre grup considera que és una qüestió
important, perquè efectivament la llei sí establia la necessitat i
l’establia en forma d’obligació que els ciutadans poguessin
participar en aquesta tramitació.

Sembla que no em queda temps, però en el detall, crec que
-i acab- es denota la valoració, la precisió que fa el Govern
respecte d’allò que diu que elimina i no és important i que la
resta de grups -i deixi que la meva valoració sigui aquesta-, crec
que també la ciutadania, crec que no entén com aquesta
eliminació, reducció d’obligacions es pot considerar una no-
eliminació, no una reducció de transparència o de contingut
relacionat amb la transparència d’aquesta llei.

Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Fernando Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per les seves explicacions i moltes gràcies també per la seva
iniciativa i haver decidit venir aquí en seu parlamentària a
explicar aquesta llei, que és una llei important, una llei molt
important per a la nostra comunitat autònoma, massa important
com per tenir una llei com la que teníem de la qual s’havien de
modificar moltes perquè si no era molt difícil la seva posada en
marxa. Per tant, crec que és importantíssima l’aportació que ha
fet avui al Parlament per donar llum a tota una sèrie d’ombres
que interessadament han fet els partits de l’oposició que no són
els més indicats per donar lliçons de transparència ni de bona
gestió. 

Efectivament, l’oposició va aprovar la Llei del bon govern
el darrer mes de la legislatura passada. Ho feren sense consens
i amb un afany merament electoralista. Venien unes eleccions
i havien de demostrar a la ciutadania que eren un govern honest.
Ara, s’ha escoltat avui, diuen que varen treure aquesta llei pels
temes de la corrupció del Partit Popular, però no diuen res,
curiosament, de tota aquella corrupció que varen patir ells dins
ells dins el seu govern. És curiosa aquesta memòria selectiva
que tenen des de l’oposició.

El problema va ser que es varen passar tota la legislatura
fent just el contrari del que després pretenien amb la Llei del
bon govern, llei que en aquelles alçades sabien perfectament
que no serien ells els que l’haurien d’aplicar, i això es nota.

Es nota perquè vostè s’ha trobat una llei tècnicament mal
feta, carregada de duplicitats  especialment pel que fa a la Llei
de contractes del sector públic, s’aclareixen conceptes jurídics
-i així ho ha dit vostè- que no quedaven clars, se sintonitza la
Llei del bon govern a la Llei d’incompatibilitats del 96, per cert,
una llei també feta pel Partit Popular, en definitiva, es fa més
possible el compliment de la Llei del bon govern, la qual recull
els principis de la Llei de transparència estatal que en aquests
moments és tramitada per les Corts Generals.

Lamentam, per tant, que l’oposició hagi tornar agafar una
postura catastrofista i destructiva en lloc de voler fer
aportacions sensates des de la serenitat que aquest tema es
mereix. Vostè avui ha dit que ara s’iniciarà una tramitació per
a la modificació d’aquesta llei i hem vist un tarannà de diàleg i
d’estar a disposició dels grups parlamentaris. Per tant, valoram
molt positivament també aquesta actitud per part del Govern.
Ens agradaria que l’oposició també estigués a l’alçada de les
circumstàncies.

També pensam que ha estat un encert per la seva banda
venir al Parlament a desmentir totes aquelles acusacions i
desqualificacions que l’oposició ha fet aprofitant el tràmit de
l’exposició pública, que, per cert, la llei del pacte no va passar
per aquesta fase d’alAlegacions i, per tant, va ser una llei opaca
cap a la ciutadania. 

Ens ha aclarit qüestions importants com el tema dels alts
càrrecs, tema importantíssim, amb l’explicació que es podrà
solAlicitar informació sobre la capacitat dels alts càrrecs del
Govern sense que hagin de passar pel Parlament per aquesta
qüestió. Efectivament, a cap parlament del nostre estat es regula
aquesta forma de control perquè no és adequada i és
absolutament innecessària i coincidim que no es tracta de venir
a fer un tercer grau a l’alt càrrec, sinó que del que es tracta és de
valorar el projecte polític. En això estam totalment d’acord.

També és fals que es limiti la transparència per suprimir
l’avaluació d’intervencions de més de 5 milions d’euros, ja que
el nou text estableix un criteri qualitatiu per fer les avaluacions,
i coincidim amb aquesta valoració que potser hi ha actuacions
que són menys costoses però que tenen més impacte cap a la
ciutadania i que per tant potser s’haurien de controlar i s’haurien
d’avaluar.

Quant al fet que s’elegeix a dit el director de l’oficina, vostè
també ho ha dit, és fals, ja que serà nomenat pel Consell de
Govern, i també consideram que el criteri que pugui ser o no
funcionari també consideram que és un encert si el que volem
és que sigui un director autònom, que pugui tenir una certa
independència per tal de fer la seva feina, una feina i una tasca
que segons la llei que es modifica tendrà unes funcions molt
importants de cara a la transparència.

I coincidim també amb l’encert de modificar el nom
d’aquesta oficina d’avaluació per Oficina de transparència,
adequant-la al nou marc jurídic que fixa la llei estatal.

També és fals que les retribucions dels alts càrrecs no seran
públiques; ho eren abans i ho són ara. Efectivament es
publiquen al BOIB, actualment es troben al BOIB de 23 de juny
de 2011, número 94. Vostè també ha dit que és totalment fals
que s’elimini l’obligació d’informar i donar difusió sobre el
patrimoni dels alts càrrecs, una altra de les qüestions de les
quals s’han dit moltes mentides sobre aquesta qüestió, i
consideram que és important donar llum i desmentir-les. Per
tant serà aquesta una de les funcions més importants de
l’Oficina de transparència que vostè ens ha anunciat.

No es toca ni una coma de les incompatibilitats, en això
també vostè ha insistit i consideram que efectivament sintonitza
la Llei del bon govern amb aquesta llei d’incompatibilitats, que
és una bona regulació. I per primera vegada es tendrà clar el que
serà alt càrrec i el que no serà alt càrrec; per tant es donarà més
seguretat jurídica quant a fer la distinció i tendrem, per tant, un
patró normatiu per tal d’aclarir aquest tema. 
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Però insistesc que sentir els membres de l’oposició donant-li
lliçons de transparència i que ens diguin que vàrem aprovar la
Llei del bon govern per una necessitat aquella legislatura..., i per
això ho varen fer el darrer mes? És això al pregunta que ens
feim; si era tan important, el darrer mes, el darrer minut,
pràcticament; això és tenir un vertader interès per la
transparència? No s’hauria pogut fer mitjançant la legislatura,
cercant un acord o un consens amb la resta de formacions
polítiques? 

Miri, es varen passar tota la legislatura fraccionant
contractes i per tant anant en contra de la Llei de contractes del
sector públic, donant subvencions arbitràries en contra de la Llei
de subvencions; ens vàrem trobar un deute de 6.000 milions
d’euros per tota una política absolutament..., en fi, de
malbaratament quant a la política pressupostària. No varen
publicar res de contractació, i ara, a vostè, li volen donar lliçons.
De fet el pacte va suspendre amb un 37,5 sobre 100 l’índex de
transparència per l’ONG Transparència Internacional. Per tant
com és possible que ara, a vostè, li vulgui donar lliçons un
govern que era el més opac i poc transparent en tema
d’informació de contractes, serveis i subministraments?
Sincerament no entenem aquest doble discurs, i quan a més a
més en la seva gestió aquesta mateixa ONG a vostè li ha posat
un 100, és a dir, un 10. Per tant crec, Sr. Gornés, que tenen molt
poques coses a dir.

Es va abusar de despesa corrent, com dèiem, i es varen fer
obres silencioses que no sabem en què es varen gastar. Miri, jo
crec que el més adient és...

(Remor de veus)

Sí, el més adient és fer un discurs assenyat. Crec que tenim
l’oportunitat tots els grups parlamentaris de poder tenir una llei
de transparència feta des del rigor, feta des de la sensatesa i feta,
en definitiva, des de l’acord parlamentari. Nosaltres des del
Grup Parlamentari Popular no volem tancar-nos en un debat de
crítica contínua i destructiva, sinó que volem donar una
oportunitat perquè efectivament es puguin fer aportacions
importants i poder tenir una norma que sigui la norma que
desitja i que vol tenir tota la ciutadania.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Ara que estam frescos...

(Algunes rialles)

...passem a entrar en les rèpliques. 

Bé, intentaré contestar totes les qüestions que s’han
plantejat. Bé, sí que voldria fer un previ. M’ha semblat molt
interessant..., bé, el debat en si és interessant perquè crec que,
donant la raó al Sr. Rubio, crec que sí que és una llei important,
primer per l’expectació que ha aixecat aquesta modificació,

puntual, torn a insistir, però perquè de qualque manera es poden
contrastar els models, i jo crec que aquí hi ha una qüestió de
fons que si poguéssim extreure el que és el debat purament
partidista i el poguéssim objectivar fora de la brega, entre
cometes, parlamentària, i poguéssim analitzar objectivament el
contingut de les modificacions, el contingut de l’actual llei, crec
que la polèmica quedaria bastant desinflada, però, bé, estam en
debat parlamentari, de qualque manera és el que hi ha, i, d’això,
no ens en podem sostreure.

Però sí que voldria fer una reflexió sobre el que han dit
alguns dels diputats. El Sr. Rubio n’ha fet esment i la Sra.
Aguiló també. S’ha dit que aquest projecte, l’anterior projecte
va començar a rodar, a tramitar-se, el 2009, i seria molt
interessant..., sí, sí, sí, ho crec segur, seria molt interessant saber
per què no es va aprovar d’una forma ràpida i per què es va
aprovar..., van estar dos anys per tal de... No, no, jo tenc la meva
lectura. No era el PP el que governava en aquell moment en
coalició amb Unió Mallorquina, no era la nostra formació
política, i de qualque manera amb els seus socis de govern, crec
jo, amb els seus socis de govern crec jo que hi ha l’explicació
del perquè no es va treure aquest projecte de llei. És una lectura
personal, segurament subjectiva meva, però que no he pogut
evitar deixar-la caure aquí per tal que en quedés constància,
perquè torn recordar que va ser precisament un govern socialista
que va destituir una part dels seus socis per tal de poder acabar
la legislatura.

Miri, jo el mes de maig de l’any passat vaig anunciar tots
aquests canvis, tots. Hi ha una compareixença en el Parlament,
una interpelAlació, on ja assenyalava fil per randa quin seria
l’objecte de canvi. Li sona que hi hagués qualque polèmica al
respecte? Es va crear l’“armageddon”? No. De qualque manera
quan he dit abans que fóssim capaços d’extreure la polèmica
política del contingut d’aquesta llei tenien l’explicació del
perquè en aquell moment no interessava o no es va donat el
context ideal per crear aquest conflicte, aquest aparent conflicte
sobre els mitjans de comunicació i a nivell de cambra
parlamentària respecte d’aquell moment. 

Jo torn a insistir que la reforma del projecte de llei no minva
la transparència, però sí que aquest projecte de llei ha posat en
evidència que tenim diferents lectures. Nosaltres pensam que ha
de primar la qualitat per damunt de la quantitat en molts dels
processos i en moltes de les accions que es deriven d’aquesta
llei, i açò sí que és una divergència de fons, potser, i potser ni
tan sols no és divergència, en el fons segurament ni tan sols no
serà açò. Però sí que són conceptes importants a tenir a compte.

Miri, aquest projecte de llei va ser una de les primeres
qüestions que ens vam plantejar a l’hora de l’acció de govern
perquè quan intentàvem aplicar algunes de les accions que se’n
derivaven vèiem que era dificilíssim, molt complicat, hi havia
incoherències jurídiques... Hem estat treballant, primer, a nivell
tècnic durant molts de mesos, intentant localitzar quins eren
aquests condicions, aquestes incoherències per tal de llimar-les,
detectar-les i poder-hi posar solució. És a dir, no és un caprici,
no és un perquè sí, no és un... És una modificació pensada,
estudiada, valorada. Hi hem perdut moltes hores, hem invertit
moltes hores fent feina en aquest projecte de llei, a nivell tècnic
i a nivell polític.
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Respecte de la crítica de la compareixença, una
compareixença dels alts càrrecs, de la seva idoneïtat o no, em
permetrà la directora que posi un exemple personalitzant en la
seva figura. Ja s’encarregarà el conseller..., troba vostè que no
s’ha d’encarregar el conseller de nomenar la millor directora
general per tal que pugui treure...? No em convé, a mi, nomenar
la millor directora general de Funció Pública i Qualitat dels
Serveis per tal que l’acció de govern sigui el més efectiva
possible?

(Remor de veus)

És açò?, és açò?

EL SR. PRESIDENT:

Silencio, por favor. Té la paraula el Sr. Conseller. Silenci.

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

El problema, i hi torn a caure, torn a dir el que he dit abans,
és que el debat parlamentari és el que és, i tots sabem el que va
passar a la primera compareixença, vam tenir un exemple molt
clar que el que interessava era fer renou i, bé, pensam que amb
les accions que nosaltres posam damunt la taula es valora el
projecte polític, les accions que es volen desenvolupar, més que
si la directora general és advocada o és arqueòloga, m’entén? A
mi no m’interessa si el Sr. Martí és biòleg i pugui tenir un
vessant més enfocat cap a conseller de Medi Ambient; i per què
no pot ser conseller d’una altra cosa? M’entén?, és açò el fons.
És un fons que, per cert, està molt dins la base ideològica de
l’esquerra, per la qual cosa a mi aquestes qüestions a vegades
em sorprenen que es plantegin.

Torn a insistir que és un projecte obert, que estem en fase
d’assumir noves aportacions. Les avaluacions periòdiques es
continuaran fent. Torn a insistir en la qualitat, en la qualitat
respecte de la quantitat. És un projecte de llei que abundava a
fer molt, molt, molt, però és que a vegades no per molta
informació i per molt de volum d’informació que donis el
ciutadà té una millor qualitat informativa. Què ens interessa, a
nosaltres?, que el ciutadà sàpiga què fa el Govern i com es gasta
el doblers en el que està fent, i jo crec que la reforma del
projecte de llei compleix amb aquests dos conceptes a la
perfecció.

Vostè abans ha dit una cosa que m’ha deixat preocupat, ha
dit que els ciutadans no demanen simplificació. Vaja, li puc
assegurar que per quasi tot allà on anam, en reunions sectorials,
etc., tothom ens demana manco burocràcia, més simplicitat, que
els processos siguin més senzills. Açò és el que ens demana
tothom: sectors empresarials, ciutadans, entitats socials, de tot
tipus, amb la qual cosa jo no puc estar d’acord amb aquesta
afirmació que ha fet vostè.

I no tergiversi les meves paraules. Jo no he dit en cap
moment, no ho podrà trobar en el Diari de Sessions, que els
funcionaris no siguin garantia d’objectivitat. No ho he dit, no ho
he dit, i vostè sí que ho ha dit, ho ha posat en boca meva. No ho
he dit. He fet un comentari sobre l’autonomia..., sí, sí, sí, sobre
l’autonomia, sobre l’autonomia, no sobre l’objectivitat. Són
coses absolutament diferents. 

I tornant a la qüestió de l’Oficina d’avaluació pública li
llegiré una de les incoherències que hem detectat. La llei diu, a
l’article 50.1, que l’oficina dependrà de la conselleria que tengui
les competències en qualitat; però en el punt 50.2 diu que tindrà
autonomia funcional. Si depèn directament d’una conselleria no
pot ser autònoma; és una contradicció sí o no?, és una
contradicció sí o no? Pel que fa al personal de l’oficina la llei
entra en colAlisió amb l’EBEP, ho torn a dir, novament pel que
fa al director; la Llei del bon govern del pacte, el seu, diu que
haurà de tenir dedicació exclusiva, però també es disposa que la
creació d’aquesta oficina no pot suposar un augment de
plantilla; “no es pot justificar de cap manera que per un període
de cinc anys un funcionari que ocupa un lloc de feina previst a
la relació de llocs de feina i que té assignades, mitjançant ordre,
unes funcions concretes, pugui passar a desenvolupar amb
dedicació exclusiva les funcions de director d’aquesta oficina”.
Per tant, si ha de compartir funcions de director de l’oficina amb
les anteriors funcions del seu lloc com a funcionari, com es pot
explicar açò? És una contradicció.

Que vostè de qualque manera no vulgui veure aquesta
contradicció en dóna la raó al que li he dit abans del debat de
tipus parlamentari, que provoca determinades situacions que,
bé, són les que són i les hem d’acceptar.

Bé, ja entrant en la intervenció del Sr. Martí, feia referència
a les tres excuses que el Partit Popular... No són excuses, són
arguments, són propostes. Hi estaran més o manco d’acord però
no té el sentit d’excusa, són accions i propostes que nosaltres
pensam que són les que guien aquesta modificació. El problema
és que aquest concepte d’excuses és el concepte que alguns
estan interessats a transmetre a l’opinió pública, i açò de
qualque manera pot dur a confusions sobre la lectura final
d’aquesta modificació.

Miri, divendres passat el Consell de Govern va aprovar, ho
he dit abans -farem enfora l’aigua perquè...-, va aprovar la
renovació dels indicadors de Transparència Internacional. Són
vuitanta indicadors nous, actualitzats. Li llegiré els que fan
referència als alts càrrecs, que suposa un compromís, diguem.
“Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs de la
comunitat autònoma i els màxims responsables de les entitats en
què participen. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes
amb motiu de l’abandonament dels càrrecs. Es fan públiques les
declaracions anuals de béns i activitats dels alts càrrecs de la
comunitat autònoma, representants locals, així com dels
membres no electes de l’òrgan de govern. Es publiquen les
resolucions dictades per l’Oficina de bon govern i conflictes
d’interessos o (...) anàleg sobre la compatibilitat de les activitats
privades que...”. Escolti, és que hem renovat el compromís, és
que hem renovat el nostre compromís de transparència, i com
aquest hi ha vuitanta indicadors, vuitanta, vuitanta; no són dos
o tres, no...
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I finalment al Sr. Rubio, ho he dit abans, crec que sí que el
debat és de pes, és un debat interessant, i ha coincidit el context
nacional amb la tramitació d’aquest projecte de llei, però açò no
ens ha de fer perdre el nord, hem de poder aconseguir que el
renou de fons no minvi la bondat de la reforma que intentam
impulsar i dur a terme. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara torn de rèplica i
contrarèplica. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Certament hem de concloure que, com a mínim, si el debat és
important hem d’intentar arribar a consensos per augmentar la
transparència. En aquest punt, Sr. Conseller, ens hi trobarà, en
aquest punt ens hi trobarà, en podem parlar aquí. És cert que en
aquesta compareixença, on només disposam de tan poc temps
per parlar, no hi ha temps per exposar totes les nostres
posicions, però sí li avanç que esperam arribar a consensos per
incrementar la transparència i que sí que farem moltes
aportacions o moltes propostes de modificacions, si vostès duen
el projecte de llei, aquest projecte de llei, a aquest parlament.

També he de dir que la preocupació del Grup Socialista i del
Govern anterior per assegurar i incrementar els nivells de
transparència del Govern no es poden posar en dubte, de cap de
les maneres, com ho ha fet el Sr. Diputat del Partit Popular, no
només perquè a partir de 2009 iniciàrem el procés, no només
perquè vàrem dur un procés participatiu que va durar més d’un
any, no només perquè per poder-la aprovar, i per això ens vàrem
endarrerir i li explic, al final vàrem haver de necessitar, perquè
estàvem en minoria, el consens de dos grups de l’oposició que
justament incorrien ells en qüestions de corrupció, i això va
dificultar i va complicar la tramitació d’aquest procés, no només
per això, sinó perquè des del 2009 vam començar a fer feina per
assegurar que hi hagués sistemes que assegurassin la
transparència en el Govern. 

Perquè en el 2010 es va fer l’acord de Consell de Govern, en
juny, d’adoptar els indicadors de transparència internacional,
que no hi havia. Perquè, efectivament, en juny del 2010 es va
fer la primera avaluació de la transparència, que mai no s’havia
fet perquè no hi havia cap sistema que ho permetés, es va fer la
primera avaluació i es va fer la foto fixa de la situació, gràcies
a aquell acord del Consell de Govern. I durant tot aquell any es
va fer feina per preparar els sistemes informàtics d’Open Data
i Open Government que varen iniciar la seva tramitació. I el
primer any de transparència d’aquests dos de l’avaluació, en què
hi ha hagut increment, efectivament, el primer any, com a
mínim ens haurà d’acceptar que la meitat ens corresponia a
nosaltres. Si no s’hagués fet tota aquella feina a l’avaluació del
2012 no hi hagués hagut increment de transparència. Clar que
n’hi ha, però la feina la varen trobar feta.

I resulta que no basta, no basta, no basta el que vàrem posar
a la Llei del bon govern com a obligacions de transparència i les
hem d’incrementar. I vostè pot ser que hagi dit que en algun
aspecte, ja li he dit que a dos o tres articles hi ha algunes
qüestions tècniques amb les quals podem estar d’acord que es
podia millorar la Llei de bon govern, i també amb ampliació,
pot ser que fos necessària una reforma, però aquesta reforma,
vostès, sota aquesta reforma amaguen poders importants. Vostès
diuen, la llei, la llei, què feia? La llei establia mínims, s’han
d’avaluar les polítiques públiques que incideixen sobre la
ciutadania i que tenen importància, però, com a mínim, a partir
de 5 milions; i vostès diuen: llevem el com a mínim i ho feim
més senzill i no llevam transparència. No, no, és que lleven el
mínim legal, i tal vegada el mínim hauria de ser més baix. I
vostè em dirà: no, és que tal vegada un per sota del 5 s’ha
d’avaluar; clar que sí, és que la llei no ho impedeix. La llei deia:
s’han d’avaluar totes les que siguin importants i, com a mínim,
les de més de 5 milions. Vostès diuen, llevam el com a mínim,
però no llevam transparència, no llevam obligació... això és una
pota, Sr. Conseller. Però clar, ens trobam que parlam un
llenguatge diferent, i aquest és el problema, que parlam un
llenguatge diferent i costa entendre’ns. 

Vostè diu, la ciutadania em demana simplificació
administrativa, clar que sí que ens demana simplificació
administrativa, però el que no ens demana és que sota la
simplificació administrativa llevem obligacions legals de bon
govern, llevem obligacions legals de transparència, perquè això
no és simplificació. I aquí hi ha el problema. Clar, vostè entén
que això és simplificació.

Després diu, els funcionaris no són autònoms. I jo li dic, els
funcionaris són garantia d’objectivitat. I vostè em diu: és que jo
no he dit que no fossin garantia d’objectivitat, he dit que no
tenien autonomia. Clar, no ens podem entendre mai, és que els
funcionaris són garantia d’autonomia i d’independència. I em
diu després: l’oficina ha de tenir autonomia funcional, però
dependrà de la conselleria, per tant, hi ha una contradicció. No,
no hi ha cap contradicció, Sr. Conseller, no hi ha cap
contradicció, quan es diu que hi ha una dependència es refereix
a la dependència o a la vinculació dels òrgans, quan un òrgan es
vincula a un altre ho és perquè és imprescindible que aquell
òrgan tengui uns mínims, qui posarà els doblers, qui s’ocuparà
de la gestió administrativa del seu personal, qui s’ocuparà de la
gestió pressupostària d’aquella oficina, però quan la llei li dóna
autonomia funcional justament el que fa la llei és dir, val, vostè
s’ocuparà que tengui bona dotació, que tengui recursos, de tot
això, però no li podrà donar cap ordre perquè actuarà amb
autonomia funcional. És independent.
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Clar, si vostès ja parteixen que no entenen això, que no
entenen que quan a un òrgan se li dóna autonomia funcional
significa que ha d’actuar autònomament i sense jerarquia, tenim
un problema. Per tant, ja li avanç també, la següent proposta
serà desvincular l’oficina de qualsevol òrgan de Govern, perquè
si vostès no entenen que un òrgan que té autonomia funcional ha
d’actuar justament autònomament i no pot ser sotmès a
directius, l’hem de treure d’allà, no l’hi podem mantenir, l’hem
de dur al Parlament o a una altra banda. Existeixen els òrgans
amb autonomia funcional, justament aquesta és l’expressió legal
que se li dóna per significar que no poden ser sotmesos a
jerarquia.

Farem aportacions sensates, Sr. Conseller, Sr. Rubio, farem
aportacions sensates perquè sabem que les necessitam per
incrementar la transparència, perquè vostès tenen la majoria
parlamentària, són els únics que ho poden fer, ho poden fer tot
sols. Nosaltres volem que s’incrementi la transparència i
intentarem fer aportacions sensates, intentarem fer un discurs
entenedor i arribar a consensos, partint de la base que resulta un
poc complicat sabent que parlam llenguatges molt diferents.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Però també els deim que, tal com està aquest projecte, és
massa evident, és massa clar que és una retallada important, una
poda insuportable per a la societat a dia d’avui atès tot allò que
passa en el carrer i que no podem obviar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Més
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, la Llei del bon govern hauria
de ser com l’aigua, i vostè, consideram nosaltres, que l’esbroca.
Avui significativament és així.

Vostè parla de la modificació d’aquesta llei com si fos una
qüestió quasi tècnica en la seva totalitat i amb aquesta transició
ha convertit allò que era de màrqueting amb una llei ara
excelAlent. Jo li torn a insistir, açò no s’entén. Jo crec que vostè
quan diu açò oblida una cosa que és el context en el qual vivim
i el context en què vivim, li tornaré a fer referència, és el que
agafaré com a referència Transparència Internacional, diu,
avaluant, valorant l’índex de percepció de corrupció del 2012,
que l’Estat espanyol té una puntuació d’un 65, és a dir, per
davall de Xipre, de Botswana, de Qatar, d’Emirats Àrabs Units.
I davant açò alguna cosa hem de fer.

Jo crec que els ciutadans reclamen transparència i som
conscients que la transparència sempre serà un element que va
en contra, en sentit contrari d’açò, de la corrupció. Vostè em
parla d’aquests índexs, d’aquests índexs de Transparència
Internacional, i jo, si vol, el felicit, el 83,3 %, el 83,3 punts, molt
bé, que no són 100, 83,8 molt bé, però jo li deman també que
compleixi aquests que també són de la mateixa organització. I
aquesta organització demana, demana que els càrrecs públics
electes facin pública la declaració de béns i interessos, electes.
Demana aquesta mateixa organització que s’estableixi
l’obligatorietat de publicar els comptes dels partits polítics,
inclosos els comptes electorals, la mateixa organització. La
mateixa organització fa referència a les formes per aconseguir
que l’agència de transparència sigui independent. Nosaltres li
vàrem proposar a una de les alAlegacions. Si açò no és possible,
com vostès valoren, doncs, facem que aquesta oficina de
transparència i avaluació efectivament sigui un ens de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat
pública i privada. Si és necessari açò, doncs, facem-ho.

I no es preocupi, ho establirem de tal manera que no
incrementi cost i, lògicament, ni burocràcia ni simplificació
perquè en aquests estàndards ens hi trobarà, hi estarem d’acord.
Açò també ho diu Transparència Internacional i açò és el que
creim que vostès obliden i s’amaguen quan parlen d’açò altre,
d’açò altre que ja li dic, i el puc felicitar totes les vegades que
vulgui, d’acord, molt bé, però no només açò, i Transparència
Internacional no només parla d’açò, parla també d’açò altre i els
ciutadans jo crec que volen açò i açò.

I aquesta llei si s’havia de modificar ara en aquest context
s’ha de fer per incrementar la transparència i la tranquilAlitat i la
confiança dels ciutadans, que és per aconseguir més
transparència. I aquesta percepció, perdoni que li digui, ens pot
fer culpables a l’oposició, als grups, aquesta percepció és la que
tenen els ciutadans, que aquesta modificació no es fa per
avançar en el sentit de la transparència sinó per altres coses,
deixi que ho digui així, per altres coses. 

Per tant, efectivament, hem presentat alAlegacions,
presentarem esmenes si és necessari, positives per aconseguir
que aquesta llei sigui millor, però millor en el sentit de la
transparència. I si hem de parlar de qüestions tècniques, en
podem parlar, jo crec que no és l’àmbit, però vostè ha de
reconèixer que si haguessin estat efectivament aspectes tècnics
la reacció no hagués estat aquesta. Vostè per molt que digui que
són qüestions purament tècniques no hagués estat així. Té
alguna transcendència més, si vol serà conseqüència d’una visió
política diferent, però no ens digui, no ens redueixi que aquesta
llei és purament, aquesta modificació és només una modificació
tècnica, no ho és. En qualsevol cas, si era necessari en aquest
context havien de ser aportacions per millorar la transparència,
i açò jo crec que el Govern no ho ha aconseguit, no ha transmès
açò i el contingut que aporta tampoc no va en aquesta línia.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller.
Comentar-li que a nosaltres des de l’oposició ens demanaven
que per què ara, per què ara, per què amb la que cau ens
atrevíem a modificar aquesta llei? I nosaltres feim la reflexió
que precisament ara és el moment de fer aquesta modificació,
a més a més, amb la major transparència possible, posant el
projecte a disposició de la ciutadania amb una fase d’exposició
pública en la qual no s’ha amagat res i s’ha donat la major llum
i transparència possible.

Creim que en aquests moments que vivim socialment, on la
gent demana un plus de transparència i demana que les lleis es
puguin aplicar i siguin lleis adequades a les circumstàncies i al
moment econòmic i social que vivim, és necessari tenir una llei
que sigui possible, que sigui realista i no una llei carregada de
tecnicismes que faci impossible o poc possible la seva posada
en marxa. Per tant, les lleis han de desenvolupar la seva funció
social i avui, més que mai, una llei de transparència o una llei de
bon govern ha de complir aquestes funcions sense problemes.

Per això és necessària una llei, insistesc, que sigui adequada
a la realitat que vivim, que no defraudi tampoc les expectatives
dels ciutadans amb les preocupacions que tenen els ciutadans
pel que fa a la transparència i creim que amb la seva explicació
ens ha deixat clar que vostès modifiquen aquelles qüestions que
suposen un problema per a la seva posada en marxa. 

A més, vostè ens ha aclarit conceptes jurídics que la llei, que
la modificació d’aquesta llei, vol modificar per termes jurídics
que no queden clars i que són confusos. També consideram que
són importants els canvis que es plantegen amb l’oficina de
transparència. Creim que és important, insistim una altra
vegada, que aquesta oficina sigui una oficina amb autonomia i
que pugui desenvolupar aquestes competències amb autonomia
i d’una manera eficaç. I el més important, vostè ha aconseguit
avui també callar aquelles veus alarmistes que feien afirmacions
gratuïtes i que no s’ajustaven a la veritat, com que les
retribucions, deien coses com que les retribucions dels alts
càrrecs no es publicarien o que el director de l’oficina seria
elegit a dit o que es modificaria la Llei d’incompatibilitats o que
aquesta llei es feia a mida per protegir el president del Govern
de la comunitat autònoma. Bé, avui, amb les seves explicacions,
la intensitat d’aquestes afirmacions que falten a la veritat
consideram que han perdut força i, per tant, creim que ha estat
important aquesta aportació que vostè ha fet per no confondre
la ciutadania.

Per cert, parlant de protegir el president, aquest fa sis dies va
publicar el seu patrimoni i la seva renda per donar transparència,
també ho varen fer alts càrrecs del Partit Popular, de la cúpula
del Partit Popular i també ho farem tots els diputats del Grup
Parlamentari Popular. Per tant, creim que és important saber que
el Partit Popular és un partit compromès amb la transparència,
que nosaltres volem abordar aquestes modificacions normatives
dins aquest escenari i amb aquest esperit i que, per tant,

nosaltres donarem total suport al que sigui un debat, insistesc i
repetesc, sensat d’una llei que és més que necessària per a la
nostra comunitat autònoma.

Tampoc no vull afegir molta cosa més, simplement donar-li
les gràcies, Sr. Conseller, per la seva compareixença, crec que
ha estat valenta i crec que, a més, ha demostrat que vostè no té
res a amagar sinó tot el contrari, fer una modificació necessària
amb el cap ben alt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Sí, moltes gràcies. Seré molt breu, Sr. President, perquè crec
que ja he explicat amb suficiència quin és el contingut de la
modificació que pretenem impulsar.

Sra. Aguiló, no quedarà per mi que puguem arribar a
consensos i a acords per tal de tenir una millor llei, tot i que sí
esper que aquestes propostes d’acord es puguin concretar en
mesures palpables. Ho dic perquè de les alAlegacions que vostès
ens han presentat, doncs bé, són molt genèriques, diguem, i...ja
m’entén, no?, el que vull dir, són molt genèriques i és difícil
poder concretar alguna cosa palpable de les alAlegacions que
vostès ens han fet arribar.

Jo entenc que vostè tengui una estimació especial per
aquesta llei, ho entenc, si no ho tenc malentès vostè va ser
secretaria general de la Conselleria de Presidència, la que va
impulsar aquesta llei, però cregui’m que jo també li tenc la
mateixa estima que vostè li pugui tenir a l’actual llei. Però per
arribar a aquests consensos hem d’oblidar aquestes qüestions
més de tipus emocional, si vol, i ens hem de centrar
objectivament en el bessó dels arguments i de les accions que
s’hagin de derivar d’aquestes perquè si no tendrem un
problema, serà difícil poder arribar a acords.

De les mesures que nosaltres impulsam, torn a insistir, Sra.
Aguiló, la meva percepció, la meva convicció és que ni es lleva
transparència ni es lleven obligacions legals, feim una aposta
per la simplificació, per una millor comprensió del projecte de
llei i feim una aposta per la qualitat, per la qualitat jurídica i per
llevar les incoherències de tipus legal que hi puguin haver. 

Respecte de l’oficina i del director serà necessari fer aquest
exercici d’objectivitat, Sra. Diputada, serà necessari, perquè
vostè té una percepció i el meu equip i jo en tenim una altra, i
no estic tot sol jo, no és una qüestió meva personal, hi ha un
equip darrera que pensa el mateix. És a dir, anem a veure com
ho podem afrontar. 
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Respecte de la darrera intervenció del Sr. Martí, miri, sí, se
m’ha abocat l’aigua, però és indiferent on estigui l’aigua,
l’important és que sigui pura i que es pugui beure. Bé, sí, ha fet
un comentari, haurem de mirar això, a mi em costa creure que
Botswana, Qatar i els Emirats Units estiguin... bé, no ho sé, no
conec, no he viatjat a cap d’aquests països, però la meva
percepció és que hem d’estar... bé, ho analitzarem a veure què
passa. Què vol que li digui? Em costa de creure. 

Ha fet vostè un esment especial, bé en aquests índex que
encomanen la publicitat de les percepcions, del patrimoni, de les
activitats econòmiques dels responsables públics, li ho dit
abans, hem aprovat una llista d’indicadors que va en aquest
sentit, però és que no ha fet falta que ens adheríssim a la llista
d’indicadors de transferència internacional, perquè com ha dit
el Sr. Rubio i com vostè sap perfectament, tots els càrrecs
públics del Partit Popular estan fent públiques progressivament
totes les seves declaracions de renda,.... Bé, hem fet un exercici
de transparència que de qualque manera s’ha de saber valorar,
no és un detall menor. Esper que amb açò hi pugui estar
almanco d’acord.

I, per acabar, esper que les meves explicacions hagin servit
per fer entendre que la referència als béns i al patrimoni queda
igual per la Llei d’incompatibilitats, que en el registre de
patrimoni no hi ha cap canvi, continua estant en mans de
l’oficina, que de la Llei d’incompatibilitats no se ni una coma ni
punt, que la publicació de contractes i de subvencions es manté
en la seva regulació i normativa específica, que es continuen
publicant les retribucions dels alts càrrecs, ... Bé, tot una sèrie
de coses que no tornaré repetir per no cansar, però que de
qualque manera ens reforcen a nosaltres, a mi personalment,
amb la idea que ho estam fent bé i que no és absolut un projecte
de llei ocult, ni que s’hagi volgut amagar perquè jo li podria
comparar..., no ho faré, podríem comparar el procés de
tramitació de la llei vigent respecte de la que estam fent ara. Hi
ha multitud de passes que vostès es varen saltar. Nosaltres no
estam fent el mateix. És a dir, un procés més obert i més
transparent respecte de les modificacions que es pretenen dur a
terme crec que a poques bandes el podríem trobar.

Com a final, el que interessa al ciutadà al meu entendre és
saber què fa el Govern i com es gasta els doblers. I aquestes
dues premisses el projecte de llei les contempla perfectament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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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