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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sr. President, Margalida Serra substitueix Lourdes
Bosch.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, Cosme Bonet substitueix Marc Pons.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Nel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

1) Compareixença RGE núm. 2264/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre
l'avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat
de l'administració local.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 2264/13, de la consellera
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 l’avantprojecte de llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l’administració local.

Assisteix la Sra. Maria Núria Riera i Martos, consellera
d’Administracions Públiques, acompanyada del Sr. Antoni
Mesquida, director general de Funció Pública; de la Sra. Júlia
Rubio i Mas, cap de Gabinet, i de la Sra. Bàrbara Bauzá i Mora,
assessora.

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

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Bon dia, moltes gràcies, president, senyors diputats, bon dia
a tots. Avui ens trobam aquí per analitzar el projecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local que, com
saben, és una iniciativa de caràcter estatal. El projecte de llei del
qual parlam, que actualment es troba en tramitació
parlamentària, arriba després de trenta anys de vigència de la
Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i de més de
vint modificacions parcials. La necessitat de continuar amb
aquesta reforma ha quedat clara a partir de la Llei de mesures de
modernització del Govern local, de l’any 2003, duita a terme
per un govern popular, una necessitat que ha estat reconeguda
també per posteriors equips de Govern. 

Així, l’any 2005 ja es va plasmar en el llibre blanc de la
reforma local, que analitzava la situació dels ajuntaments en
aquell moment, i que apuntava a la necessitat d’emprendre
determinades mesures. Era un document ambiciós que tenia per
objectiu ser la base d’una nova llei sobre administració local,
però que no va passar d’això, d’un simple projecte.

Per tant, és ara, novament, amb un govern del Partit Popular
que ens trobam elaborant una nova llei que substituirà la de
l’any 85, un text normatiu que haurà de respondre a les
exigències que els ciutadans fan a les administracions públiques
i els canvis socials que s’han produït al llarg de trenta anys.

El disseny competencial previst a la llei del 85 ha generat
multitud de disfuncions que s’han traduït en duplicitats de
prestacions de serveis, situacions de concurrència competencial
entre diverses administracions públiques o consistoris prestant
serveis sense tenir-ne la competència o, encara pitjor, sense tenir
els recursos suficients.

El projecte de llei de racionalització i sostenibilitat en
l’administració local pretén ordenar aquesta situació i ho fa
perseguint dos objectius raonables: en primer lloc, deixar moltes
clares les competències municipals per evitar que la situació que
acab d’exposar es repeteixi i, en segon lloc, establir els
mecanismes oportuns perquè la política pressupostària de les
administracions locals s’ajusti als principis de la Llei
d’estabilitat pressupostària, aprovada l’any 2012. Aquesta és la
raó de ser per la qual en el projecte de llei es reforça el paper de
la funció interventora en els ajuntaments i en les entitats locals.

L’Estat defineix de forma clara les competències que ha de
tenir l’administració local i les diferencia de les competències
autonòmiques, estatals i, en el nostre cas, de les competències
insulars, i es fa amb total respecte als principis constitucionals
d’autonomia i de suficiència financera de les entitats locals.

En aquest sentit, destacar que s’ha fet una llista de matèries
que els ajuntaments han d’exercir, i s’hi afegeix un principi més
que lògic, els consistoris només podran exercir competències
distintes de les pròpies o de les atribuïdes per delegació quan no
posin en perill la seva sostenibilitat financera i no creïn una
duplicitat de servei al mateix municipi. De manera paralAlela a
com s’ordena l’administració local es farà també feina en el seu
sector públic instrumental on s’aplicarà el criteri d’eliminació
de duplicitats. A més, el projecte de llei preveu una
racionalització dels òrgans de Govern d’aquestes entitats del
sector públic instrumental i una ordenació responsable de les
retribucions del seu personal, sigui quina sigui la naturalesa
jurídica de la seva relació amb l’administració local. 

El Govern estatal ha tractat directament amb les entitats
locals la necessitat de redimensionar el sector públic
instrumental en diverses ocasions, la darrera el 25 de gener de
2012 on Govern i municipis varen acordar la necessitat de
reduir-lo, controlar la seva activitat i racionalitzar la seva
organització. A més, no es podran constituir noves entitats si no
es comprometen al compliment d’un pla econòmic financer. Per
a les que ja existeixen i són deficitàries s’hauran de
comprometre a un pla de sanejament, i si no el poden complir
s’hauran de dissoldre.
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Situem-nos a les Illes, a Mallorca, per exemple, segons un
estudi de l’Observatori de polítiques locals del consell insular,
en colAlaboració amb la Federació d’entitats locals, es va posar
de manifest que la despesa per competències impròpies dels
ajuntaments l’any 2008 era quasi del 30%. I cita dues causes
aquest observatori: per una banda, que les lleis estatals i
autonòmiques amb noves responsabilitats, sense determinar-ne
exactament les obligacions i especialment sense determinar
tampoc com s’ha de finançar, i, per altra banda, les demandes
socials que la ciutadania exigeix als ajuntaments i que encara
que per llei no estan obligats a oferir la realitat és que
l’administració més propera al carrer, que en aquest cas és
l’administració municipal evidentment, fa que els responsables
polítics ho hagin de tenir en compte.

És evident, per tant, que la situació requereix una reforma
que s’encamini a millorar la qualitat dels serveis, s’ha de fer i es
pot fer, es tracta d’aplicar sentit comú, definir de manera molt
clara qui fa què i controlar que no es gasti més del que es pot. 

Aquest projecte de llei, per tant, és un exercici de lògica i de
responsabilitat en el qual, a més, la Conselleria
d’Administracions Públiques ha participat de manera activa per
defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i que
s’ha traduït, per exemple, en el reconeixement de la peculiaritat
insular i en el paper dels consells insulars que, a més, s’ha posat
en equivalència amb els de les diputacions provincials, de
manera que han sortit enfortits.

En definitiva, una normativa que té com a principals punts,
enfortir el paper dels ajuntaments que consoliden l’autonomia
local per resoldre els seus assumptes; ordenar i clarificar
competències eliminant duplicitats i aclarint el seu repartiment;
impulsar la competitivitat perquè la claredat de competències
simplificarà burocràcia i això evidentment estalviarà també
tràmits, doblers i temps als ciutadans; acabar amb els
desequilibris econòmics que les competències impròpies acaben
ocasionant als ajuntaments; garantir la sostenibilitat dels serveis
públics d’acord amb el principi de rigor pressupostari; reforçar
la coordinació entre administracions; ajustar les retribucions
dels càrrecs públics; complir el compromís de transparència cap
al ciutadà ja que es donarà publicitat al cost de manteniment de
cada servei públic; incorporar el principi d’eficàcia, en base a
aquesta eficàcia es podran distribuir determinades
competències.

I ho vull destacar, darrerament, per la seva importància a dia
d’avui, ens donarà a tots els ciutadans un estalvi de 18.000
milions d’euros en dos anys.

Aquesta és, en general, la raó de ser d’aquest projecte de llei
amb el qual compartim la necessitat de posar ordre i de
racionalitzar el sector municipal, un projecte de llei que
continua la seva tramitació amb l’objectiu de convertir-se en un
instrument que garanteixi uns serveis públics de qualitat i un
repartiment clar de les competències entre les administracions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris, la Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Molt bé. Per tant, passaríem al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per la seva
intervenció. Efectivament, som davant d’una llei estatal o d’un
projecte encara, de moment, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, però que tendrà una repercussió molt gran
a totes les comunitats, però a la nostra, a les Illes Balears, que
és el que ara aquí ens interessa, especialment donat que a les
nostres illes, una bona part dels nostres municipis són, podríem
dir, municipis petits. Després anirem als nombres.

Malgrat compartir una part dels objectius que vostè ha
mencionat, i que menciona el projecte de llei, com pugui ser
aclarir competències municipals, complir amb la Llei
d’estabilitat pressupostària, etcètera, la paradoxa és que aquest
projecte de llei no compleix cap d’aquests objectius, i no perquè
ho diguem nosaltres, sinó perquè així ho han manifestat la
majoria d’associacions o, en aquest cas, tant a les Illes Balears
la FELIB, com la Federació Estatal de Municipis i Províncies,
la FEMP, milers d’alcaldes de tots els colors polítics,
especialment els del Partit Popular, perquè n’hi ha més que
governen a ajuntaments del Partit Popular i, per tant, ens trobam
davant d’una llei, o d’un projecte de llei, que no té cap tipus de
consens, però no només no té consens sinó que té una oposició
frontal de tothom, de moment l’únic partit que dóna suport, o
grup polític, a aquesta reforma i a aquesta llei és el Partit
Popular, com dic, sense cap tipus de consens.
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Especialment preocupant és el que ens afectarà aquí a les
Illes Balears perquè, com vostè molt bé sap i jo deia abans, Sra.
Consellera, una molt bona part dels nostres municipis són
municipis petits, si parlam de municipis inferiors a 20.000
habitants, com fa el projecte de llei, o municipis inferiors a
5.000 habitants. Per què parl d’aquests números, municipis
inferiors a 20.000 habitants? Perquè la llei diu que aquests
municipis inferiors a 20.000 habitants será la diputación
provincial o entidad equivalente la que coordinará tota una
sèrie de serveis com pugui ser la recollida de residus, neteja
viària i tota una sèrie de serveis als quals fa referència el
projecte de llei. 

I com dic, especialment preocupant aquí a les Illes Balears
perquè ens trobam que un 81% de la totalitat dels municipis de
les Illes són inferiors a 20.000 habitants. En el cas de Mallorca,
46 municipis, d’un total de 53; a Menorca, 6 municipis, d’un
total de 8; a Eivissa de 5 municipis que hi ha se’n veuria un
d’afectat, i Formentera ho deixarem com a un cas apart perquè
Formentera, malgrat tenir menys de 20.000 habitants i de ser
una illa amb un sol municipi, té a la vegada un consell insular
i, per tant, aquí se superposarien, diguem, aquelles
competències que la llei diu que passaran a mans dels consells
insulars.

Per altra banda, em sorprèn, Sra. Consellera, que vostè digui
que es respecta el principi d’autonomia local quan des de la seva
conselleria, en el mes de març, varen fer tota una sèrie
d’alAlegacions duríssimes, molt educades, però ben dures,
duríssimes respecte d’aquest projecte de llei que el que venien
a dir és que era inconstitucional perquè atemptava al nostre
Estatut d’Autonomia. Que em digui que hi ha hagut una
modificació, efectivament, del primer avantprojecte al darrer
projecte que ara es tramita en el Congrés dels Diputats, però pel
que aquí ens afecta no es modifica perquè l’únic que fa el
projecte de llei ara és a una disposició transitòria i diu, on deim
“diputacions provincials i assimilats” aquests “assimilats” en el
cas de les Illes són consells insulars. Aquest és el respecte cap
a les institucions que té el Govern d’Espanya.

Anem, però, al que ens afectarà aquí, a les Illes, i el que
preocupa especialment el meu grup, el Grup Socialista, en
primer lloc, perquè hi ha una vulneració clara com diuen les
alAlegacions del propi Govern de les Illes, una vulneració de
l’Estatut d’Autonomia perquè s’envaeix el principi d’autonomia
local. 

En segon lloc, perquè es diu que la llei pretén repartir
competències a cada administració, però resulta que no hi ha
cap article, i si no li deman, Sra. Consellera, que m’ho digui, a
quin article d’aquest projecte de llei es diu quina competència
concreta ha de tenir cada administració, sense perjudici de les
delegacions que preveu el projecte de llei? Per tant, un dels
objectius més importants que és clarificar competències ja no hi
ha una numeració clara a la llei, i no és perquè ho diguem
nosaltres és perquè així ho ha criticat la Federació de municipis.
I en el cas de les Illes Balears la FELIB.

I, per altra banda, entenem que és una norma arbitrària
perquè al final el que fa és criminalitzar o tractar pitjor els
municipis més petits. I una vegada més quan es parla
d’estabilitat pressupostària o del dèficit s’acaba culpabilitzant
als municipis quan està demostrat que, en aquest cas, és l’Estat

que té més de la meitat de l’endeutament total d’aquest país i els
municipis els que menys en tenen. Per això, des del meu grup
pensam que allò que s’ha de fer és donar suport a les entitats
locals, a l’autonomia dels municipis i no castigar-los que és el
que fa aquesta llei.  

Especialment preocupant, i això sí que li vull preguntar de
forma concreta, Sra. Consellera, són les disposicions transitòries
d’aquesta llei, la primera i la segona, on diu, i supòs que el
Govern ja deu estar preparat per a això perquè entrarà en vigor
aquesta llei l’any que ve, el 2014, i ja quasi hi som, aquestes
dues disposicions transitòries diuen que serà la comunitat
autònoma la que assumirà les competències relatives a serveis
socials i relatives a la salut. En el cas de salut hi ha cinc anys
per adaptar-se i en el cas de serveis socials un any. M’agradaria
saber, quines previsions fa el Govern per donar compliment a
aquestes disposicions transitòries de la llei?

I, per últim, probablement el més preocupant i on es veu el
clar objectiu d’aquesta llei, és que s’obri la porta a la
privatització generalitzada dels serveis socials. Concretament,
a l’article 26 on diu que aquests municipis inferiors a 20.000
habitants, ja hem dit que a les Illes Balears n’és el 81%
d’aquests municipis, serà la diputació provincial o entitat
equivalent, és a dir, consells insulars els que coordinaran tota
una sèrie de serveis i per coordinar aquests serveis diu que la
diputació propondrá, con la conformidad de los municipios, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma
de prestación consistente o bien prestación directa por la
diputación -en el nostre cas els consells- o la implantación de
fórmulas de gestión compartida a través de consorcios. És a
dir, s’obri clarament la porta a la privatització. I això és el que
ens temem, Sra. Consellera, que o bé el Govern, amb
l’assumpció d’aquestes competències, o be els consells insulars
obrin la porta de forma generalitzada a la privatització de
serveis socials, perquè tots sabem que els serveis socials no són
especialment rendibles, i aquesta és una llei que en comptes de
mirar per als serveis que s’han de donar als ciutadans només
acaba mirant els nombres, la rendibilitat i l’estabilitat
pressupostària.

Per altra banda, Sra. Consellera, ens agradaria també saber
si han rebut contestació concreta a l’escrit, a les alAlegacions,
que vostè, o la seva conselleria, en el mes de març d’enguany va
presentar, les alAlegacions que varen presentar a l’aleshores
avantprojecte de llei de reforma local de sostenibilitat i
racionalització de l’administració local, dic de reforma local per
fer més curt el seu títol. La comunitat va enviar unes
alAlegacions ben contundents i ben dures on s’arribava a dir que
se considera que dicho anteproyecto afecta a las competencias
que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, sería a través
de la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
Volem saber si han rebut contestació concreta a aquestes
alAlegacions, però, sense perjudici d’això, el cert és que el
projecte de llei es troba ara en el Congrés dels Diputats, que es
varen debatre l’altre dia en el Congrés les esmenes a la totalitat
i ara està en fase d’esmenes. No està aprovat definitivament,
creim que ara encara hi som a temps, perquè quan sigui aprovat
definitivament la que li ve tant al Govern de les Illes Balears
com als consells és considerable, però el que és pitjor, es buida
de contingut i de competències als municipis criminalitzant
aquella administració que és més propera al ciutadà i la que
dóna la majoria de serveis.
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Per això, Sra. Consellera, volíem saber, com preparen des
del Govern l’entrada, la imminent entrada en vigor d’aquest
projecte de llei?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. David Abril, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia, president, diputats, diputades. Consellera,
gràcies per venir aquí a aquesta compareixença. 

Per part del nostre grup parlamentari dir que som a una
reforma de l’àmbit local que no ens agrada gens, que fa servir,
com no li agrada a moltíssima altra gent, que fa servir dos
termes molt de moda, sobretot molt de moda entre les seves
files, com són el de racionalització i el de sostenibilitat, per
donar-li, probablement, un sentit molt diferent al que li
donaríem des d’una altra posició ideològica, en aquest cas des
de les esquerres. I d’alguna manera criminalitzant, com ha dit
abans la portaveu del Grup Socialista, criminalitzant, en aquest
cas, els municipis, pintant-los i presentant-los davant l’opinió
pública com l’administració més irracional i més insostenible,
girant una mica aquests adjectius que donen títol a aquest
projecte de reforma que hi ha ja en aquests moments en el
Congrés dels Diputats.

Per això, el primer que volem dir és que per a nosaltres és
una reforma, un projecte de reforma, que només es pot justificar
des de la falAlàcia, des de la falAlàcia desmuntant, diguem, aquest
intent de criminalització dels ajuntaments i de les entitats locals
dient que els ajuntaments són l’entitat o l’administració més
ineficient, quan està més que demostrat, amb els nombres a la
mà que més del 50% en qualsevol exercici de la despesa i del
deute públic -també em val, em valen els comptes- correspon a
l’Estat i a l’administració central, més d’un 30% a les
comunitats autònomes, i al voltant d’un 14%, amb les darreres
dades de què disposam, als ajuntaments.

Per tant si realment han assumit tantes competències
impròpies, com moltes vegades es diu per justificar aquest
projecte de reforma, com és que hi ha aquesta distribució del
deute? I si són tan ineficients, com és que poden complir per a
l’any que ve, d’acord amb els objectius que ja s’han marcat des
de BrusselAles i des de l’Estat a través del projecte de llei de
pressuposts de 2014, un 0% de dèficit per al 2014? Per què es
reparteixen tant inequitativament aquests objectius de dèficit?
L’Estat es reserva un 3,7, les comunitats un 1%, i els
ajuntaments, que són els més ineficients de tots i els més
endeutats, un 0%. Deu ser perquè ho poden complir, dic jo, si
tenim aquesta voluntat tan racional cap a la sostenibilitat.

I aquí és on al nostre parer, al parer del Grup Parlamentari
MÉS, ve la trampa, i és on vénen les intencionalitats d’aquest
projecte de reforma i darrere aquests objectius o aquests termes
tan macos de racionalització i de sostenibilitat. Primera qüestió,
primera intencionalitat que té aquest projecte i que no ens
agrada: la recentralització; ja ho hem patit a nivell de comunitat
autònoma; patim moltes altres coses, ja veim que allò que tots
suposadament havíem desitjat, que era un millor sistema de
finançament, cada vegada el veim més enfora; que se’ns
marquen, com acab de dir, uns objectius de dèficit que no es
corresponen amb la realitat i que sempre que es parla de
racionalitzar es parla cap avall, no es parla mai cap amunt. Per
què no feim desaparèixer segons quins ministeris? A mi
m’agradaria, per exemple, que la consellera em digués si troba
cap sentit al fet que competències com la Inspecció de Treball,
que d’alguna manera serveixen per justificar l’existència de tot
un ministeri, hagin d’estar en mans de l’Estat i no en mans de la
comunitat autònoma. O la Demarcació de Costes, que en altres
moments han justificat -no en aquest, que estan les coses més
unificades- tot un ministeri com el de Medi Ambient. Per què
aquestes competències no són de la comunitat, que ho podríem
assumir molt més fàcilment?

Segona intencionalitat: la privatització de serveis. Se n’ha
parlat molt, dels serveis socials, ho ha esmentat també la
companya del Grup Socialista, amb aquest traspàs que s’haurà
de fer de competències anomenades impròpies; serveis socials,
però també ens preocupa molt, per exemple, el tema d’escoletes
de 0 a 3, que no toquen als ajuntaments, ho haurem d’assumir
les comunitats. Les assumirà la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i el Govern, aquestes competències impròpies?, perquè
vostè ha citat un estudi, que és el de l’Observatori de política
local dels consells, que a més diu: “...i en els municipis de
menys de 5.000 habitants aquestes competències pugen al
voltant del 50%”. Això són molts de doblers i moltes
competències, i nosaltres tenim seriosos dubtes que realment es
pugui assumir això per part de la comunitat.

Hi ha altres aspectes dels quals no s’ha parlat tant, que són
cementiris, enllumenat, aigües, parcs, biblioteques..., que sí que
són competències pròpies dels ajuntaments, però que si no
compleixen l’objectiu de dèficit s’hauran de privatitzar. Ah!, ja
ens entenem; resulta que la reforma és perquè alguns facin
negoci. Això per a nosaltres no és ni racionalitzar ni
sostenibilitat, té més bé poc a veure amb tot això.

De fet aquest projecte de reforma el que fa és d’alguna
manera qüestionar els principis d’autonomia local i de
subsidiarietat, i és la tercera qüestió que no ens agrada, i és
aquest atac a l’autonomia local. Per a nostres parlar de
sostenibilitat, parlar de racionalitat a l’àmbit local hauria de
passar, primer de tot, per escolar l’àmbit local i no s’ha fet. Això
no ho veim en aquest projecte de reforma, i de fet són molts
d’ajuntaments, també del Partit Popular, que s’han rebotat, si
em permeten l’expressió, contra aquest projecte de reforma, i de
fet s’han anat introduint modificacions, s’ha anat fins i tot
prorrogant el tema dels serveis socials, que és la gran
competència que sabem que durà uns costos més alts associats,
perquè s’ha vist que a l’hora de la veritat això era inaplicable,
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però per a nosaltres preocupa aquest atac a aquells que
defensam, fins i tot des d’una posició antisistema, si volen,
l’estat de dret, el primer esglaó de la democràcia, que són els
ens locals, allà on la gent aprèn com funciona un sistema
democràtic, la primera institució que es troba, allà on manifesta
les seves necessitats, les seves urgències, encara que moltes
vegades no tenguin aquests ajuntaments o aqueixes entitats
aqueixa competència; allà on la gent comença a aprendre a ser
demòcrata, a ser ciutadà, a ser ciutadana, i no s’ha fet aquesta
passa imprescindible d’escoltar.

Ens preocupa tot això i ens preocupa que al final la primera
conseqüència de totes aquestes grans preocupacions sigui la
pèrdua en termes de qualitat, i aquests 8.000 milions d’euros
que vostè ha presentat com a estalvi al final seran 8.000 milions
d’euros de retallada de coses que són molt bàsiques, de
competències que poden ser tan impròpies com vulguin, que
objectivament es vulgui que siguin, però duim més de 30 anys
d’aplicació d’una constitució que, entre altres, recull el principi
d’autonomia local i de subsidiarietat, també la Carta Europea de
l’autonomia local, i els ajuntaments han anat assumint unes
feines que per molt que no els toquin estan cobrint serveis
bàsics dels ciutadans i de les ciutadanes, i més enllà en aquests
moments de gent que està passant per situacions d’extrema
necessitat.

I ens preocupa que això que vostè diu que és estalvi al final
serà un retallada i serà la primera conseqüència que es patirà,
per no parlar del que ja s’ha calculat per part de la Federació de
Municipis de l’Estat espanyol que és al voltant d’un 30% de
pèrdua de llocs de feina municipals, directes o via empreses
públiques o el que sigui, associats a totes aquestes competències
impròpies, que es diu.

Per tant el nostre grup parlamentari està per una reforma de
l’àmbit local, però una reforma amb un sentit i amb una
intencionalitat, i podríem utilitzar exactament els mateixos
termes, molt diferents als que planteja aquest projecte de
reforma, que pensam que a més, en el cas de les Illes Balears,
perquè és un altre dels aspectes -i amb això acab- que tenim per
la realitat territorial que tenim, idò no es té compte, aquest
projecte no té en compte la realitat territorial, la diversitat
territorial que hi ha a l’Estat espanyol, i no és el mateix una illa,
i ja ho sabem nosaltres per experiència en altres qüestions, no és
el mateix Mallorca, que Menorca, que Eivissa i que Formentera,
igual que no és el mateix aquesta comunitat ni Catalunya que
Castella-Lleó o Sòria, i per tant no es poden aplicar les mateixes
receptes; les receptes i la direcció d’aquestes receptes perquè
realment es pugui parlar de racionalització, d’eficàcia i
d’eficiència han d’anar de baix a dalt i no de dalt a baix. I si no,
com li dic, nosaltres el que trobam que és racional i que és
sostenible és retallar ministeris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Conseller, per la
seva compareixença i per donar-nos explicacions davant el punt
de vista del Govern de les Illes Balears amb aquesta regulació
que s’està tramitant a les Corts Generals, regulació que afecta
l’administració local.

Des del nostre grup parlamentari pensam que aquesta
reforma era una reforma ben necessària, feia quasi trenta anys
que no es modificava el règim jurídic de les nostres
administracions locals, i ha estat un dels temes que s’han volgut
abordar per diferents governs de la democràcia, i al final ha
estat el Govern del Partit Popular d’aquesta legislatura quan
s’ha considerat que s’havia d’abordar aquesta reforma.

Nosaltres entenem que amb aquesta llei s’aconsegueix
enfortir els papers dels ajuntaments i dotar les corporacions
locals d’autonomia suficient per poder gestionar els seus
recursos públics. Entenem que d’aquesta manera s’ordenen i
aclareixen les competències, com ha dit vostè, Sra. Consellera,
s’eliminen duplicitats i s’aclareix el buit normatiu en l’atribució
de competències entre les diferents administracions públiques.
Impulsa la competitivitat sota el principi d’una administració
una competència, i se simplifica burocràcia, i es posa fi als
serveis duplicats i dispersos que al final perjudiquen tant als
ciutadans, tant pel temps que es consumeix com per també
l’estalvi que suposarà tota aquesta posada en marxa d’aquesta
llei. Per tant a la butxaca dels ciutadans tota la burocràcia, les
complicacions, també es veuen afectades.

Acaba amb els desequilibris, ja que els ajuntaments no
hauran de destinar, com fins ara, part del seu pressupost a
desenvolupar o a executar competències que pertanyen a altres
administracions públiques. Sabem que els municipis sempre
s’han encarregat de gestionar aquelles competències que eren
competències impròpies, com és l’administració local,
l’administració més propera al ciutadà, el ciutadà acudeix a
aquesta administració local, la qual li ha de donar tota una sèrie
de serveis que no li corresponen. Per tant entenem que
regularitzar aquesta qüestió és absolutament necessari.

I també es garanteix la sostenibilitat dels serveis públics;
sota el principi de rigor pressupostari es garanteix que cada
administració compti amb els recursos necessaris per oferir uns
serveis públics de qualitat. Es potencia, així mateix, la
coordinació entre administracions públiques; es podran delegar
competències finançades sempre al cent per cent, i es millora la
coordinació entre les diputacions, i aquí el paper que tenen els
consells insulars, que efectivament el Govern, la seva
conselleria, ha fet un tasca important perquè aquest paper dels
consells insulars es vegi reconegut dins aquesta nova llei. Com
dèiem, per tant, es millora la coordinació entre consells,
diputacions i els municipis més petits perquè aquests puguin
guanyar en eficàcia. Per tant això és un fet positiu.

També es compromet amb la transparència, els ciutadans
podran saber el que costa cada servei públic, i també és un tema
important, i s’incorpora el principi d’eficàcia, s’incorpora el
concepte de cost del servei que permetrà assignar les
competències per a la prestació dels serveis a l’administració
que resulti més eficaç.
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Per tant amb aquesta llei l’Estat preveu un estalvi important,
i això és important perquè no únicament s’ordena i es regula tot
allò que quedava sense quedar clar dins l’actual règim jurídic
local, però a més a més aquesta llei també contribueix a complir
amb els nostres compromisos de reducció de dèficit públic i
d’austeritat, que no hem d’oblidar que són uns dels principis
fonamentals que en aquests moments té l’Estat i que tenen les
comunitats autònomes com un dels principals objectius per
treure la nostra economia de la crisi econòmica que patim.

Per tant veim que aquesta és una..., està en tramitació, no
podem encara fer cap valoració definitiva, perquè efectivament
es troba, em pareix, en fase parlamentària, no sé si està en
aquests moments en el Senat, però sí que consideram que
aquesta reforma és una reforma necessària i ens sumam i donam
suport, evidentment, a les consideracions que vostè ha fet en la
seva compareixença.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, vegem, els governs
del Partit Popular tenen un compromís clar i rotund amb les
entitats locals de suport. Els ajuntaments saben que quan ens
necessiten som allà, però també saben que quan l’administració
requereix una reestructuració, una reforma i posar ordre, també
som aquí. Nosaltres sempre som aquí; som aquí en el 85, som
aquí en el 2003, som aquí en el 2005 amb el llibre blanc vostès,
que no es va arribar a fer res, som ara aquí també. Per què?, per
posar ordre dins l’administració. És un compromís que tenim
amb els ajuntaments, haver d’estar devora ells, però també és un
compromís que tenim amb els ciutadans, d’estar devora els
ciutadans i de donar resposta a aquelles peticions que la realitat
social, econòmica i la realitat dels mateixos ciutadans ens
demana.

Vostès em diuen que la realitat de Balears és especial. Clar
que és especial. Nosaltres precisament, a més amb les
alAlegacions, amb les peticions que hem fet en relació amb
aquest projecte de llei, sempre hem intentat transmetre aquesta
realitat balear, i crec que així a més s’ha plasmat en els darrers
esborranys. Vostès mateixos, la Sra. Costa ha dit que ha anat
sofrint una sèrie de modificacions, que s’ha reconegut aquesta
realitat insular; que s’existència de municipis petits és una
realitat existent a Balears, però és una realitat existent a tot
Espanya. És a dir, nosaltres tenim cinc municipis de menys de
1.000 habitants, però és que a tot Espanya hi ha milers de
municipis menors de 100 habitants. Vull dir que realment
nosaltres defensam les Balears, però sabem que hi ha una
realitat general que de forma bàsica, que per això hi ha una
normativa bàsica, s’ha de recollir i s’ha de regular de forma
genèrica.

Que els consells insulars faran un paper de coordinadors en
aquells municipis de menys de 20.000 habitants, un paper de
coordinador. Per què?, perquè el que vol el Govern és posar
ordre en aquelles estructures, que els serveis es prestin per
aquelles administracions més properes als ciutadans sempre que
es pugui, però sempre que siguin viables econòmicament. 

Em diuen que les competències no vénen definides. Els
record que la Llei reguladora de bases de règim local, la Llei
7/85, ja ho regulava a l’article 25, i expressament el projecte de
llei, a l’article 8, modifica i defineix de forma més clara aquest
article 25, on ens diu amb un llistat, apartat segon, apartat
segon, el municipi ejercerá en todo caso como competencias
propias, ens defineix les pròpies, que són les específiques, que
són responsabilitat de les entitats locals, que és com deia, a més,
en el mateix llibre blanc, s’han de definir les competències per
definir qui en té la responsabilitat, més aquelles que siguin
delegades. A més en el projecte de llei es preveu que la
delegació sempre s’ha de fer amb l’oportú finançament, i
aquelles afegides que després el municipi, en exercici de la seva
pròpia llibertat i dins l’estabilitat pressupostària vulgui afegir,
però complint aquest article 8 que modifica el 25.

En relació amb les competències de les diputacions
provincials, també queden aclarides a l’article 13, que modifica
l’article 36, i en concret a més destaca tres noves competències
per adaptar-nos a l’actualitat, com són la prestació de serveis de
recaptació, serveis de suport de gestió financera; per altra banda
la prestació de serveis d’administració electrònica contractació
centralitzada, perquè l’eficàcia moltes vegades és en la
centralització; els doblers no es mouen només d’un lloc a l’altre,
sinó que moltes vegades una gestió eficaç permet que amb
menys doblers es prestin més serveis o de més qualitat.

I després, per altra banda, el seguiment dels costos efectius
dels serveis, perquè els deia que tenim un compromís amb els
ciutadans i això s’ha de transmetre amb aquesta transparència,
i aquesta transparència és la publicitat que es donarà al cost dels
serveis perquè el ciutadà sàpiga en tot moment el que costa un
servei i qui l’exerceix en base al fet que aquest cost és efectiu i
es compleix el principi d’estabilitat pressupostària.

Això en principi és un poc la delimitació de competències
que es fa.

Quant a l’assumpció de competències de les comunitats
autònomes, que em comentaven que podria determinar com
actuaria el Govern, és que, clar, el Govern estatal i els governs
populars no improvisen, no elaboram un llibre blanc que
després reculli tota una sèrie de decisions... de voluntats, millor
dit, i que després no es puguin complir, sinó que es tramiten
d’una manera consensuada, pensada i que realment sigui vàlida,
que sigui possible. Per això si vostè veu en el darrer projecte de
llei, ens fa referència al fet que l’assumpció de competències per
part de les comunitats autònomes o dels consells insulars en el
cas que conforme a la delimitació els correspongui, conforme a
les transferències, s’assumirà de forma progressiva, a raó d’un
20% anual, la gestió dels serveis associats a les competències
sanitària d’atenció primària a les entitats locals, després en el
termini d’un any les competències que eren pròpies dels
municipis en matèria de prestació de serveis socials, i en el
termini de sis mesos els serveis d’inspecció i control sanitari
d’escorxadors, indústries alimentàries i begudes.
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Per altra banda, també, i en base a les reivindicacions fetes,
com vostè deia, per part de les alAlegacions que va fer la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el projecte de llei, que
en principi pareixia que els serveis socials havien de passar a 1
de gener de 2004 i desapareixien els convenis de colAlaboració,
el Govern va demanar que aquests convenis de fins socials,
precisament per mantenir aquests serveis socials de forma
constatable, es mantinguessin. Ara aquesta previsió que establia
que a 1 de gener quedaven sense efecte s’haurà d’adaptar al
termini de sis mesos, és a dir, s’estableix una progressió. Tot
això també gràcies a les reivindicacions que ha fet el Partit
Popular.

Què ha fet el Partit Popular o què ha fet aquest govern en
concret, autonòmic, en relació amb les alAlegacions que es varen
presentar? Idò fruit de la bona relació que hi ha per part
d’aquest govern, per part d’aquesta conselleria i per part de mi
mateixa, en el mes de maig ens vàrem traslladar al ministeri i
hem tengut reunions amb el Sr. Beteta directament i el seu equip
i hem valorat aquest projecte, no només mitjançant escrits sinó
directament en persona. Hem fet reunions amb ell, i en base a
això, per exemple, li deia que s’ha recollit la realitat insular, que
en principi determinats articles només parlaven de diputacions
provincials, i ara a cada un dels articles se’ns parla de la realitat
pròpia dels consells insulars, per fer aquest paralAlelisme que hi
ha entre consells insulars i diputacions provincials, i això és
fruit de les reivindicacions que ha fet aquest govern per defensar
la realitat insular de la nostra terra.

En relació, per exemple, després el tema que em comentaven
de la situació, del perquè reestructuram l’administració local i
no reestructuram l’administració estatal, és que l’administració
estatal i l’administració autonòmica, l’autonòmica fa dos anys
que va començar aquesta feina i l’estatal fa un any, és a dir,
quan ha entrat a governar el Partit Popular a les diferents
estructures governatives. Com? Li record que el nostre govern
va reduir l’estructura de 14 conselleries a 7, amb la meitat de
càrrecs polítics, mantenint una gestió eficaç, no és qüestió de
tenir més sous i més doblers sinó de gestionar més eficaçment
l’estructura que un té, establint a més un ordre, com saben,
mitjançant una auditoria de personal i tota una sèrie de mesures
d’un pla estratègic de funció pública dins l’administració, i el
Govern ho ha fet fa un any, ha començat a nivell estatal. Li
record l’informe de la CORA, la Comissió per a la reforma de
l’administració estatal, que s’està desplegant d’acord amb les
comunitats autònomes, que va ser presentat per la
vicepresidenta estatal Soraya Sáez de Santamaría en el mes de
juny i que estam duent a terme en coordinació amb totes les
administracions. 

Si l’administració estatal i l’administració autonòmica es
posen en ordre, a l’administració local evidentment també s’ha
de posar ordre per donar resposta als ciutadans, no perquè no
hagin d’exercir els seus serveis, no és perquè no hagin de tenir
autonomia ni suficiència financera, sinó precisament perquè
l’han de tenir. Per tenir autonomia han de tenir suficiència
financera, i per tenir suficiència financera hem de delimitar les
seves competències i els serveis s’han de prestar amb els
doblers que es necessiten per dur-los a terme, i d’aquesta
manera els serveis seran de més qualitat de cara als ciutadans.

Dit això, també li he de dir que no és coherent avaluar el
nivell de suport que el Govern doni als ajuntaments en base a
les subvencions o en base als doblers que rebin aquests
ajuntaments. Aquest paralAlelisme de tants de doblers donam i
tant de suport donam no és cert. Nosaltres, per exemple, des de
la Conselleria d’Administracions Públiques colAlaboram de
moltes maneres, saben que tenim funcions de cooperació i
colAlaboració a nivell d’ajuntaments, a nivell de funcionaris
d’habilitació estatal, fins i tot a nivell del dia a dia, nosaltres
prestam serveis d’assistència que van més enllà de la pròpia
cooperació i això és un tipus de feina que tal vegada no es veu,
no llueix, no és quantificable econòmicament d’una manera
considerable o important, però sí és una feina important. Els
ajuntaments saben que som devora ells, és una feina que no
dóna grans titulars, però sí saben que som al seu costat i feim
feina devora ells quan fa falta.

Està molt bé, com els deia abans, anunciam un llibre blanc
de reforma local, una modificació local, però també està millor
fer qualque cosa i això és el que fa el Govern estatal en aquest
cas i nosaltres és el que hem fet amb altres actuacions o en altres
moments, al llarg de la història dels governs del Partit Popular,
posar una mica d’ordre dins l’administració, la nostra,
l’administració local en base a les competències que tenim a
nivell estatutari. És a dir, no vull deixar de recordar, per
exemple, la Comissió del pacte local, la Comissió de dret local,
el Fons de cooperació local, el Decret per al sous dels batles, la
Llei municipal i de règim local 20/2006, la Llei 23/2006 de
capitalitat de Palma; existeixen perquè un Govern del Partit
Popular les va aprovar i totes aquestes iniciatives són avui en
dia també una realitat perquè s’han impulsat durant la
legislatura 2003-2007 amb un Partit Popular.

També l’any 2012 hem reactivat el protocol del pacte local
amb la FELIB, és a dir, nosaltres actuam devora la FELIB, no
tenim res en contra la FELIB, al contrari, hem reactivat un
protocol precisament per analitzar la situació de les
competències i del pacte local. Li record que és un protocol, a
més, que es va crear l’any 2005 o 2006 amb un govern Popular
autonòmic, que a l’any 2010 vostès el varen deixar morir,
perquè és ver, no es va prorrogar, i que nosaltres hem reactivat
l’any 2012, no només amb les competències d’analitzar la
situació del pacte local en si, competencial, sinó altres
actuacions que s’hi han afegit, temes de noves tecnologies,
temes de simplificació documental, interoperativitat,
modernització. És a dir, continuam devora la FELIB i devora els
ajuntaments. Això pensam que és lluitar per als interessos dels
nostres municipis i no generar expectatives falses o anunciar
allò que no se sap o que se sap que no es pot executar.
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Li diré, per una altra banda també, per tancar un poc el tema
del que es fa i del que s’ha deixat de fer. El mateix llibre blanc
que els deia, el qual, a més, és un llibre que es va fer amb un
govern socialista, deia literalment: “la legislació bàsica de règim
local no ofereix una llista determinada de competències locals,
sinó que fa una revisió de les lleis sectorials i aquesta revisió no
ha tengut un resultat satisfactori”, per exemple. També diu, en
el mateix sentit que parlaven, que s’han de reformar tres àmbits,
el competencial, per poder establir la responsabilitat de les
entitats locals en les seves competències. La intermunicipalitat,
el que vostès em deien en relació a què si els consells insulars
faran com de controladors, és que en el mateix any 2005 ja es
reconeixia que és necessari determinar la intermunicipalitat per
mantenir a nivell local les competències locals. I després també,
a nivell de control polític, que és un poc la responsabilitat que
tenim de cara als ciutadans, s’havia de plantejar, “la
elaboración de un estatuto de los cargos electivos locales y el
control del gobierno local”. Això ho deia un libro blanco,
signat per Jordi Sevilla, ministre d’Administracions Públiques
socialista. És a dir, és una realitat que nosaltres crec que tots
compartim, però que només quan governa el Partit Popular
realment es posa en marxa. Per què? Perquè afrontam crec amb
valentia aquestes situacions. Pens que tots estam d’acord amb
aquestes coses, és a dir, és necessari definir les competències
municipals i de posar ordre a l’administració local, però després,
en definitiva és un govern, com és el nostre, com és el que hi ha
ara a Madrid, el que agafa el bou per les banyes, el que agafa la
feina i posa fil a l’agulla per posar ordre dins l’administració.

Per tant, jo els deman un exercici de responsabilitat, de
coherència amb tots els ajuntaments, amb tota la societat balear.
Crec que tots hem de ser responsables, parlam d’una llei de
l’any 85, que ha tengut més de 20 modificacions parcials, com
deia, que es va modernitzar la part de les grans ciutats l’any
2003, que ha tengut aquest llibre blanc l’any 2005. I ara
definitivament tenim un projecte de llei en el Senat, crec que
hem de fer un exercici de responsabilitat i entre tots anar de la
mà per dur endavant aquesta reforma tan necessària dins
l’administració local. Jo crec que si d’aquí dos anys podem anar
als ciutadans de les Illes Balears, ben igual que hi vàrem anar
amb el compromís de reformar l’administració, amb el
compromís de què hem fet la feina i duem almenys la
satisfacció d’haver fet tot el possible i d’haver reestructurat i
adaptat a la realitat social econòmica tot allò que la societat ens
demanava i que hem pogut fer, crec que podrem tenir la màxima
satisfacció de la feina que se’ns havia encomanat.

I amb això, crec, a més, que complim un compromís que
teníem amb tots els nostres ciutadans, i sobretot nosaltres amb
els ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo crec que el seu
propi subconscient la traeix, ha repetit insistentment “posar
ordre, posar ordre en els municipis”, quan la majoria d’alcaldes
se’ls han rebelAlat, però alcaldes del Partit Popular. Vostè ha
arribat a parlar d’una llei consensuada, em pot dir amb qui l’han
consensuada? Perquè fins i tot els alcaldes del Partit Popular hi
estan en contra. Supòs que avui sap que ahir mateix, a molts de
municipis d’Espanya, els alcaldes i els regidors, en senyal de
protesta contra aquest projecte de llei, van rodejar el seu propi
ajuntament. I això ho han fet alcaldes i regidors del Partit
Popular, per tant no em parli d’una llei consensuada. És que
vostès vénen aquí amb un discurs fet i ja pot ploure, tronar o fer
sol que fan vostès el mateix discurs. O em dirà que és mentida
que els alcaldes del Partit Popular estan en contra d’aquesta
reforma?

I ja el súmmum del cinisme és que vostè em parli de la Llei
de capitalitat de Palma. Ara en uns minuts coneixerem els
pressuposts per a l’any que ve, de l’any 2014, el tercer
pressupost del Govern del Sr. Bauzá, el qual ha suposat un
enfrontament institucional amb el Sr. Isern perquè no li donen
un duro en concepte de la Llei de capitalitat de Palma. De què
em parla vostè amb la Llei de capitalitat de Palma? Què van fer
la llei? Sí. Què són els únics que l’estan incomplint al cent per
cent? Sí, no perquè ho digui jo, és perquè els ho ha dit el propi
Sr. Isern. Per tant, menys cinisme polític, Sra. Consellera.

Per altra banda, em diu que el nou projecte reconeix la
realitat balear. Supòs que no es deu referir que la realitat balear
es recull en aquesta disposició addicional segona que ha afegit
aquest projecte de llei que diu: “en el caso de las comunidades
autónomas con un sistema institucional propio, las referencias
de esta ley a las diputaciones provinciales se entenderán
efectuadas a los entes locales supramunicipales, previstos en
los correspondientes estatutos de autonomía, a los que se
atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación
a los municipios y prestación de servicios públicos locales”.
Miri vostè quina llauna per a aquesta llei per no anomenar els
consells insulars, que els deu fer urticària al Govern del Sr.
Rajoy. Però vostè se’n dóna compte de quina manera ens tracten
a les illes? Per no anomenar els consells insulars, si ho
haguessin pogut posar en castellà i tot, “a los consejos
insulares”. Ens engeguen un discurs de sis línies per no
anomenar els consells, és que és una vergonya Sra. Consellera,
i vostè ens diu que li fan cas a les seves alAlegacions!

Per cert Sra. Consellera, jo supòs que encara que són del
mes de març i vostè encara no hi era, s’haurà llegit les
alAlegacions, perquè sap què diuen les alAlegacions? Diu que a
aquesta llei “no se tiene en cuenta a lo largo de la ley que los
consejos insulares no son equiparables plenamente a las
diputaciones, ya que no son simples entidades locales”. I
continua dient: “si lo que realmente se desea es modificar esta
distribución competencial, se debe hacer constar en esta ley y
emplear los instrumentos legales, establecidos al efecto para
poder llevar a cabo esta modificación, que en ningún caso, -diu
vostè Sra. Consellera a l’Estat-, que en ningún caso podrá ser
realizada por ley ordinaria”. I la llei que es tramita a les Corts
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Generals és una llei ordinària, perquè el que ha dit aquest
Govern, la seva conselleria Sra. Riera, no parl d’una altra, parl
de la seva conselleria, el que els diuen vostès al Govern del Sr.
Rajoy és que incompleixen l’Estatut d’Autonomia i, per tant,
atempten a la Constitució Espanyola. Llavors aquí ens pot fer un
discurs molt polit, però la realitat és una altra, que vostè
mateixa, la seva conselleria ha argumentat en contra del Govern
Rajoy en contra d’aquesta llei perquè atempta contra el nostre
Estatut d’Autonomia.

Per altra banda, també m’agradaria saber Sra. Consellera, ja
que ha fet referència, crec que hi ha fet referència a l’article 13
que s’ha incorporat a aquest projecte de llei, aquest article 13,
el qual és nou respecte de l’anterior avantprojecte, parla de la
fusió de municipis. M’agradaria saber, Sra. Consellera, si a les
Illes Balears el Govern preveu que hi pugui haver en algun cas
fusió de municipis. Si és així, en quins casos, si està previst per
part del Govern de les Illes Balears.

I per últim, també voldríem saber què passa amb el protocol
d’impuls del pacte local, era un protocol que va néixer l’anterior
legislatura i que vostès han continuat fent. Es va fer molta feina
per part de la FELIB, on s’havien d’aclarir determinades
competències, en alguns casos ja es va fer en matèria
d’educació, si tota aquesta feina continuarà endavant o ja
quedarà en paper banyat, donada la imminent entrada en vigor
d’aquest projecte de llei.

I per últim dir que ens reafirmam que el més preocupant de
tot això és la criminalització que es fa dels municipis, de les
entitats locals, entitats plenament democràtiques que vostès
pretenen tornar a tutelar com en temps anteriors. És que ja està
bé de dir que hem de posar ordre als municipis, que són els
dolents; no, miri, si l’Estat és el que té un major dèficit i un
major endeutament del conjunt de les institucions públiques
d’aquest país. Els municipis han complert i esperem que
continuïn complint una funció molt important recollida a la
pròpia Constitució, com a institució més propera als ciutadans.
I creim que amb l’obsessió, la del Partit Popular, la del Sr.
Rajoy i la de la majoria d’institucions que vostès governen, amb
aquesta obsessió de recentralitzar-ho tot, és que no deixaran res
viu, ni tan sols els municipis, que el Partit Popular, que governa
a bona part d’ells, els han dit que hi estan en absolut desacord.

Per tant, no em torni a parlar d’una llei consensuada, perquè
no tenen el vot favorable de ningú, ni de la Federació de
Municipis, ni de la Federació de municipis més petits, ni tan
sols dels alcaldes del Partit Popular. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. David Abril, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. Per a mi una de les preguntes més importants que
li he plantejat, si realment el Govern de les Illes Balears està en
condicions d’assumir allò que el projecte de reforma defineix
com a competències impròpies, i que nosaltres també ho podem
reconèixer que ho són, dels ajuntaments i que se deixaran de fer
per part dels ajuntaments, perquè se’ls impossibilita amb

aquesta reforma, si s’assumiran a nivell de govern i s’assumiran
amb pressupost. Vostè m’ha fet voltes, no m'ha respost
clarament, i jo i el meu grup, mentre no tenguem una resposta
clara d’això, doncs continuarem mantenint aquesta
intencionalitat de fons que pensam que hi ha amb aquest
projecte de reforma, i pens que és legítim.

Em permetrà que també li qüestioni aquesta identificació
entre centralització i eficiència que vostè planteja, això pot ser
correcte en alguns casos, però tenim una Constitució que també
parla d’autonomia local i que parla del principi de subsidiarietat,
serà que el principi de subsidiarietat també du eficiència, o serà
que els pares i mares, que n’hi havia poques, crec que no n’hi
havia cap quan varen redactar la Constitució, i és un error,
s’equivocaven en definir aquest principi. Jo pens que allò petit
és eficient i és àgil. Què perquè el que tenim ho sigui més, fa
falta una reforma? D’acord, no és aquesta reforma que tenim
damunt la taula en aquests moments.

De fet, hi ha temes molt adaptats a la nostra realitat
territorial, com puguin ser les mancomunitats, que per ventura
caldria potenciar amb aquesta reforma, reagrupar o rompre
determinats vicis que hi havia hagut, ajuntaments que havien
viscut del boom immobiliari també a nivell d’ingressos i tornar
a allò que també va ser fruit de la primera Constitució, que són
les mancomunitats, i reagrupar serveis per donar cobertura a
determinats municipis que no els podien assumir en solitari, i
això més aviat s’ho carrega la reforma. En canvi, les
diputacions, que són allà un poder intermedi, en teoria lligat a
allò municipal, però que això sí que és un exemple de poca
racionalitat i de despesa frívola, no es toca. Per tant, és una
incoherència que a mi m’agradaria ressaltar.

Tampoc no ens queda clar a aquest grup parlamentari quins
seran els estaments intermedis, què passa amb els consells en el
nostre cas? Perquè amb el paper polític que vostès els han
atorgat, sobretot en el cas del Consell de  Mallorca, que és un
zero a l’esquerra, el paper polític que el Partit Popular ha atorgat
al Consell de Mallorca no és ni de govern de Mallorca, ni de
poder supramunicipal. Si té alguna proposta o idea al respecte
m’agradaria que me la digués, perquè jo, més enllà de convocar
misses i coses d’aquestes, al Consell de Mallorca, seriosament,
políticament els han deixat un paper molt trist. I en canvi si són
coherents amb el que plantegen amb aquesta reforma, li haurien
de donar un altre paper, m’agradaria que em digués si n’ha
parlat amb els seus companys, si estan d’acord amb tot aquest
plantejament, si pensen donar un altre paper al Consell de
Mallorca realment com a poder supramunicipal, perquè
nosaltres estam convençuts que com a govern no podran arribar
al nivell de proximitat i per tant d’eficiència que tenen en
aquests moments els ajuntaments, per molt millorable que sigui.
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Amb el tema de la criminalització dels ajuntaments, m’ho he
deixat abans a la meva intervenció, i de les incoherències, el que
fan amb els polítics locals. I això val per a tots els colors, no
voldria acabar aquesta intervenció sense fer un reconeixement
a tota la gent que fa feina a l’àmbit local, des d’allò polític,
siguin del color polític que siguin; vull dir, els batles dels petits
municipis, siguin del PP, del PSOE, de MÉS, és igual, fan una
feinada, moltes vegades sense cobrar. I e que fa aquest projecte
de reforma és castigar, castigar, però el que fa aquest projecte
de reforma, per mor de la racionalització, és castigar amb
dedicacions exclusives els batles dels municipis petits i, en
canvi, premiar amb més assessors els dels municipis grossos.
Ens sembla una incoherència també d’aquest projecte.

I volia acabar i demanar-li si saben què són 8.000 milions
d’euros en termes de racionalitat? 8.000 milions d’euros,
nosaltres hem fet els comptes, és el que gastarà el Ministeri de
Defensa el 2014, no per la via del Ministeri de Defensa, sinó
amb competències impròpies que ens fiquen per altres
ministeris, Foment, Agricultura, Innovació, etcètera. En base a
quina necessitat? No ho sabem, no sabem si això d’espiar-nos
a nosaltres mateixos és molt racional i molt eficient, esper que
la racionalitat que du aquest projecte de reforma no tengui a
veure amb aquesta racionalitat, ho dic també a l’hora de
relativitzar segons quines xifres. Perquè 8.000 milions d’euros,
que és el presumpte estalvi que es preveu amb aquesta reforma,
però que causarà molt de mal en termes democràtics i en termes
socials, és l’equivalent al que ens gastarem de més en
competències impròpies, d’acord amb el pressupost general de
l’Estat per al 2014 només en Defensa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Fernando Rubio, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens sorprèn, perquè crec que
aquesta compareixença no s’enfoca de la manera més correcta
per part dels partits de l’oposició, i diré per què. S’ha de tenir
present que tenim asseguda a la consellera d’Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears, no tenim al ministre
d’Administracions Públiques, per tant, jo crec que enfocar
aquesta compareixença fent com si la Sra. Riera fos el Sr.
Montoro, a part de què no s’assemblen en res, crec que no és
molt adient.

És a dir, això és una llei estatal, una llei, efectivament, que
regula el Govern d’Espanya i que es tramita a les Corts
Generals, i que aquesta llei afectarà les nostres competències,
per tant crec que és important la compareixença de la consellera,
per fer les valoracions de com aquesta llei de bases afectarà les
competències de la nostra comunitat autònoma i les regulacions
també de la nostra comunitat autònoma en matèria de règim
jurídic local.

Sí que consider, però, que no és responsable per part de
l’oposició fer aquestes afirmacions que es fan d’aquesta
normativa, sobretot quan van en contra d’allò que ells mateixos

varen plasmar a un document, per tant ells es queden amb
declaracions d’intencions, nosaltres, quan governam des del
Partit Popular, quan som al Govern, crec que actuam amb major
valentia i abordam aquestes reformes que són absolutament
necessàries i que en aquests moments són imprescindibles, per
tal de tenir una administració local més sostenible, per tal de
tenir una administració en la qual hi hagi el principi de
suficiència financera, més eficaç, més racionalitzada i reordenar
totes aquestes competències que efectivament han estat un dels
majors problemes durant aquests quasi trenta anys d’incertesa,
de saber com s’havien de gestionar i quin era els papers dels
municipis davant la gestió d’aquestes competències impròpies,
que suposava una responsabilitat i suposava, a més a més
també, una càrrega pressupostària que no era necessària als
diferents municipis, a les diferents entitats locals del nostre país.

Nosaltres sí que consideram que aquesta estimació que es fa
d’estalviar 8.000 milions d’euros és una partida important i
considerable. Crec que va en la línia del que fa el Govern de
l’Estat i també el Govern de les Illes Balears, vostè mateixa ho
ha dit, Sra. Consellera, aquest Govern ja ha impulsat tot un
seguit de mesures de racionalització, per tal de complir i
d’assolir els nostres compromisos per a la reducció del dèficit
públic, aquesta ha estat un peça cabdal, vital i absolutament
necessària i responsable, absolutament responsable, per tal de
tenir uns pressupostos, per tal de tenir una economia sanejada,
per tal de poder sortir de la crisi econòmica el més prest
possible i per tant, crec que aquesta és una qüestió que no es pot
banalitzar, sinó tot el contrari, també és una part molt important
d’aquesta llei, però també aquesta llei situa els municipis des del
nostre punt de vista al lloc que es mereixen i que necessiten, hi
ha més seguretat jurídica, hi ha més concreció del que és...
aquells buits legals que no quedaven clars ni definits dins el nou
règim jurídic local que es planteja i per tant, consideram que és
una llei responsable i absolutament necessària.

Per tant, des del nostre grup parlamentari donam suport a
aquesta tramitació, consideram que és una tramitació adient i
ens sumam també a les valoracions que ha fet, com no podria
ser d’altra manera. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats, gràcies per
les vostres paraules, sobretot per les paraules del representant
del Grup Parlamentari Popular en relació amb el suport que
dóna a aquest projecte de llei estatal.

Evidentment des de la Conselleria d’Administracions
Públiques no s’exerceixen competències estatals, però si,
evident, els puc dir en pròpia persona que tenc coneixement del
món local perquè he fet feina vuit anys a ajuntaments de menys
de 5.000 habitants, per la qual cosa conec un poc la realitat i
l’esforç que realitzen els municipis dia a dia i hora a hora per
dur endavant els seus serveis i atendre els ciutadans, d’això, els
puc dir que estic segura que aquest esforç és encomiable i el
conec de primera mà.
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Ho he dit abans, el projecte de llei sí s’ha fet de la mà de la
Federació de municipis, el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per part de la Secretaria d’Estat,
s’ha reunit directament, a més, amb les entitats locals, a través
dels seus representants, les associacions de municipis,
precisament per elaborar aquest projecte, però també entenem
que és un projecte que requereix un exercici de valentia i de
responsabilitat. És que les reformes són això, de vegades les
reformes a nivell individual suposen un esforç, però a nivell
global suposen un benefici per a l’interès general. I el que feim
els polítics, almenys els polítics Populars és intentar defensar i
dur endavant aquests interessos generals, la qual cosa és
beneficiosa per a la ciutadania en general.

Com a darrera vegada, els he dit que dia 25 de gener de
l’any 2012 es va fer la darrera reunió, precisament per analitzar
l’administració paralAlela a l’administració insular que és el
supòsit de tot el sector públic instrumental.

En relació amb el que hem fet amb el pacte local,
evidentment que hem fet reunions, és que, a més, els he
comentat que els protocols de pacte local es varen crear la
legislatura 2003-2007, a més jo feia feina a la Conselleria
d’Interior que era en aquell moment, al Servei de Corporacions
Locals, per la qual cosa vaig formar part directament d’aquesta
posada en funcionament d’aquest pacte local. I els comentava
que l’any 2010 es va aturar perquè un govern socialista, que en
aquell moment era el que governava, que governaven vostès,
Sra. Costa, no varen prorrogar aquest conveni, per la qual cosa
aquest protocol va quedar aturat, era l’any 2010, -sí, el protocol
s’havia de prorrogar anualment i no varen signar la pròrroga per
la qual cosa va quedar suspès- i a l’any 2012 l’hem hagut de
tornar firmar i posar en marxa.

Què hem fet des de l’any 2012? Hem fet vuit reunions, hi ha
les actes aixecades, vull dir que hi ha informació clara, hem fet
vuit reunions amb la FELIB i amb els representants d’aquesta
comissió de pacte local per dur endavant no només mesures en
determinació de competències, sinó altres com els he explicat:
noves tecnologies, simplificació documental, interoperabilitat
i tota una sèrie d’actuacions. Però d’acord amb els temps,
evidentment no cream un mapa competencial d’uns serveis que
no poden ser prestats d’una manera eficient, sinó d’acord amb
la realitat. I si ara es reforma aquesta llei de bases de règim
local, el que hem discutit en aquestes reunions és cap on anam
amb aquesta llei reguladora de bases de règim local, no
començarem a analitzar competències ni a distribuir la manera
de prestar-les mentre que no es determini aquesta estructura
bàsica que ens ha de regir i que està per damunt nosaltres, que
és una normativa bàsica estatal.

En relació amb l’escrit d’alAlegacions, precisament li he dit
que el reconeixement que els consells insulars surtin al projecte
de llei estatal amb la mateixa sintonia que les diputacions
provincials per reconèixer la realitat insular, és perquè nosaltres,
amb aquestes alAlegacions, vàrem intentar transmetre, amb la
major duresa, franquesa i realitat, què eren les Illes Balears; ens
vàrem reunir, a més, al ministeri i gràcies a això pensam, a més,
amb la labor feta evidentment des de la FELIB i dels diferents
ajuntaments, s’ha traslladat al darrer projecte o a l’avantprojecte
i ara ja projecte de llei aquesta realitat insular. Vull dir, realment
no és que els consells insulars hagin quedat de banda, és que
nosaltres hem aconseguit gràcies a aquesta feina conjunta amb

la FELIB..., -també li record, a més, em sembla que era el mes
de juliol que va venir el president de la FEM, ens vàrem reunir
aquí, jo vaig ser amb ell a la taula asseguda amb tots els batlles
i vàrem debatre aquest projecte de llei. És a dir, és un projecte
de llei parlat, consensuat, però evidentment que requereix un
exercici de valentia, requereix un exercici de valentia.

I li ho record, cada vegada que governa un Partit Popular a
una administració es posa ordre al que s’ha desbaratat abans, és
així.

(Algunes rialles)

L’eficàcia, sí, sí, sí, l’eficàcia, l’eficiència es posen en
marxa, es posa ordre quan governa un govern del Partit Popular,
ha passat ara i va passar en el 2003-2007, i a nivell estatal igual,
passa ara del que es s’ha desbaratat en anys anteriors, és així. La
gestió eficaç requereix una gestió eficient i una gestió de
resultat, així de clar.

En el suport als petits, evidentment també donam suport als
municipis de menys de 1.000 habitants. El projecte de llei, que
és una reforma valenta en un principi feia referència que no
havien de tenir dedicacions exclusives, que li preocupa el tema
de les dedicacions exclusives al Sr. Diputat. I també li record
que nosaltres vàrem demanar que es reconegués la feina que fan
els batlles de municipis petits i en aquest sentit s’ha establert la
possibilitat que tenguin dedicacions parcials conforme
s’estableixi a la llei de pressuposts. Per tant, s’ha recollit també
aquesta necessitat o aquesta preocupació i aquesta realitat que
vàrem transmetre, perquè sabem d’aquest esforç -com li deia-
dels ajuntaments.

El que en definitiva els deman és que no s’instalAlin com
sempre en la cultura del no, que vostès mateixos a l’any 2005
varen reconèixer que hi havia una necessitat de fer una reforma
competencial, de control municipal i d’una intermunicipalitat
per dur endavant aquestes competències i aquestes funcions, que
no s’instaurin en la cultura del no, que facin aquest exercici de
responsabilitat i de coherència i que participin com hi han
participat la resta dels grups parlamentaris a dur endavant
aquesta reforma local, tan necessària, perquè els dic que
realment crec que tots els ciutadans i ciutadanes nostres,
sobretot de les Illes Balears, i a nivell general ens ho agrairan.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans de continuar volem
agrair la presència de la Sra. Consellera i dels seus
acompanyants.
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2) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8573/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'explicar i valorar els
efectes del projecte de llei de racionalització i sostenibilitat
de l'administració local de les Illes Balears.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, en teoria he de retirar la petició de compareixença, com
que no tenc ànim de venjança no tornaré fer comparèixer la
consellera, i retiram, el nostre grup parlamentari retira la petició
de compareixença, perquè consti a l’acta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, agraïm la retirada del debat i votació de l’escrit
RGE núm. 8573/13, del Grup Parlamentari MÉS.

Per tant, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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