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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, empezaremos con la sesión de

hoy y en primer lugar pediríamos si se producen, si hay

substituciones.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, en nom de MÉS per Mallorca, en

lloc del Sr. David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. ¿Alguna substitución más? De acuerdo, pues

muchas gracias.

Compaerixença de la consellera de Participació,

Transparència i Cultura, solAlicitada mitjançant els escrits

RGE núm. 4213/15, presentat pel Govern de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre directrius generals de

l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del

govern, i RGE núm. 4295/15, presentat per tres diputats

membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d'informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a transparència i participació.

El orden del día de hoy consiste en la comparecencia RGE

núm. 4213/15, de la consellera de Participación, Transparencia

y Cultura, solicitada por el Gobierno de las Islas Baleares con

tal de informar sobre las directrices generales de la acción del

Gobierno que desarrollará en sus áreas de responsabilidad de

acuerdo con el programa político del Gobierno; y también en

la comparecencia RGE núm. 4295/15, de la consellera de

Participación, Transparencia y Cultura, solicitada por tres

diputados miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales

y Generales adscritos al Grupo Parlamentario Popular, con tal

de informar sobre las líneas programáticas de la conselleria en

relación con la transparencia y la participación.

Asiste la Sra. Esperanza Camps Barber, consellera de

Participación, Transparencia y Cultura, a la cual damos la

bienvenida a esta comisión, y viene acompañada por la Sra.

Ruth Mateu Vinent, secretaria general de la conselleria;

también por el Sr. Miguel Gallardo Esgleas, director general de

Participación y Transparencia; la Sra. Ángeles Álvarez, cap de

gabinet de la consellera; y la Sra. Itziar Lecea, responsable de

comunicación; y la Sra. Natalia Pérez, adjunta al director

general, a quienes también damos la bienvenida a esta

comisión.

Haremos el debate conjunto de las dos comparecencias. Por

lo tanto tiene la palabra la Sra. Consellera. Adelante.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Bon dia, senyores i senyors diputats. Abans de res he

d’excusar la presència de la Sra. Ruth Mateu, la secretària

general de la conselleria, que no ha pogut venir. Simplement

açò.

Em present davant de vostès a petició pròpia, com han dit

abans, i per primera vegada en aquesta comissió d’Assumptes

Institucionals, com a consellera de participació, transparència

i Cultura, i abans de començar a explicar les previsions i

l’objecte de la nostra conselleria, i com ja vam fer a la

Comissió de Cultura, presentaré el director general responsable

i l’assessora, que fa funcions d’adjunta al director general.

El director general de Participació i Transparència és el Sr.

Miquel Gallardo Esgleas. És llicenciat en ciències polítiques i

de l’administració a la Universitat Pompeu Fabra i postgrau en

comunicació i estratègia política a l’Institut de Ciències

Polítiques i Socials de Barcelona. També és llicenciat en

ciències del treball per la Universitat Pompeu Fabra. Ha

treballat d’analista de rutes i preus a Air Europa i anteriorment

havia fet feina d’analista a diferents consultores de Mallorca i

Barcelona. També ha treballat en organismes públics com el

FOGAIBA o l’Ib-salut.

I la Sra. Natàlia Pérez Marquès és llicenciada en ciències

polítiques i de l’administració per la Universitat Pompeu Fabra,

té un màster en gestió pública per la Universitat Autònoma de

Barcelona, i un postgrau sobre el sistema tributari per la

Universitat Oberta de Catalunya. Des del juny de 2010 fins a

l’octubre de 2014 ha estat treballant a la direcció de prevenció

de l’Oficina antifrau de Catalunya.

Bé, la primera dada que vull remarcar, senyores i senyors

diputats, és que aquesta és la primera legislatura que el Govern

de les Illes Balears té una conselleria dedicada a qüestions de

participació i transparència. L’anterior administració tenia una

direcció general de Funció Pública, Administracions Públiques

i Qualitat dels Serveis que depenia de la Conselleria

d’Administracions Públiques. La primera direcció general de

Qualitat del Govern de les Illes Balears data del 2007, i estava

adscrita a la Conselleria de Presidència. Per tant aquesta

conselleria és una novetat per a nosaltres com a Govern i també

ho és per als ciutadans de les Illes Balears. 

Però si realment som aquí parlant d’això, de participació i

transparència, és justament estiregassats o empesos per la

ciutadania, que ha comprès i que ha decidit que la política i els

polítics han deixat de ser un joc de pocs, una ciutadania que ha

comprès que els actes que facem aquí dins tenen a veure amb

la vida de les persones, amb els seus drets com a ciutadans, i

per açò s’ha acabat el fer política darrere de cortines gruixudes

o domassos de vellut. Per açò la ciutadania s’ha dotat d’eines

a través de les quals pot monitoritzar la feina de

l’administració, de totes les administracions; s’ha donat eines

per demanar informació i per reclamar quan aquesta informació

li és negada, i a més de saber, la ciutadania també té dret a

participar en els diferents processos de presa de decisions quan

es tracta de qüestions que l’afecten directament. I açò és una

novetat, perquè històricament aquesta ciutadania optava per

viure al marge de la política. Ara que està organitzada ja forma

part de la presa de decisions, i açò és importantíssim, és un

canvi de paradigma que hem d’assumir ja des de les

institucions si volem retallar l’enorme distància que en moltes

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504213
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504295
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ocasions s’aprecia entre els ciutadans i l’anomenada classe

política.

La participació ciutadana és necessària i seminal per a

qualsevol sistema democràtic, fins al punt que podem afirmar

que sense participació no hi ha democràcia. És un dret

fonamental de la nostra societat i no es pot limitar només a la

participació periòdica en unes eleccions per escollir els nostres

representants a les institucions. En la mesura que els ciutadans

esdevenen actors i no només espectadors necessiten i exigeixen

unes administracions més transparents. 

La setmana passada es va celebrar el Dia internacional del

dret a saber; el director general de Participació i Transparència

publicava un article en què publicava què és això del dret a

saber: saber què i saber fins a on. Els llegiré ara un fragment

que em sembla que ens situa i ens retrata. En aquest text el

director general escrivia: “Per què és imprescindible la

transparència dins l’administració pública? Per començar, per

principis; no és de rebut que els ciutadans no tenguin accés al

gruix de la informació que l’administració disposa. Hem de ser

conscients que sempre hi haurà una informació que no serà

pública, principalment per motius de seguretat o tècnics, però

la resta ha de ser pública i accessible. A més, i aquesta hauria

de ser la clau de volta que ens hauria de motivar com a societat,

la transparència és un impediment per a la corrupció: a més

opacitat més facilitat per posar la mà a la caixa. Quan hi ha

molts ulls mirant què fa l’administració és molt més difícil fer

mangarrufes”. Aquí tancam les cometes i ho subscrivim, açò.

Em sembla absolutament necessària aquesta conselleria que

forma part del Govern d’un territori on -i perdonin que

repeteixi l’expressió- les mangarrufes i la corrupció han estat

a l’ordre del dia, i encara ara en pagam les conseqüències.

Convindran amb mi que encara sentim vergonya quan se

succeeixen les notícies sobre judicis i causes que encara tenen

pendents persones que han tengut càrrecs d’altíssima dignitat

a la nostra administració pública. La poca honorabilitat,

decòrum i honestedat d’aquestes persones va combinar

perfectament amb el fet que els calaixos no eren de vidre;

emparats en aquesta opacitat alguns polítics de determinats

grups van convertir en una pràctica habitual posar-hi la mà per

enriquir-se personalment, afavorir familiars i amics, o fer

favors a costa dels doblers de tots. Aquestes mangarrufes, que

ja han passat pels jutjats i han estat tipificades de delicte, ens

han costat, ens costen encara, molt cars als ciutadans de les

Illes Balears.

L’exercici de la transparència comporta l’obertura de la

informació pública, l’adopció d’una cultura democràtica

participativa amb l’objectiu final de compartir el poder entre

govern i societat. Aquest escenari ideal necessita d’una societat

interessada i activa, i això és així perquè la informació és un

dels recursos més poderosos que pot tenir la ciutadania. Tenir

més informació, tenir-la més elaborada, tenir la possibilitat

d’analitzar-la i treballar-la és sinònim de tenir una major

capacitat d’acció, d’elaborar arguments més forts i de disposar

d’instruments més potents per criticar, proposar i millorar les

accions de govern que defineixen el rumb de la vida pública.

Aquesta és la participació directa i real.

Amb tot, s’ha de tenir present que tot i que les polítiques de

transparència s’impulsaran des d’aquesta conselleria afectaran

tots els departaments del Govern i també els actes que es facin

al Parlament, als ajuntaments, als consells, etc. D’açò, i ja ho

saben, se’n diu transversalitat. Per tot açò els principals

objectius d’aquesta conselleria i de la Direcció General de

Participació i Transparència seran l’elaboració d’un projecte de

llei sobre transparència, accés a la informació pública i bon

govern, a més d’impulsar tot un seguit de polítiques per tal que

la transparència i la participació ciutadana siguin cada vegada

més presents en tot el que envolta la cosa pública. 

Tal com hem dit, senyores i senyors diputats, el més paregut

a açò, l’embrió del que ara és la Direcció General de

Participació i Transparència era la Direcció General de

Qualitat; estava adscrita a la Conselleria d’Administracions

Públiques i es dedicava a fer feina en la millora de la qualitat

dels serveis als ciutadans i la simplificació administrativa. Això

no ho deixarem de banda, alhora que se seguirà caminant cap

a l’administració electrònica. Sense un fort impuls de

l’administració electrònica i la resta d’àrees que ja formaven

part de la direcció general no serà possible poder oferir ni

transparència ni un millor servei a la ciutadania. Es tracta d’una

eina que ens consta que l’anterior equip de govern volia

impulsar per avançar cap a la digitalització; en aquest cas la

nostra voluntat és no només continuar per aquest camí, sinó

aprofundir-lo i apostar decididament amb la Direcció General

de Desenvolupament Tecnològic per poder assolir algun dia

una administració sense papers.

Els explicaré ara quins són els principals objectius

d’aquesta legislatura en les diferents matèries que afecten la

Direcció General de Participació i Transparència. 

En matèria de participació ciutadana treballarem per iniciar

un camí de no retorn amb la participació en la presa de

decisions per part de la ciutadania. Promourem la participació

des de totes les seves formes d’expressió com a instrument de

transformació social. Farem que tots els sectors de la societat

tenguin la capacitat de participar en afers polítics i socials; per

aconseguir-ho les principals tasques que volem dur a terme

aquesta legislatura són les següents: millora i desenvolupament

d’un portal de participació ciutadana, açò implica dissenyar un

punt d’accés més atractiu i intuïtiu per al ciutadà des d’on es

puguin oferir vies i modalitats alternatives de participació;

elaboració de guies de participació ciutadana, és a dir, elaborar

i editar unes guies bàsiques que recullin bones pràctiques i que

puguin utilitzar les diferents administracions per incentivar i

aprofitar les iniciatives ciutadanes; elaboració d’un pla de

participació ciutadana que ens permeti dibuixar un pla de feina

realista per a la legislatura partint d’una diagnosi de la situació

actual. 

La pregunta del mes: aquesta iniciativa ja estava implantada

i des de la direcció general hem començat ja a adaptar-la a les

necessitats més reals de la ciutadania; així des del principi de

la legislatura cada mes implicam una de les conselleries perquè

utilitzi aquest recurs per consultar els ciutadans sobre alguna de

les polítiques en què ja s’està treballant o en alguna de futura;

a la vegada permetrem les preguntes obertes i també donarem

un feedback mensual de com està la implementació de les

mesures demanades per la ciutadania en els mesos anteriors. Ja
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els puc avançar que fruit d’aquesta iniciativa la Direcció

General de Participació i Transparència, arran de la pregunta

que es va fer el mes d’agost, hem pogut saber que una de les

mesures prioritàries per als participants d’aquesta enquesta per

tal de regular els principis d’actuació dels alts càrrecs d’aquest

govern és l’aprovació d’un codi ètic, de manera que la intenció

inicial d’aquest govern d’elaborar aquest codi ètic s’ha vist en

certa manera legitimada pels ciutadans que van participar en

l’enquesta, i els puc avançar també que ja s’està treballant en

aquesta proposta de codi ètic.

Donarem també suport a l’elaboració de processos

participatius per a altres àrees de l’administració tenint en

compte la diversitat d’illes i de matèries; els temes són tan

diversos com salut, medi ambient, educació... Assessorament

en matèria de participació, açò ja està en marxa també, perquè

diferents organismes de l’administració autonòmica ja s’han

dirigit a la nostra direcció general per demanar suport per

impulsar iniciatives de participació; és a aquest apartat de

participació de la nostra conselleria al qual toca elaborar i posar

a disposició del Parlament una llei de consultes; per definició

la llei de consultes ha de ser el marc de garanties i de

participació social per a la celebració de referèndums i

consultes. Es donarà també més rellevància i es millorarà el

portal de participació i l’elaboració normativa.

I encara una altra acció que s’ha posat en marxa

conjuntament amb la Conselleria de Treball és la recuperació

del Consell Econòmic i Social. Com vostès saben era un

compromís del Govern tornar a constituir aquest òrgan

consultiu en matèria de relacions laborals que el Govern

anterior va suspendre alAlegant causes econòmiques, però a

ningú no se li escapa que al Sr. Bauzá no li agradaven gens els

dictàmens del CES. Com els dic, pràcticament en les primeres

setmanes de la legislatura es van iniciar les converses per

retornar-li les seves atribucions.

Pel que fa a la transparència i al bon govern les premisses

sobres les quals treballam són fer que la ciutadania percebi la

transparència com element inherent a tota acció de govern;

permetre l’accés de la ciutadania a controlar l’acció del Govern

és la clau per minimitzar, com els he dit, senyores i senyors

diputats, els casos de corrupció. I és clar que una de les

encomanes que tenim és elaborar i fer complir una llei de

transparència i bon govern d’àmbit de les Illes Balears que serà

ambiciosa. Al mateix temps, com els record, hem iniciat ja la

redacció d’aquell codi ètic de què els parlava; estem més que

convençuts que aquesta és una eina molt potent i molt

necessària; l’elaboració d’aquest codi seguirà un procés

participatiu, on es convocarà a una sessió de treball a tots els

alts càrrecs als quals afectarà aquest codi, perquè des d’aquesta

conselleria es creu fermament que si s’impliquen les persones

que s’hauran de regir per aquest codi durant tot el procés

d’elaboració serà molt més fàcil que n’interioritzin l’esperit;

serà a partir de la pròpia reflexió sobre els principis ètics de

l’organització que n’assimilaran els valor que vulguin garantir

i preservar. Aquí és on tornam a incidir en la transversalitat de

les polítiques que hem iniciat.

Tot i que encara s’està elaborant els puc avançar que aquest

codi ètic pretén identificar quins són les conductes i els

comportaments exigibles als alts càrrecs i també al personal

eventual de l’administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears. Aquesta serà una mesura per recuperar la

confiança dels ciutadans en les seves institucions i en els seus

representants. A més es preveu millorar la qualitat institucional,

enfortir les competències en ètica pública, implementar un

sistema de seguiment efectiu i real de compliment dels

objectius i les conductes del mateix codi ètic, alhora que

s’establiran processos de millora contínua des dels estàndards

de conducta. L’objectiu és arribar a un elevat grau de detall i

establir una sèrie de comportaments exigibles al que

desenvolupen càrrecs públics. La finalitat és promoure

l’exemplaritat a través de la integritat, reforçar l’eficiència de

la institució i garantir, tal com ja s’ha esmentat, que la

confiança de la ciutadania no minvi.

Com saben, senyores i senyors diputats, assumir una sèrie

de fites en matèria de transparència és una obligació legal en

virtut de la Llei estatal bàsica 9/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern; i de

la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del

bon govern de les Illes Balears. Però tal com els he dit al

principi, i deixant de banda les obligacions legals, la

transparència és un objectiu del Govern i una de les prioritats

d’aquesta conselleria. L’exercici de la transparència implica

dues vessants que són la publicitat activa a través del portal de

transparència i la publicitat passiva a través de l’exercici del

dret d’accés de la ciutadania a la informació pública. Fa uns

minuts els parlava de la transversalitat de la pràctica de la

transparència al Govern; per això s’han de coordinar totes les

conselleries i s’ha de fer un seguiment global de totes les

matèries. 

Especialment estreta ha de ser també, com els he dit, la

relació amb la Direcció General de Desenvolupament

Tecnològic. La llei obliga a oferir la informació en format

reutilitzable; així, per exemple, no s’haurien de penjar

documents en format PDF sinó en altres formats en els quals es

puguin treballar, i sempre que es pugui mitjançant aplicacions

que permetin que a mesura que la informació s’introdueix en la

tasca diària simultàniament s’actualitzi en el portal. Sabem que

no serà fàcil, però el nostre gran repte és aconseguir que a poc

a poc tots els àmbits de l’administració treballin amb

informació que sigui fàcilment consultable, que s’abandoni

progressivament el paper, que els formats siguin comuns arreu

i que al final del procés es pengin de manera automàtica per tal

que tothom els pugui veure.

Pel que fa a al vessant de publicitat passiva la llei estableix

un dret d’accés a la informació pública de la ciutadania que

canvia el concepte que fins ara era vigent. Fins a l’aprovació de

la Llei estatal de transparència ja esmentada les administracions

només estaven obligades a facilitar la informació sobre l’estat

de tramitació dels procediments en els quals tenien la condició

de persones interessades, i facilitar l’accés als registres i arxius

en els termes i condicions legalment establerts. El plantejament

de la nova llei va molt més enllà; aquest nou text atribueix a

totes les administracions l’obligació de facilitar qualsevol

informació que consti a l’administració pública a qualsevol

persona que ho solAliciti sense que hagi de justificar el seu

interès o motiu. Tot això obliga a dissenyar un nou sistema de

funcionament dins aquesta administració que s’haurà de

plasmar en l’elaboració d’un reglament que reculli l’exercici
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d’aquest dret per part de la ciutadania, és a dir, el procediment,

els límits, els òrgans competents, etc. Tots aquests canvis

signifiquen un replantejament de les funcions i les tasques per

a bona part de l’administració, s’haurà de donar resposta de

manera ràpida i efectiva a la ciutadania en demandes concretes.

Com veuen, senyores i senyors diputats, la transparència és

una eina de ciutadania molt potent i obliga l’administració a ser

extremadament eficient i eficaç. Igualment la transparència és

cara, per això necessitam de vostès i dels grups que

representen, senyores i senyors diputats, un compromís a l’hora

de bastir pressupostàriament els organismes que l’hauran de

facilitat i n’hauran de tenir cura. Aquest, el de la transparència,

és el gran repte del segle XXI per a l’administració, encara que

el nostre país arribi amb bastants dècades de retard respecte

d’estats més avançats del nostre entorn. La llei estatal que els

he esmentat estableix la necessitat de preveure un òrgan

independent al qual es puguin dirigir recursos administratius en

aquesta matèria; aquesta oficina ha d’estar creada abans del 10

de desembre de 2015. Aquest govern va prendre possessió el

mes de juliol de 2015; el govern que ens va precedir coneixia

aquesta norma i aquesta necessitat des del dia de l’aprovació

d’aquesta llei el 9 de desembre de 2013, i tot i això no va fer

cap passa per crear aquest òrgan, que ha de ser l’encarregat de

resoldre les reclamacions dels ciutadans que no hagin rebut

resposta de petició d’informació per part d’una determinada

administració. Aquesta deixadesa de l’anterior administració ha

fet que pràcticament ens trobem sense temps material per crear

aquest òrgan i ara es valoren diverses opcions per tal de salvar

aquesta situació.

La gestió i el registre d’interessos i activitats del registre de

patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, va ser assignada a

l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears per la Llei

4/2001, de 31 de març. Aquesta oficina mai no va ser posada

en marxa de forma efectiva, per la qual cosa de manera

transitòria, és el Departament de Qualitat qui gestiona les

declaracions dels alts càrrecs i els informes de compatibilitat.

Amb tot, aquestes funcions seran competència de la futura

oficina anticorrupció, ja que es considera que aquest tipus de

registre ha de ser gestionat per un òrgan completament

independent del Govern i així ho serà aquesta futura oficina.

Una altra de les branques que surten de la Conselleria de

Participació i Transparència és la que té a veure amb la

simplificació i racionalització dels processos administratius.

Açò és un dels pilars de la modernització de l’administració i

passa per la revisió de procediments administratius, tant per

facilitar la relació amb la ciutadania, com per millorar

l’eficiència i el funcionament intern. Actualment es treballa en

la reforma de la seu electrònica, on han de constar tots els

procediments que es gestionen des d’aquesta administració,

amb un format accessible i intuïtiu per al ciutadà. I és que la

Direcció General de Participació i Transparència és la

responsable de coordinar els continguts de la seu electrònica i

d’analitzar el seu disseny des de la perspectiva de la ciutadania.

A més a més, aquesta direcció general té assignada la

coordinació i ordenació dels registres administratius, inclosos

els telemàtics. En aquest sentit, continuam amb la tasca de

digitalització i de la carpeta documental que va iniciar

l’anterior Govern i que servirà per facilitar la vida dels

ciutadans a l’hora de reduir la paperassa i facilitar els tràmits de

l’administració. A aquestes alçades de segle, ja no és

admissible que a una persona se li demanin constantment

documents i certificats que l’administració ja té.

Un altre bloc d’actuacions dins el camp de la transparència

i la millora de la qualitat dels serveis que està assignada a la

nostra conselleria, és la coordinació i impuls de les cartes

ciutadanes. Consisteix en construir i publicar uns compromisos

de serveis que es presten des de cada entitat, òrgan o

organisme.

Senyores i senyors diputats, depèn també de la Direcció

General de Participació i Transparència la sensibilització cívica

i social en el suport al voluntariat. En aquest sentit es va

aprovar en el Consell de Govern, de divendres 25 de setembre

del 2015, el règim de funcionament del Fòrum Balear del

Voluntariat. Entre altres projectes i actuacions en matèria de

voluntariat, hi ha l’establiment d’una línia anual de subvencions

per a entitats, el suport i promoció de les entitats del

voluntariat, la formalització d’acords de colAlaboració amb la

Universitat de les Illes Balears.

Senyors i senyors diputats, el que els acab d’explicar i

supòs que ara ho debatrem entre tots, és una part de la feina i

de les atribucions de la Direcció General de Participació i

Transparència, un departament que té com a objectiu millorar

clarament la qualitat democràtica a les Illes Balears i

perfeccionar la relació entre els ciutadans i l’administració. Ja

els he esmentat la llei de consultes i la llei de transparència i

bon govern, com un dels textos legislatius que han de sortir de

la nostra direcció general. A banda, es treballa amb la

Conselleria de Presidència en l’elaboració de la llei que ha de

regular la ja esmentada oficina anticorrupció, un altre dels

compromisos ferms d’aquest Govern i que ja he esmentat en

diversos moments d’aquesta compareixença.

Altres projectes normatius que voldríem impulsar en

aquesta legislatura són el decret d’accés a la informació o el

decret que regula el funcionament dels registres. I si el

calendari i els mitjans econòmics i de personal ens ho

permeten, començaríem a fer feina en la realització d’una llei

que reguli els lobbys. Els poders polítics tenen el mandat

constitucional de promoure i de fer realitat el dret de

participació. Els poders polítics han d’impulsar accions perquè

la ciutadania s’impliqui més en els assumptes públics, així

s’aconseguirà una gestió més eficaç i una acció de govern més

encertada. Són diversos els estudis que parlen del bon govern

com una de les variables imprescindibles per al

desenvolupament econòmic, la felicitat i el benestar de la

societat. Segons el catedràtic de ciències polítiques Manuel

Villoria, la capacitat públicoprivada a través del bon govern per

contribuir al bé públic, és part de l’experiència i del

coneixement comú de les nostres societats al llarg de la

història. I Villoria encara diu, “la clau per al bon govern és la

qualitat institucional”.

Supòs senyores i senyors diputats, que vostès i jo som aquí

empesos pel mateix interès, per servir als ciutadans, per

aconseguir aquesta qualitat institucional, per dotar a la

ciutadania de totes les eines que necessita per participar en la
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pressa de decisions, per monitoritzar l’acció del govern, per a,

en definitiva, eixamplar les costures de la democràcia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Muchas gracias, Sra. Consellera. Procede ahora

a la suspensión de la sesión por un tiempo de 45 minutos, a fin

de que los distintos grupos parlamentarios puedan preparar la

formulación de sus preguntas o de sus observaciones. Por lo

tanto, lo que procede es pedir a los portavoces si quieren la

suspensión, o si podemos continuar.

(Remor de veus)

De acuerdo. Pues entonces continuamos. Para las respuestas

de la Sra. Consellera, puede contestar globalmente a cada uno

de los portavoces de los grupos parlamentarios o contestar

individualmente a cada uno de ellos.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo. Pues entonces en primer lugar tiene la palabra

por parte del Grupo Parlamentario Popular el Sr. Juan Manuel

Lafuente, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias Sr. Presidente.  Gràcies, Sra. Consellera, bon dia.

Vamos a ver, en primer lugar manifestar el agradecimiento a la

consellera por la comparecencia y a su equipo. Alegrarnos de

que uno de los objetivos del Gobierno sea ir caminando por el

incremento de la transparencia y la participación ciudadana.

Creo que es un camino sin retorno en la política actual y que

todos los grupos políticos creo que podemos coincidir en esas

cuestiones, pero en materia de transparencia, evidentemente,

como principal grupo de la oposición, lo que nos interesa son

los hechos, es decir, la transparencia como hemos manifestado

reiteradamente no sólo se define sino que se practica, no

solamente se manifiesta sino que se deben practicar en cosas

concretas. 

Y por tanto, entraríamos a cuestiones más concretas. Nos

han parecido muy interesantes los proyectos de futuro, pero las

cosas concretas que podemos poner en marcha ya, que se

puedan poner en marcha por parte del Govern y que desde el

Parlamento podamos ejercer la correspondiente labor de

seguimiento y control.

Le preguntaría, por ejemplo, en cuestiones que nos parecen

importantes. En materia de participación ciudadana, está

prevista en la actual normativa la participación ciudadana en

materia de elaboración de leyes. ¿Qué leyes concretas y que

materias concretas importantes que estén en tramitación en este

momento hay abierto un procedimiento de participación

ciudadana? Me gustaría saber qué documentos concretos están

en participación ciudadana.

Pregunta importante, se va a iniciar la tramitación del

presupuesto. ¿Cómo piensa la conselleria mejorar la

participación de los ciudadanos en la elaboración de los

presupuestos de la comunidad autónoma? ¿Van a tirar adelante

presupuestos participativos o no?

La cuestión de quejas, sugerencias e información. En esta

vía me gustaría saber cuántas quejas, sugerencias en esta

materia ha habido en los cién primeros días del Govern.

Recordar que era una vía de participación ciudadana muy

utilizada, por ejemplo en el 2013 hubo 11.400 quejas,

sugerencias al Govern y el Govern atendía esta vía, que creo

que es una vía positiva a la que hay que incentivar y saber qué

resultado está teniendo. Los cién primeros días, ¿qué cantidad

ha habido?

¿Qué medidas concretas a corto plazo, está bien la previsión

de modificar la ley de transparencia, la ley de consultas

entiendo que será una ley de consultas conforme a la legalidad,

están bien estos proyectos, pero qué medidas a corto plazo va

a poner en marcha la conselleria para mejorar el ránquing de

transparencia en Transparencia Internacional? También nos

gustaría saber las mejoras en transparencia en materia de

contratación. Nos gustaría saber qué medidas por ejemplo ha

adoptado en materia de transparencia en dos decisiones

importantes del Govern: se ha modificado la relación de

puestos de trabajo, ¿cuáles han sido las medidas de

transparencia en la modificación de puestos de trabajo? Se ha

modificado el Plan de subvenciones de este Govern en poco

tiempo, con una modificación importante en el Consejo de

Gobierno, ¿qué medidas ha adoptado en la modificación del

Plan de subvenciones? A este diputado no le consta ninguna.

Otra cuestión importante para los ciudadanos, las listas de

espera. ¿Qué medida de transparencia e información se ha

adoptado se y se piensa adoptar en las listas de espera, en un

servicio tan importante para los ciudadanos como es la

sanidad?

Piensa poner en marcha la..., ha contestado que creará una

oficina diferente, pero mientras no haya el marco legal, de

acuerdo con la actual Ley 4/2011, la Oficina de Evaluación

Pública prevista en la ley y ¿estará prevista en los presupuestos

de este año?

¿Qué medidas de transparencia concreta va a adoptar, por

ejemplo en el sector público instrumental? Seguimos viendo

que faltan datos de los altos cargos en el sector público

instrumental, al menos no lo he visto, no sé si han colgado

últimamente, puede ser que sí, pero no los he visto.

¿Qué materia en ayuda en los consells insulares y

ayuntamientos en materia de transparencia? He visto que hay

algunos ayuntamiento, por ejemplo, sí que ya tienen sus

ordenanzas, era trabajar en la unificación de ordenanzas

municipales en materia de transparencia.

¿Qué medidas concretas en el fomento de la cultura

democrática se van a establecer también? Yo creo que es
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importante el fomentar la cultura democrática entre los

ciudadanos y por tanto, nos gustaría saber medidas concretas.

En simplificación administrativa, nos gustaría saber cuál es

el estado de la carpeta ciudadana y de la digitalización, que

eran dos proyectos muy importantes que se había trabajado por

parte del anterior Govern y que creo que es una linea a seguir

y que técnicamente debemos seguir trabajando, pero ¿cuál es

el estado de estos dos expedientes que son cuantitativamente y

cualitativamente importantes?

¿Piensa poner en marcha el Premio de la calidad y buenas

prácticas este Govern? No ha dicho nada, no ha mencionada

absolutamente nada. Premio de calidad y buenas prácticas

previsto en la Ley 4/2011, artículo 27.

Vamos a ver, en cuanto a los desarrollos reglamentarios, en

cuanto a la calidad de gestión había pendiente un desarrollo

reglamentario en calidad de gestión, ¿se piensa desarrollar?

¿Se piensa desarrollar el reglamento del Gobierno en

funciones, no se piensa desarrollar?

Bien, habíamos solicitado, hay un acuerdo del Pleno del

Parlamento, en que no solamente se hagan cargo de las

retribuciones de los altos cargos, del personal eventual, sino de

todo tipo de indemnizaciones y otras retribuciones. En esta

materia había un plazo de 15 días desde la aprobación. Se

piensa poner en marcha en el plazo previsto por el Parlamento,

o no se cumplirá el acuerdo del Parlamento.

En materia de calidad normativa, la memoria de impacto

normativo. Se está trabajando en un modelo de memoria de

calidad normativa, se tiene previsto, no se tiene previsto.

El reglamento de responsabilidad social, se tiene previsto,

no se tiene previsto, no se piensa hacer nada, sí se piensa hacer.

En cuanto a las obligaciones de evaluación de

intervenciones públicas de más de 5 millones de euros. Existe

la ley, se va a hacer, no se va a hacer.

Estas cuestiones creo que son importantes.

Información sobre las declaraciones de bienes patrimoniales

del Govern y de sus altos cargos. Se va a hacer algún tipo de

publicidad, como se reclamaba por parte de los partidos que

ahora gobiernan, cuando estaban en la oposición, o no se va a

hacer ningún tipo de publicidad de las declaraciones de bienes

patrimoniales y de intereses de los altos cargos del Govern, o

lo dejaremos al arbitrio de que sea una potestad de los partidos

políticos. También nos gustaría saber cuál es la posición de la

consellera en esta materia.

Me gustaría saber si tiene cuantificado cuál es el coste de la

recuperación del Consell Económico y Social, es decir, la

supresión del Consell Económico y Social, como muy bien ha

dicho la consellera, no solamente se argumentó, sino que se

basó en cuestiones de tipo económico, nos gustaría saber si se

ha cuantificado económicamente, cuál es el coste de su nueva

puesta en marcha. Usted ha comentado que la transparencia es

cara, la transparencia tiene su coste evidentemente y hay

muchas cosas que sí que son caras y hay otras, muchas

importantes, que dependen de la voluntad política del

Gobierno. Es decir, principalmente hay que tener voluntad, y

mejor si se tienen recursos, pero principalmente hay que tener

voluntad.

En el código ético, la elaboración del código ético, entiendo

que parece una cuestión positiva, pero el artículo 31 de la Ley

4/2011 ya establece también un código ético bastante concreto,

es un artículo muy concreto y muy extenso y en el que

entendemos que principalmente hay que cumplir la ley y el

código ético sería un desarrollo de este artículo, pero es

básicamente cumplir este artículo.

Ha hablado de las mejoras del portal de transparencia y

participación. Me parece positivo, es cierto, yo creo que es una

de las cuestiones básicas en cuestiones de interactividad, a

través de la red han mejorado mucho, los ciudadanos vemos

que podemos con mucha facilidad acudir a una web de un

banco y hacer trámites. Y en cambio desgraciadamente las

herramientas administrativas de participación de la

administración no son tan ágiles como las del sector privado.

Creo que sí se puede mejorar, tanto en la información como en

la posibilidad de interactividad entre los ciudadanos y el

Govern, en la mejora del portal.

EL SR. PRESIDENT:

Puede ir finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Muy bien. Creo que ya he planteado bastantes cuestiones.

Muchas gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Ahora tiene la palabra por

parte del Grupo Podem...

(Remor de veus)

Ah..., no, ha dicho globalmente, ¿no? Perdón. Globalmente.

Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Podem

Illes Balears, la Hble. Diputada Sra. Marta Maicas, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Hola buenos días. Primero de todo agradecerle su presencia

aquí. Realmente me ha sorprendido mucho el discurso, me

congratula al mismo tiempo, puesto que no sé si usted escuchó

ayer mi pregunta del Pleno de ayer, en el que, entre otras cosas,

daba a conocer que durante esta legislatura me iba a proponer

averiguar y, si es necesario, denunciar, todo aquello por lo cual

podíamos decir que teníamos problemas arrastrando... en

cuanto a problemas de gerencia en la sanidad. Pensamos que

muchos de los problemas que tenemos ahora mismo en esta

institución se debe a la cantidad de cargos públicos que no

gestionan correctamente esta institución.
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Por lo tanto, a mi me gustaría que se hiciera, si fuera

posible, una gestión más adecuada en cuanto a los

nombramientos que se hacen de cargos públicos. Yo sé que

muchos de ellos son elegidos de forma libre, de libre

designación, pero al mismo tiempo me gustaría que se siguieran

las medidas de contratación que se estipulan, porque tengo que

escuchar de diferentes colectivos que, una vez más, los

responsables de los servicios sanitarios son elegidos en base a

sus filas. Entonces bueno, voy a pedir que, por favor, se tome

en cuenta esta problemática que llevamos arrastrando desde

varias legislaturas, debido a los nombramientos que se hacen de

forma irresponsable.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Joana Aina Campomar, por un tiempo de diez

minutos.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies a tots per ser avui aquí.

Estam convençuts que la importància de la transparència i la

participació és avui a la política un pilar fonamental, per donar

credibilitat a la tasca de servei públic per a la qual ens han

elegit tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país.

Per això estam contents de sentir...,  satisfets de sentir les

seves propostes perquè creim que sí que poden garantir la

màxima informació -gràcies- la màxima informació de la tasca

del Govern que ha de ser una prioritat i que creim que amb això

també el fet que la conselleria, la transparència i la participació

formin part, diguem, d’una conselleria pròpia creim que dóna,

a part de donar visibilitat que sembla que no, però la visibilitat

també dóna suport d’una forma més indirecta, però crec que

ajuda a conscienciar tothom i no tant a la gent del carrer i

també als responsables públics i també als ciutadans en general,

sí que és vera que a la gent avui dia ja en té prou amb una web

o un twitter per considerar que aquests drets estan garantits,

no?, i que s’ha de fer una passa més endavant. Crec que això he

entès que era la proposta que avui duia aquí la conselleria. 

Vostè crec que ha posat damunt la taula una eina

fonamental que en el segle XXI és imprescindible, que és

l’administració electrònica. L’administració electrònica és l’eix

per a quatre pilars o per als pilars que vostès crec que han posat

damunt la taula, que són, les qualitat dels serveis, la

simplificació administrativa, la transparència cap als ciutadans

de les tasques de govern i, diguem, facilitar la participació de

la gent dins processos públics i de servei públic.

Per tant, sí que és un repte, estam convençuts, com vostè ha

dit, que això també requereix recursos, requereix recursos, no

és fàcil, no es pot fer tot amb un dia. És vera que en aquesta

comunitat ja s’han fet passes, hi ha passes fetes i aquestes

passes no tan sols es varen iniciar a la legislatura passada amb

el Partit Popular, sinó que ja vénen més d’enrere, amb el pacte

anterior també ja s’havien iniciat aquestes mesures. Per tant, és

un tema que està sobre la taula, que està començat, però sí que

falta donar-li l’empenta, es troba, diguem, en un aspecte un poc

en stand by, que de vegades hi ha recursos o menys recursos,

crec que és l’hora ja de donar-li l’empenta definitiva perquè ja,

diguem, en lloc d’estar en semirepòs o de caminar lentament ja

vagi, no direm a corre-cuita, però que sí vagi a un pas normal,

i en això l’encoratjam en aquesta tasca des de MÉS per

Mallorca.

I bé, nosaltres aquí no cal dir molta cosa més, però sí

contents que hi hagi una llei de consultes que s’estigui

preparant, supòs que en aquest moment no deu saber ni tenir,

però bé, si ho sap, quines previsions té d’aquesta. Però sí que

de la futura oficina d’anticorrupció si ens podria dir, tal vegada,

quins terminis preveuen. No dic que ja sàpiguen en quina

situació està, però almanco amb quina previsió vostès treballen.

Que ja saben que després aquests terminis sempre es poden

moure i es poden canviar, però bé si que estaríem interessats en

això, perquè creim que també és una eina fonamental, ja s’ha

parlat altres vegades, ja es parla des de fa temps, i bé, crec que

seria una fórmula també d’una altra passa més en donar

credibilitat al servei públic. 

Aquests anys, i malauradament crec que tant el Partit

Popular a l’Estat com el Partit Popular, aquests anys el que s’ha

degradat és la percepció de servei públic per part de la

ciutadania, i això s’ha de revertir. La ciutadania ha de tornar a

percebre els serveis públics com una cosa seva, com una cosa

important, els qual han de valorar i dels quals també ells en són

part i també han d’exigir, però també hi han de participar. Crec

que aquesta és la feina que ens pertoca en aquest moment, a

part dels altres que és de garantir el dret a la informació o de

garantir que els ciutadans sàpiguen amb què ens gastam tots els

euros. A part de la part econòmica, jo crec que hi ha tota

aquesta altra tasca.

No cal dir que per manca de recursos, evidentment, també

amb aquest finançament injust que tenim a la nostra comunitat

autònoma i la manca de recursos que tenim és difícil, sé que

s’haurà de fer un gran esforç per posar aquesta tasca en marxa.

Esperem que després d’aquestes eleccions generals tots els

grups representats en el Congrés, siguin els que siguin, tenguin

en compte això i que no només sigui una sensibilitat sinó que

sigui un objectiu prioritari fer-ho. Això és el que nosaltres

demanam.

Gràcies per la seva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Sr. Jaume Font, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Consellera, equip que l’acompanya, benvinguts. He intentat

dividir això en set mòduls, en set cossos, per no fer-me...

perquè quedi clar.

Li volia fer una prèvia, eliminat el TIL, eliminada la Llei de

símbols, posat en marxa tot el que fa referència a la moratòria
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de grans superfícies, tornades les targetes sanitàries als

immigrants, ens acostam al que a mi m’agrada de la política

que és la realitat, és a dir, el somni d’unes eleccions i la

borratxera i la ressaca de després, als 95 dies que em pens que

fa avui, començam amb la realitat, i una de les propostes

estrella, lògicament, que el pacte va signar, va ser la

Conselleria de Transparència, no és verat? Molt bé, per a la

qual cosa li desitjam molta sort. Però Participació i

Transparència esperam, esperam, que no sigui només una

conselleria de titulars i que no estigui en estado -com diria un

castellà- en estado gaseoso, en estado gaseoso perquè té aquest

perill: codi ètic, llei de consultes... bé, la primera pregunta:

vostès tenen el suport de Podemos per tirar tot això endavant?

Això seria la primera pregunta que avui un ciutadà es faria a les

Illes Balears, i en ares a la transparència m’agradaria que ens

digués si per al codi ètic tenen el suport de Podemos, que crec

que ja començarem a fer política. 

L’altra qüestió, el segon bloc, vostè parla de la

transversalitat en tot el Govern. Hi estic molt d’acord, però jo

li posaré un exemple molt petit i si em pot dir com ho fan ara,

perquè això ja ha començat, això ja ha començat. Per exemple,

hi ha conselleries que en aquests moments tramiten coses que

afecten dones i homes d’aquesta terra, petites i mitjanes

empreses, autònoms, és a dir, com s’estableix avui el control

per avaluar el dia a dia de la transparència? Com s’estableix

avui, avui, què fan vostès avui distint de com es feia fa un any?

L’altre bloc, administració electrònica, administració sense

papers, molt bé. Crec que aquí faran falta doblers per a

formació, molts, molts, molts, però molts, no s’ho pot imaginar,

quasi quasi més que els que té vostè ara assignats a la

conselleria, perquè jo hi crec en l’administració sense papers,

li posaré dues..., jo li dic perquè no ho podrà arreglar tot; però

si vostè vol estar prop dels ciutadans i volgués arreglar només

dues conselleries on hi ha molts de papers, molts de papers, que

és Medi Ambient i tot el que fa referència a Obres Públiques,

Habitatge, Agricultura, i tot això; és a dir, m’agradaria saber

quins són els objectius de l’administració sense papers a curt

termini i a mig termini, perquè sé que vostès no podran aplicar-

ho al cent per cent en quatre anys, ni els ho deman que ho facin

perquè és més complicat del que a la gent li pot semblar

inicialment. Però m’agradaria que en tema de com formarem la

gent perquè ho pugui fer, parl dels mateixos funcionaris que hi

ha, i com la gent podrà tramitar aquests papers, estaria bé que

començàssim a saber coses, que no seran en estado gaseoso

sinó que seran en estat sòlid del que podríem fer a partir d’ara.

Quart bloc. Vostè parla de la millora del portal de

participació ciutadana i la nostra pregunta és la següent, dins

aquesta qüestió: com es mou una proposta que arriba al portal?

Com es mou una queixa que arriba al portal, que no és el

mateix que una proposta? I, com es comprometen o es

comprometran a la solució d’aquesta proposta o d’aquesta

queixa? Això és molt senzill, és a dir, això té terminis, no té

terminis, com es deriva, és a dir, proposta, queixa, solució.

Li volia fer una observació, quan vostè ha dit allò del

Consell Econòmic i Social, que ha anomenat el Sr. Bauzá, no

es preocupi del Sr. Bauzá, el Sr. Bauzá no és que li fes por, és

que no sabia fer equips i no sabia tenir gent més intelAligent que

ell al seu costat, així de clar, és a dir, li diu un per experiència.

I això no lleva que hi havia molta gent molt bona i preparada en

el Govern anterior, però deixem el Sr. Bauzá, anem a posar el

CES en marxa, que crec que sí és l’important.

Cinquena qüestió. Oficina de transparència, oficina

anticorrupció: quin pressupost tendrà vostè per a això? I

després, m’agradaria que em digués qui serà el responsable de

l’oficina anticorrupció? És a dir, quin rang té, quina auctoritas

té? És a dir, com es mou per poder ensumar la llebre? Com es

mou?

Sis. Avui, avui dia 6, si no vaig equivocat, d’octubre, o 7,

no ho sé, 6, quin control es fa perquè no hi hagi problemes de

corrupció actualment? És a dir, avui es compren bolígrafs, avui

es compren llibres, avui es contracten productes de neteja, avui

es contractaran mil coses, gases, cotó, llençols a hospitals que

depenen directament de nosaltres i que no hi ha una concessió,

és a dir, avui què fem per detectar el problema anticorrupció,

de possible corrupció? És el que m’agradaria que em contestàs.

Li diré una proposta que duia El Pi, que és al nostre

programa i està signada davant notari i que qui hagués volgut

pactar amb nosaltres ho hagués hagut de fer, era -i jo li propòs

que ho faci, hi guanyarà molt-, no hi estan d’acord, és a dir,

aquí hi ha gent que no hi està d’acord, que és aquí dins..., bé,

ara em pens que ha sortit; nosaltres diem que totes les

secretaries generals de totes les conselleries i totes les

secretaries generals de totes les empreses públiques haurien de

ser funcionaris de carrera, un cos especial de funcionaris de

carrera que estiguin com a mínim sis anys en el lloc, no quatre,

sis, i així veuria segur vostè que la tramitació dels papers

canviaria totalment i absolutament. Però han passat quatre anys

i no s’ha fet, i crec que en passarem quatre i no es farà, perquè

aquí hi ha una part de gent que ja diu, bé, jo és que he posat

funcionaris com a secretaris generals. No, no parl d’això, parl

que el funcionari que hi és pot governar amb vostès i pot

governar amb un altre, però pel que vetlla és per la llei. Això

seria...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...la meva veu, ah! És a dir, això canviaria radicalment,

però...

I vaig al setè i darrer, la transparència. Jo em deman, que

seran més transparents vol dir que desapareixeran les

subvencions nominatives? Subvencions nominatives per a

associacions, sindicats, empreses, diaris, per al món de la

cultura, o les subvencions nominatives continuaran existint i no

anirà tot a concurs públic? Perquè, alerta!, parla molt bé de

titulars en estat gasós del que implica això, i l’altre, que s’ha

aprovat ja tot el que he dit fins ara i fins i que ja està la Llei de

símbols i que ja som al dia 95 i som a punt d’arribar al dia 100,

i tendrem el trull de les generals..., dia 1 de gener les propostes

han de començar a ser realitats. És l’únic que li demana El Pi.

Li desitjam molta sort, creim en la seva voluntat de voler-ho

fer, jo li garantesc que estic convençut que vostè ho vol fer, és

a dir, em dóna aquest impuls positiu, però és clar, vostè ja pot

veure per on anirem nosaltres al llarg de la legislatura amb

aquests set blocs que li he plantejat. Són blocs de tocar a terra,

no són blocs d’anar molt lluny. Moltes gràcies.



86 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 6 / 7 d'octubre de 2015 

 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por el Grupo Parlamentario

MÉS per Menorca tiene la palabra la Hble. Sra. Patricia Font,

por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Benvinguda consellera, i al seu equip, i

gràcies per la seva compareixença. Som conscient que davant

seu té una conselleria que s’ha hagut de construir de bell nou i

en la qual porta poc temps. És molt complicat construir una

conselleria nova, disposar de pocs recursos humans, pressupost

ajustat i dur molts de projectes alhora, però a la vegada crec

que té un repte interessantíssim i importantíssim per al Govern,

però sobretot per a la ciutadania.

El repte de fer i desenvolupar aquesta llei de transparència

ha de tenir el suport, sense dubte, de la ciutadania i ha de servir

com a eina de control per al Govern, i tot açò no hagués estat

possible sense les xarxes socials, tant pel que fa a les

mobilitzacions com per la facilitat per accedir a la informació.

Termes com open government són molt més que el govern

obert, és practicar l’escolta activa de debò, tenir en compte les

demandes dels ciutadans i entre tots arribar a acords

colAlaboratius; també obliga a la ciutadania a ser molt més

activa i participativa, ha d’assumir la seva parcelAla de

responsabilitat. Paraules com transparència, colAlaboració,

participació, societat oberta, dret d’accés a la informació, e-

govern, administració electrònica, ja estan gairebé

normalitzades, ara la tasca és fer que la ciutadania les incorpori

al seu llenguatge, a la seva vida i a la seva rutina

administrativa, perquè realment l’administració ofereix aquests

serveis.

Té raó, Sr. Font, quan parla d’administració electrònica i la

necessitat de formar la ciutadania, però no és menys cert que la

feina forta serà dissenyar webs realment intuïtives i senzilles,

per sort cada dia hi ha menys analfabets digitals. 

Voldria que es fixassin en altres exemples actuals, ara

parlam més pel que fa al disseny de la web, per a bons i per a

dolents. El Portal de la transparència del Govern d’Espanya,

inaugurat el passat 10 de desembre de 2014, va rebre una

mitjana de deu visites al dia, aquest és un exemple dolent; un

bon exemple a seguir, des del meu punt de vista, és el portal del

Govern basc, Irekia, que va ser dels primers a aplicar la

transparència del seu govern a través de la web.

Respecte del codi ètic, voldria saber si també es comptarà...,

ha comentat que hi participarem tots els membres, però també

si hi haurà una participació ciutadana.

I també m’interessa molt -i ja vaig acabant- el tema de

l’oficina anticorrupció que ja ha comentat la Sra. Campomar,

perquè també consider com ella que és una cama bàsica

d’aquest projecte, és a dir, sense aquesta oficina anticorrupció

que també castigui la gent que s’equivoca i que posi unes

normes per poder garantir aquesta transparència.

Li donam moltes gràcies, força i coratge.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por el Grupo Parlamentario

Mixto tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Silvia Tur, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Camps, molt bon dia

també a vostè i a tot el seu equip al qual don l’enhorabona pel

seu nomenament i els encoratjo, a tots vostès, que facin una

gran feina. Poques coses podré afegir respecte del que ja s’ha

dit perquè realment el més interessant és escoltar ara la seva

intervenció i que ens expliqui exactament amb un poc més de

concreció en què es materialitzaran algunes de les actuacions

que ens ha explicat. I per altra banda, evidentment, desig que

sí que la seva conselleria prengui el protagonisme que mereix,

que cal i que la ciutadania realment ha demanat. 

Tendrà l’oportunitat de construir projectes nous, projectes

que significaran un abans i un després en la nostra manera de

relacionar-nos amb la ciutadania i també en la manera de

relacionar-se per part de la ciutadania amb el Govern i amb les

seves institucions.

Esper també que la seva funció, Sra. Camps, serveixi per no

només establir mecanismes de transparència dins les

institucions de la comunitat autònoma, sinó que també d’alguna

manera serveixi d’un efecte... o serveixi com a un revulsiu

perquè les administracions locals i les administracions insulars

facin aquesta feina perquè si no és així no tendrà massa sentit.

Entenc també que tendrà una feina important per

desenvolupar les dues lleis que vostè ha apuntat aquí, la de

consultes i la de transparència i bon govern. M’agradaria molt

que ens avançàs sí és possible una primera calendarització

perquè entenc que si volem que aquestes lleis no només

s’aprovin, sinó que realment es consolidin dins aquesta

legislatura serà important que s’aprovin, crec que com a mínim

dins l’any 2016, ja que si no és així no tendran ni prou temps de

recorregut com perquè suposin una veritable transformació.

Sra. Camps, vostè du una conselleria que és objecte d’una

gran expectativa, supòs que ho sap, i jo evidentment com a

diputada per Formentera no puc més que dir-li que l’encoratjo

que faci aquesta feina. Li he de dir també, ara que tenc

oportunitat de fer-ho, que en la seva visita a Formentera va

deixar un molt bon gust de boca, li ho he de dir també, i això

crec que mereix sentir-ho, mereix escoltar-ho i no volia

desaprofitar aquesta oportunitat.

Per tant, Sra. Camps, en realitat més que dir-li moltes coses,

el que tenc són ganes d’escoltar-la, ganes de veure-la treballar

i sobretot ganes que la feina que vostè ha de desenvolupar des

de la seva àrea sigui una prioritat per a la resta de consellers i

conselleres, que entenc que és així, però que vostè ha de

comptar forçosament amb tot el suport econòmic, tècnic, humà

i polític per poder engegar aquestes activitats, perquè si no és

així... em tem que només n’haurem parlat i no anirem gaire més

lluny.

Per tant, felicitar-la i molt de coratge.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora por parte del Grupo

Socialista tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. María José

Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, en primer lloc vull donar la benvinguda, també com

no, a la Sra. Consellera i al seu equip i agrair les explicacions

que ens ha donat sobre aquestes línies bàsiques que durà a

terme la seva conselleria en aquesta àrea concreta, perquè

sabem que és més àmplia, no només té aquestes tasques que ens

ha explicat avui aquí.

He escoltat amb atenció tot el que ens ha explicat i li he de

dir que des del Grup Parlamentari Socialista ho compartim,

compartim, compartim que la ciutadania ha empès a donar

aquesta passa, a crear una conselleria amb aquest nom de

transparència, participació ciutadana, que és una ciutadania

activa i per tant, sí que necessitam eines per saber i eines per

participar.

També compartim que, el que vostè ha dit, sense

participació no hi ha democràcia i no ens podem limitar només

a la participació cada quatre anys a les urnes i també que la

transparència és un obstacle important per a la corrupció,

òbviament com més transparència hi ha menys possibilitats de

corrupció tindrem.

Per últim també el tema de l’administració sense papers, la

veritat és que és una gran fita, però si es pogués assolir seria un

gran triomf. Vostè ho ha dit, per una banda ens trobam front a

un punt de partida, un inici ja que mai no havíem tingut en

aquesta comunitat autònoma una conselleria del Govern

específica en part per a la transparència i la participació

ciutadana essent aquest un clar exponent de la nova forma de

fer política per la qual s’ha de caracteritzar aquest govern.

Per altra banda, però, també és cert que les paraules

transparència i participació ciutadana no són noves tampoc en

aquesta comunitat, són paraules que es varen omplir de

contingut en el sentit en què avui les entenem mitjançant la Llei

4/2011, de 31 de març, de la bona administració i bon govern

de les Illes Balears, sota el mandat del president Antich, essent

també un altre exemple el Decret 46/2008, d’11 d’abril, de la

creació de la Comissió Interdepartamental per a la participació

ciutadana, modificat pel Decret 85/2009, de 20 de novembre,

com a passa prèvia.

També vull dir que aquestes paraules no són noves en

aquesta comunitat perquè, existint la normativa anteriorment

esmentada, el Govern de la passada legislatura les va obviar i

les va ignorar de tal forma que fins i tot pretenien derogar dita

normativa.

Al Govern Bauzá la transparència era transparent,

efectivament, no la vàrem veure per aumon i la participació

ciutadana va ser substituïda per la imposició a la ciutadania,

però per sort ja totes aquestes coses formen part del passat, ja

forma part del passat que al Servei de Salut, per exemple, no es

fessin memòries des de l’any 2011, forma part del passat la

imposició del TIL i forma part del passat també ja la repressió

a la llibertat d’expressió emparada en la Llei, ja extinta, de

símbols.

Comentari apart mereixen els casos de corrupció pels quals

malauradament la nostra comunitat autònoma ha esdevingut

famosa arreu del món amb el seu màxim exponent el Govern

Matas, un altre clar exemple d’opacitat i manca de

transparència.

A Balears trobam la llavor d’aquests conceptes de

transparència i participació a l’Estatut d’Autonomia,

concretament als articles 14 i 15 on dins el títol II, relatiu als

drets, deures i llibertats dels ciutadans, es regulen aquests dos

articles, el 14 és relatiu als drets en relació amb les

administracions públiques, la transparència, i l’article 15 a la

participació ciutadana, amb la qual cosa estic ben segura que

vostè tindrà sempre present que realment aquests dos conceptes

a què vostè ha de donar contingut i ha de desenvolupar són

drets fonamentals dels ciutadans d’aquesta comunitat.

Però com a ningú no se li escapa, tot açò de què parlam ja

estava inventat fa estona, així també ho ha comentat la diputada

Sra. Font, amb la concepció de l’open government on per

exemple a Estats Units han estat pioners i..., però no fa falta

anar-nos-en tan enfora, podem fer una ullada relativament

propera i ens adonarem com a Catalunya i al País Basc ja

disposen d’un sistema que garanteix prou bé la transparència a

les administracions i al govern i la participació ciutadana.

Igualment, l’Estat espanyol té una profunda arrel

municipalista i també tenim exemples de participació ciutadana

amb els consells oberts, els concejos abiertos, amb la qual cosa

també hem d’entendre que aquests conceptes el que hem de fer

ara és desenvolupar-los en el que la ciutadania realment ens

reclama.

Per últim també em vull referir a l’article 9.2 de la

Constitució Espanyola, també l’ha esmentat la consellera a la

seva compareixença, en què realment correspon als poders

públics promoure les condicions per a  la llibertat i igualtat de

l’individu i dels grups que l’integren siguin reals i per tant

remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la plenitud i

facilitar la participació de tots els ciutadans a una vida política,

econòmica, cultural i social, per tant, també dins la vida

política. Però vostè ho ha dit, Sra. Consellera, actuació del

Govern transparent i participada per la ciutadania, una societat

activa informada i implicada repercuteix necessàriament i

directament en un govern més exigent i eficaç mantenint un

constant diàleg amb la ciutadania de forma bidireccional, com

vostè ho ha explicat amb l’exemple de la pregunta del mes.

Anar una mica més enllà de com estava establerta ara i que

aquesta pregunta serveixi per fer aquest feedback.

Òbviament aquesta nova forma de fer política ha de ser

transversal a tot el Govern i així ho és, una de les funcions de

la seva conselleria també serà donar assessorament a les

conselleries precisament per dur a terme aquestes funcions.

Vaig assistir a la compareixença en aquesta mateixa

comissió del conseller de Presidència Sr. Marc Pons, qui en la
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seva intervenció també parlava que açò correspon a una manera

d’entendre aquesta comunitat autònoma i correspon també a

una manera d’entendre on l’acord, l’esforç, la complicitat, la

transparència i la participació han de ser constants. 

Les negociacions dels acord han estat tots públics, tots, són

a l’abast de tothom, igualment també referir així els

nomenaments dels càrrecs públics i el seu currículum que és a

l’abast de tots els ciutadans. 

Ell també va fer esment a aquesta oficina antifrau que per

part meva també tenc la inquietud, com els altres diputats, de

saber una mica com s’articularà, com funcionarà; el conseller

de Presidència ens va dir que dependrà directament del

Parlament per tal que no estigui sota les directrius del Govern,

m’agradaria si ens pogués aprofundir una mica més en com

s’articularia aquesta oficina.

Igualment també vaig ser a la compareixença de la

consellera de Salut Sra. Patricia Gómez qui també va parlar

que, com a part de l’ADN de la política sanitària del Govern,

hi ha uns valors com la universalitat, l’equitat, la sostenibilitat,

la innovació, la transparència i la participació. És a dir, els

ciutadans realment volem conèixer i volem participar en tots

aquells àmbits de l’Administració i del Govern.

Com a qüestions més concretes, aprofundir una mica més en

el tema de la plana web i bé, açò, com es recolliran aquestes

participacions dels ciutadans tant de l’elaboració normativa

com de pressupostos; quant a les queixes, suggeriments que

puguin fer els ciutadans també..., ja ho ha explicat que es vol

fer una llei aposta, fins ara estava en un decret. 

I també, quant al CES, més o manco quina perspectiva o

quin calendari tendríem per tornar-lo posar en marxa, recursos

econòmics que necessàriament fan falta i quines accions -

diguéssim- dins la legislatura..., quines prioritats tendria de tot

el que ens ha explicat, per què començaríem i què deixaríem

per al final o bé, perquè no sigui tan prioritari o bé per aquesta

manca de recursos.

Pens que val la pena fer l’esforç per tal que tota la feina que

vostè faci se sàpiga, que la ciutadania ho sàpiga, és cert que

cada vegada hi ha menys gent analfabeta digitalment o

informàticament, però és cert que encara n’hi ha, hi ha gent que

encara no té aquesta curiositat per conèixer les funcions de la

conselleria o del Govern a través de la plana web.

Pens que seria bo dur a terme accions de promoció per tal

que la gent conegui tot açò. Em vaig fixar a la pregunta

d’aquest mes -i ja vaig acabant, Sr. President-, les visites de la

pregunta d’aquest mes han estat més o manco unes 2.500, amb

una votació més o menys d’unes 1.000. Pens que en relació

amb la quantitat de ciutadans que tenim a la comunitat és poc,

per tant, entenc que s’hauria de donar un poc més de

coneixement i és veure si s’havien plantejat aquestes mesures

de promoció per tal que la gent pugui realment fer efectiva

aquesta demanda ciutadana.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora para contestar a todas

las cuestiones que se han planteado, tiene la palabra la Sra.

Consellera, sin limitación de tiempo.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Moltes gràcies. En primer lloc, moltes gràcies a tots per la

participació, per l’atenció i per tots els dubtes que ens heu

plantejat i també per tot aquest interès en aquesta nova

conselleria que, efectivament, com han dit aquí ja, és nova i

probablement no està tan ben dotada com seria necessari per

dur a terme totes les pràctiques, tots els plans, totes les

possibilitats que dóna de si la transparència, la participació en

un govern del segle XXI.

Intentaré respondre quasi tot el que m’han demanat i

intentaré també anar per ordre. A veure, gràcies, Sr. Lafuente,

també pel seu interès i per totes aquestes preguntes tan

concretes que ens ha fet. Una de les primeres coses que li

voldria respondre era pel tema de qui es farà càrrec i si es farà

públic el registre d’interessos dels alts càrrecs de

l’administració. Bé, la intenció és fer-ho públic, però abans de

fer-los públics hem de tenir totes les dades. Probablement

estaria bé que vostè mirés si hi són totes les dades, ho dic

perquè probablement vostè té més prop del que es pensa

persones que quan han deixat el seu càrrec no les han

presentades quan tocava, i molts que tampoc no les varen

presentar aquestes dades quan varen entrar.

En aquest cas, des d’aquí, li podem assegurar que aquest

govern sí que ho ha fet i ens hem apressat perquè dintre del

mes, del termini del mes que tenim des del nomenament ho

féssim. Per açò, li demanaria aquesta màxima colAlaboració i

que vostè mateix es preocupés per saber si dintre el seu equip

hi ha gent que no les ha presentades.

Dit açò li aniré contestant coses. A veure, en la millora dels

pressuposts participatius que... en la participació en els

pressuposts que vostè ens ha demanat, enguany, com l’any

passat, no ho són participatius, evidentment, vostè ho sap, però

sí que tenim previst ja en els pressuposts de 2017 començar

amb una part d’aquests pressuposts a fer-los participatius. 

L’INCAU, és cert, durant l’any 2014 la comunitat autònoma

de les Illes Balears va tenir un 93 en el registre de l’INCAU,

que és una puntuació altíssima, en realitat, quasi era una

paradoxa que una comunitat on l’administració no era, com han

dit alguns dels nostres companys, d’allò més transparent

arribéssim al 93. Intentarem mantenir aquest 93 i, fins i tot,

treballam ja des del principi per millorar aquest 93 i arribar al

94, i l’ideal, evidentment, d’aquesta conselleria seria arribar al

100.

El tema de les llistes d’espera, em demanava vostè Sr.

Lafuente, aspiram a publicar-les? Clar que sí que aspiram a

publicar-les, sí, d’acord?
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Les dades del sector públic instrumental, penjar les dades

en el portal de transparència, treballam per acabar-les de

publicar, com vostè sap, i també sap vostè que mai abans no

s’havien publicat aquestes dades. Açò també és una cosa nova

d’aquest govern que només du 95 dies, trob que el Sr. Font du

la comptabilitat, 95 són? 96 dies aproximadament, i fem feina

en una aplicació informàtica per tenir-ho a final d’any. Per tant,

no passi pena que aquestes dades hi seran, les pengem a mesura

que les tenim.

Sobre el tema de la carpeta... la digitalització i la carpeta

documental, que també em demanava. Són dos projectes que

s’havien fet un després de l’altre i s’han anat fent, un ha fallat,

no funcionava, s’han fet comprovacions i no ha funcionat com

toca, però treballam perquè entri en vigor dins d’aquest termini

que acaba dia 30 de novembre. Per tant, sí treballam ja en

aquest tema. D’acord?

Bé, el tema de la declaració d’interessos ja li he dit. Bé,

altres cosetes que vostè m’ha demanat, Sr. Lafuente, sobre el

rànquing aquest de transparència ja li he dit, sobre la

contractació, la modificació del pla de les subvencions

treballam per millorar, per ser més transparents, perquè la gent

sàpiga com es donen les subvencions, és a dir, tal vegada no cal

canviar el tipus de subvencions que es donen sinó que la gent

ha de saber com i per què i a qui es donen les subvencions i a

través de quins criteris se segueixen per a aquestes

subvencions. 

Més coses que ens havíeu demanat, el tema de... com era,

s’havia referit vostè també a la carpeta ciutadana, si s’acabaria

d’implementar. S’estan establint una sèrie d’oficines pilot on

començarem a escanejar i a digitalitzar totes aquestes dades i

serà on els ciutadans podran acudir per solAlicitar accés a

aquesta carpeta, perquè efectivament el tema de la paperassa,

aquests papers repetits, no haurien de succeir ja. 

Més coses que m’ha demanat el Sr. Lafuente que tenim per

aquí apuntades. Bé, això de les llistes d’espera, ja li he dit,

esperam a publicar-les, perquè mai no s’havien publicat

tampoc. En açò millorarem sobre la marxa.

Més coses que s’han dit aquí, la participació de la

ciutadania en el codi ètic és una pregunta comuna de tots

vosaltres. El codi ètic afectarà bàsicament els alts càrrecs i se’ls

consultarà als alts càrrecs perquè, com hem dit, és una manera

que els alts càrrecs ens impliquem en aquesta elaboració del

codi ètic, però també hi haurà experts que treballaran en

aquesta elaboració i contribuiran a fer-ho d’una manera... a

donar-li una mica de consistència i que sigui un codi ètic que

puguem assumir els alts càrrecs, que el tenguem interioritzat,

que sapiguem a què ens comprometrem quan arribam a un

càrrec, però a la vegada estarà ben documentat i serà ben basat.

Sobre la llei de transparència, és farà, evidentment, i

inclourà aquesta Llei 4/2011, de bon govern, noves funcions.

S’intentarà abans d’acabar el 2016 que ja sigui en el Parlament

aquest llei de 2016. Hem dit, fa un moment, que som conscients

que ens falten recursos si volem complir amb aquesta

excelAlència i amb aquestes normes que tenim. 

De l’administració electrònica s’ha parlat aquí també, és

una fita a molt llarg termini, començam a fer les passes a partir

de la colAlaboració amb la Direcció General de

Desenvolupament Tecnològic, pensam que hem d’anar molt a

la vegada. Com ha dit el Sr. Font, això és una cosa molt, molt,

molt cara, molt, molt, molt i es necessita molta, molta formació

per part de les persones que hi han de treballar, però també per

part dels ciutadans que l’hem de saber utilitzar. Per tant, s’ha de

treballar en dos vessants: formar les persones que l’han de

posar en marxa, formar els ciutadans, i que sigui una

administració accessible. Per tant, la representant del PSOE, la

Sra. Camps, parlava d’aquestes persones que encara no tenen

aquesta capacitat d’accedir a la tecnologia, ja no a les noves

tecnologies, simplement a la tecnologia, per tant, açò s’haurà de

tenir en compte a l’hora de fer aquestes passes cap a

l’administració electrònica.

Efectivament, el nostre mirall és l’open government, ho és

el nostre mirall, ens hi miram i ens miram també a Catalunya,

ens miram el País Basc, perquè van moltes passes per endavant

de nosaltres. De fet, des de la direcció general hi ha contactes

amb aquestes administracions que van més enllà que nosaltres,

que ja en saben, podem saber de quina manera... ells ja han

avaluat molts dels sistemes que nosaltres posam en marxa o que

s’havien posat en marxa i s’han alentit, ells ja ho han avaluat.

Per tant, nosaltres podem aprendre molts d’aquests intercanvis

que mantenim, sobretot, com deia, de Catalunya i del País

Basc.

S’han interessat també quasi tots vostès pel tema de

l’oficina anticorrupció, m’han demanat el pressupost de

l’oficina, no el tenim encara perquè es treballen els pressuposts

de 2016, encara no s’han aprovat. Per tant, estarà

pressupostada, però encara no els podem dir quin pressupost.

Com va dir el conseller Marc Pons, l’oficina dependrà del

Parlament de les Illes Balears perquè nosaltres també pensam

que una oficina anticorrupció, evidentment, no ha d’estar en

mans dels possibles actors d’aquesta corrupció. És a dir, açò de

qui guarda el galliner, no?, posar la rabosa a guardar el galliner

trob que no toca. Per tant, és un consens, vull dir, estam tots els

grups que treballam en aquest tema hem arribat a l’acord que

és molt millor que depengui del Parlament, i el director

d’aquesta oficina també l’escollirà el Parlament. 

Per tant, nosaltres des de la direcció general, juntament amb

la Conselleria de Presidència, treballam en l’elaboració de la

llei, però una volta la llei estigui tramitada, que pensam també

que no... parlàveu de temps també, de tramitació d’aquesta llei,

no han de passar gaire mesos, està pràcticament acabada,

dependrà del procés parlamentari una volta entri en el

Parlament. Per tant, no hi ha, no hi ha...

Parlàvem que una llei necessita un temps perquè es pugui

consolidar i perquè pugui fer la seva feina, per tant, esperam

que aquesta sigui una de les que més aviat no només faci feina

sinó que doni fruits, és a dir, que l’oficina anticorrupció es posi

a treballar de manera eficient en aquesta primera part d’aquesta

legislatura, de la qual tanta gent espera tant de nosaltres, també

s’ha dit aquí, que aquesta Conselleria de Participació i

Transparència està tan observada des de fora. Jo deia que la

participació i la transparència és una manera de què ens
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monitoritzin els que governam, però a la vegada trob que

nosaltres a banda del monitor, tenim la lupa posada damunt

perquè s’espera molt, perquè és nou i perquè és açò, la

ciutadania trob que ja no podria resistir episodis passats, ja no

podem tornar enrere amb les passes que es donen i els ho

devem.

I és cert, Sr. Font, que probablement açò que dic a vostè li

soni a gas, a globus, un missatge a l’aire. Sí, sí, perquè a més a

més açò és una cosa molt bona per a la demagògia, queda molt

bé fer discursos d’aquest tipus, ho sé, en som conscient, és a

dir, jo escrivint aquest discurs m’ho he passat molt bé, entre

d’altres coses perquè crec en el que escrivia i perquè sabia que

el missatge que donava era un missatge positiu de ciutadania.

Per tant, era polit escriure açò, i me’n hagués pogut anar encara

més pels núvols si hagués volgut; és a dir, sí, és cert que hi ha

aquest perill, però hi som a temps encara, és a dir, duim 95 o 96

dies. Aquí hi ha molts de grups parlamentaris que ens

controlaran, vostè m’ha demanat si tenim el suport de Podem,

vostè sap que sí, que som un govern de pacte on hi ha dos

partits dins i un fora. Per tant, se suposa que tot el que fem està,

a més a més, encara més que pactat i repactat. Per tant, no passi

pena, a veure si d’aquí 200 dies ja podem parlar de coses més

concretes i fites que haguem aconseguit, d’acord?

Vostè em demanava abans quin era el procés quan arribava

una queixa, açò és una cosa molt concreta, açò també li ho puc

explicar. Quan arriba una queixa a l’administració... -si ho trob,

sí, ho trobarem. Les queixes tenen a veure amb el portal de la

participació. Quan arriba una queixa a l’administració,

l’administració té 15 dies per respondre. Segons el tipus de

queixa que sigui, arriba a la direcció general competent per a

aquesta queixa i es transmet també a la conselleria competent

i es controla que durant aquests 15 dies s’hagi respost la

queixa. D’acord? Després, vostè sap que quan entri en vigor

aquesta Llei del 2013, que no tenim ara l’òrgan competent

perquè açò funcioni, en el cas que a aquest ciutadà no li

haguessin enviat la resposta, o pensés que la resposta no era la

que tocava, aquest ciutadà encara té dret a reclamar a un òrgan

que s’hauria d’haver creat, el qual no s’ha creat i en què

treballam per veure quina seria la millor manera de poder-ho

crear dins el termini, perquè dia 10 de desembre del 2015 ens

acaba aquest termini. Crear un òrgan seria..., no tenim temps,

per tant hem de veure a quin dels que ja existeixen li hem de

posar aquesta responsabilitat. I és aquí on el ciutadà ja té dret

a reclamar, a recórrer, és a dir, perdoni senyor, he demanat açò

a la conselleria tal i no m’han respost. I aquest òrgan és el que

s’encarrega d’anar a la conselleria i dir-li, vostè té l’obligació

de respondre aquesta consulta que li ha fet aquest ciutadà,

aquesta queixa, etcètera.

Per tant, sí treballam també en açò i anam a corre-cuita,

sabem que probablement hauríem d’haver fet més coses, però

no hem arribat a temps. Entre altres coses aquesta conselleria

s’ha de consolidar. Ja sap que no hi havia els mitjans

necessaris, que la direcció general no existia i per tant

començam ara a fer aquestes tasques, a la vegada que no es

deixen de fer les tasques de qualitat que es feien, d’una manera

molt bé i molt raonable. Per tant, sí, s’està fent simultàniament

açò.

La publicitat que hauríem de donar en els temes de

participació. És cert, a la pregunta ciutadana de cada mes hi

responen 2.000 i busques de persones. Ens agradaria que

respongués més gent, entre altres coses perquè ens dóna pistes.

És a dir, de moment és una de les eines que tenim per treballar

nosaltres, per saber cap on va la ciutadania, per açò hem

demanat la implicació de cada conselleria perquè ens donin

preguntes. I és cert que evidentment seria molt millor que hi

participessin més ciutadans en aquestes respostes i sí que hem

establert ja un sistema, o establirem, de publicitat i de

promoció. En aquest cas açò és una cosa fàcil de fer, només és

establir-ho, és a dir, a través de les xarxes socials. Açò sí que

és molt fàcil fer que la gent participi i ja és una primera

finestreta que tenim, és un primer símptoma que tenim per

saber cap on va la ciutadania i açò ja ho ha estam implementant

per poder fer que sigui fàcil.

Bé, una altra cosa que els volia comentar perquè hi ha hagut

aquí dos grups que m’han parlat del tema de l’open

government, justament va ser el Govern dels Estats Units el que

ho va posar en marxa, el Sr. Obama, casualment, una

administració que de vegades és tan opaca i fa tantes coses que

ens farien avergonyir a molts, va ser el que va començar a

parlar d’açò, del govern obert i tot açò. Bé, em sembla que és

cap aquí on hem d’anar. Un govern transparent fomenta i

promou, com hem dit abans, la rendició de comptes de

l’administració cap a la ciutadania, a més de promocionar

informació sobre què s’està fent, sobre els seus plans d’actuació

i sobre algunes coses que té previst. I no només com deia la

diputada del Partit Socialista, no només l’administració gran,

l’administració autonòmica o l’administració de l’Estat, també

els consells insulars i també els ajuntaments. I probablement en

aquestes administracions més reduïdes és molt més fàcil

implementar aquest sistema de consulta i de participació. I a

partir d’aquí probablement és n’haurem d’aprendre del que ja

s’està fent per ampliar-ho i per continuar-ho avançant.

Es parlava també d’un govern colAlaboratiu en aquesta

filosofia de l’open government. Aquest Govern implica el

compromís dels ciutadans i de la resta d’agents al propi treball

de l’administració. I es definia el govern participatiu com

aquell que afavoreix el dret de la ciutadania a participar en la

conformació de polítiques públiques i animava a

l’administració a beneficiar-se del coneixement i de

l’experiència dels ciutadans, cosa que també haurem de fer

perquè açò és un tema de feedback, és un tema com dèiem

abans que no podem tornar enrera, perquè el tema de l’obertura

de la informació és un procés que ja no té volta enrera. Els

ciutadans ja estam acostumats a reclamar a l’administració,

demanar informació i hem de continuar fent açò.

És a dir, des de l’administració hem de continuar empenyent

perquè els ciutadans s’hi acostumin i des de les administracions

ens hem d’acostumar també a facilitar aquesta informació,

sobretot pel que dèiem, és a dir, s’evita la corrupció. I jo trob

que en aquest país, en aquesta terra, és una bona eina i si des

d’aquí podem..., tota la ilAlusió que ha generat aquest nou

Govern, tota la ilAlusió que genera aquesta conselleria la podem

dur cap aquest terreny, evitar la corrupció perquè som més

transparents, perquè els calaixos són de vidre, perquè quan es

dóna una subvenció s’explica per què, a qui es dóna i on van a

parar aquests doblers, perquè hi ha una traçabilitat de tots



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 6 / 7 d'octubre de 2015 91

 

aquests doblers, doncs em sembla que és una de les bones

pràctiques que podem posar en marxa tot el Govern,

transversalment.

És a dir, el Sr. Font parlava abans de què hi ha dues

conselleries allà on la paperassa és inabastable i a més a més és

açò, com més paperassa més fàcil és també amagar, o que es

perdin dades, que es perdin detalls o que algun procés no sigui

del tot transparent. És cert, amb açò ens hi hem de posar tots,

és una assignatura que tenim pendent, com ha dit la diputada de

MÉS per Mallorca i com ha dit la diputada del PSOE, a

l’anterior pacte ja es va començar a fer açò, s’ha anat

interrompent. Esperem que aquesta vegada ja sigui l’empenta

definitiva, que no s’interrompi aquesta embranzida que hem

pres, justament per tota aquesta ilAlusió. I tal vegada aquesta

vegada serà més difícil que s’interrompi perquè els ciutadans

ja no n’accepten més, els ciutadans ja han arribat a un límit i

em sembla que ja no aguantarien més mangarrufes per part de

l’administració.

I bé, trob que ja més o menys els he explicat tot el que

m’havien demanat. Des de la conselleria i des de la direcció

general els volem dir que pensam que justament ara tenim una

bona oportunitat per començar a aprofundir en aquest camí;

tenim molta feina i ho sabem i esperam de tots vostès la seva

colAlaboració, perquè açò sense la colAlaboració del Parlament

de les Illes Balears, evidentment açò no serà possible. I açò, el

nostre objectiu és escoltar, ha de ser escoltar la ciutadania que

té moltes coses a dir-nos i també algunes coses a retreure-nos.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Y ahora en turnos de

réplica tiene la palabra en primer lugar el Hble. Diputado Sr.

Juan Manuel Lafuente, por parte del Grupo Popular, por un

tiempo de cinco minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sra. Consellera por

sus explicaciones y sus respuestas. Ha contestado a gran parte

de las preguntas que le formulábamos, algunas no las ha

contestado.

Bien, en primer lugar quisiera decirle que en cuanto al

registro de intereses y bienes de altos cargos, si le faltan

algunos datos, el Gobierno anterior también se encontró que

faltaban algunos datos de los altos cargos anteriores y lo que

hizo fue requerirles a esas personas para que los completasen.

Yo desconozco qué personas faltan en ese... si ustedes no

pueden o no tienen capacidad para hacerlo y piden ayuda al

grupo de la oposición, pues gustosamente les ayudaríamos,

pero entiendo que lo que se debe hacer es el requerimiento a las

personas que faltasen, o que falte algún dato para que

completen esos datos.

No nos ha contestado por ejemplo si tiene calculado, que yo

creo que es un tema importante, ¿cuál es el coste de poner en

marcha el Consejo Económico y Social? Ya le digo, usted ha

manifestado que la transparencia y la participación es cara,

pero nos gustaría saber concretamente cuánto cuesta volver a

poner en marcha el Consejo Económico y Social que se lo

hemos pedido y no nos lo ha contestado.

Vamos a ver. El índice del INCAU en Transparencia

Internacional, cabe recordar que en el 2010, cuando había otro

Gobierno estábamos en el punto número 15, en 2012 subimos

al 9 y en el 2014 acabamos en el 6 punto. Creo que es un dato

objetivo y creo que en el debate político podemos debatir, no

es que antes había poca transparencia, pero el dato objetivo es

que con el anterior Gobierno estábamos en el nivel 6 y pasamos

del 15 con el Gobierno del pacto de progreso, que estaba en 15,

y el Gobierno del Partido Popular acabó en el 6. Eso es un dato

objetivo y por tanto me parece que si es un objetivo del

Gobierno la transparencia, no debería de ser un objetivo el

mantenerse en el sexto, que ya es difícil, sino yo le animo a

mejorar, es decir a pasar a ser el segundo o el tercero, no como

ha dicho pues intentaremos mantenernos en el 2016 en el sexto,

busque mejorar. Por tanto, ese tendría que ser el objetivo del

Gobierno, más cuando antes hacía el trabajo sin tener una

dirección general, sin tener una conselleria específica y por

tanto, con los medios y con las restricciones presupuestarias

que tuvo el anterior Gobierno y que se encontró el anterior

Gobierno. Por tanto, le animo a pedir más.

Yo lo que le diría es lo que le he dicho antes, la

transparencia se practica, no se predica. Los 95 días que ha

dicho el Sr. Font, yo no llevo la cuenta exacta, creo que hay

cuestiones que sí se podrían haber hecho que no se han hecho,

por ejemplo ya le he dicho dos cosas importantes que se han

modificado por parte de este Gobierno, y no he visto un intento

de participación activa: modificación de relación de puestos de

trabajo y modificación del Plan de subvenciones; se llevan a

Consejo de Gobierno, se publican en el BOIB y cero

participación, cero explicación y cero participación activa.

Me parecen muy bien todos los elementos de participación

y de transparencia, pero también hay que cumplir. La principal

herramienta de participación que es el Parlamento, hay

decisiones tomadas por el Parlamento y adoptadas por el

Parlamento de petición de ceses de miembros del Gobierno, y

me gustaría saber si la consellera es favorable a que se cumplan

los acuerdos del Parlamento o no es favorable a que se cumplan

los acuerdos del Parlamento. En este caso el cese de dos

personas, de dos altos cargos, acordados en sede parlamentaria,

y si esa participación, más democrática imposible, por el

órgano en el que reside la voluntad popular, se cumplirá o no

se cumplirá por parte del Gobierno.

En cuanto al órgano de queja establecida en la Ley 19/2013.

Yo le apuntaría una posibilidad, igual no le gusta, pero es una

posibilidad en la que se estaba trabajando, precisamente es la

de conveniar con el órgano estatal el sistema de resolución de

las quejas. Ya lo sé, es un sistema más económico, e igual

ustedes optan por unos sistemas que suponen más gasto

público, pero quizás era un sistema en el que sí se había

trabajado, en que sí se estaba trabajando, se habían tenido

reuniones y se habían tenido contactos importante para la vía

del convenio, sin tener más gasto poder dar cumplimiento a lo

establecido en la ley.

La nueva Ley de transparencia, hay que tener en cuenta que

el anterior Gobierno, primero hay que cumplir la Ley 19/2013,
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adaptar la Ley 4/2011, que tenemos a la Ley de transparencia

estatal...

EL SR. PRESIDENT:

Puede ir finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí ahora mismo termino. Y creo que le pediríamos que se

hiciese con el máximo consenso posible, hubo una propuesta

por parte del Grupo Socialista, hubo una contrapropuesta por

parte del Grupo Popular. El Grupo Popular no hizo lo de

aprobarlo en el último pleno del último mandato, sino que

prefirió que una ley de esta trascendencia se haga con el

máximo consenso posible. Le pediríamos que tuviese esa

sensibilidad porque creemos que es importante que así se haga.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Muchas gracias, Sr. Diputado. Y por parte del

Grupo Parlamentario Podemos Illes Balears tiene la palabra la

Hble. Diputada Sra. Marta Maicas, por un tiempo de cinco

minutos.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno yo voy a continuar

insistiendo en lo mismo. Bueno no sé si sabe usted que debido

a presiones de los sindicatos y de personal de la propia

administración, se han modificado muchas plazas a concurso de

méritos, a pesar de ello, aún hay un alto porcentaje elevado de

plazas de libre designación entre los jefes de servicio y

absolutamente todos los jefes de departamento. Informar que

yo tengo registradas preguntas sobre nombramientos,

nombramientos que se han resuelto antes de acabar el proceso

administrativo, que atiende a los principios, como bien ha dicho

la Sra. Camps, de mérito, capacidad y también criterios de

idoneidad. 

Insisto que debido a esto, se pervierte todo el sentido y el

objeto de ser de la gestión pública y de la administración

pública. Por eso insisto por favor, que esto se intente rectificar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Mallorca... no, se ha ausentado la Sra.

Diputada.

Pasamos entonces al Grupo Parlamentario El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES y tiene la palabra por un tiempo

de cinco minutos el Hble. Diputado Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Muchas gracias Sr. President, senyores i senyors. Sr.

Consellera, dues qüestions, secretaris generals, funcionaris de

carrera, m’agradaria sentir-la, secretaris generals, funcionaris

de carrera.

Els polítics ens solem moure per les bescollades que ens

peguen, a part del que digui Europa sobre el que hauríem de fer

en tema de transparència, que ja anam retardats, com molt bé

es reconeix, estaria molt bé que la ciutadania veiés qualque

cosa més, com l’acudit d’Eugenio, “¿hay alguien más?”, a part

que t’hagi legislat Europa, els que som aquí dins, els 59

cervells, si en tenim, d’aquest Parlament, podem aportar alguna

cosa més que el que és preceptiu, és a dir, sempre que sigui més

control? M’agradaria saber què en pensa..., miri que jo de

vegades som crític amb els funcionaris, però en aquest cas

entenc que són els amos, sense cap dubte, els grans més grossos

que hi pugui haver. M’agradaria saber què en pensa.

I després una cosa que m’agradaria saber és el que li he

demanat al final, pensen en base i en ares de la transparència,

vol dir que no hi haurà subvencions nominatives? Perquè això

la societat..., és a dir, no hi haurà cap conselleria que vostès no

li deixin treure cap subvenció nominativa, que totes seran a

través d’un concurs públic, siguin per a sindicats, siguin per a

empreses, siguin per a clubs, siguin per a associacions, siguin

per a diaris, siguin per a la cultura? Perquè clar, aquesta si ho

féssim així, la qual cosa vol dir fer feina per treure les

convocatòries quan toca, que no ens passi de temps, que les

partides després arriba el d’Hisenda les bloqueja i ja no les poc

gastar. Perquè hi hem estat, és un déjà vu, és a dir, ho pensarien

fer això? Perquè això sí que és un paper net, blanc i transparent

que la societat veuria molt bé. O seguirà havent-hi aquests

agujeros de gusano, no pens amb na Judy Foster quan feia la

pelAlícula, aquests agujeros de gusano que sense més ni manco

passes d’aquesta situació a una altra que tu has criticat durant...,

no dic vostè, durant un temps del període que va del 2007 al

2015, però que no hem posat les preses que toca realment per

canviar.

Perquè la transparència és un mandat, el poder aturar el que

es fa malament n’és un altre, forma part del mandat, però hi ha

una part que puc aportar jo. M’agradaria saber, secretaris

generals i les subvencions, saber així.

El codi ètic l’han de fer, no és així? No és una llei, això, no

crec que hagi de tardar 30 dies més. Tenen el suport de

Podemos? Jo som caparrut, però jo crec que no el tenen, perquè

basta veure el trull que hem tengut fins i tot en compareixences

en aqueixa sala de nomenaments de segons quins alts càrrecs.

Ho dic perquè el estado gaseoso, alerta, eh?, alerta.

L’altra qüestió, i vaig acabant, molt bé, les queixes es

responen en 15 dies, i com que no tenim l’òrgan aquest, tal i

qual, en pot quedar qualcuna aquí i tal. Molt bé, però jo si se’n

recorda la meva pregunta era, una queixa o una proposta? Si és

una proposta com es tramita? És a dir, clar, en quinze dies una

proposta no està feta. És a dir, podem saber els diputats o les

diputades les propostes que fan? És a dir, una cosa és una

queixa -no tenc línia d’EMT davant ca nostra i trob que hi

passa un flux de 40.000 cotxes que faria necessari que hi

2hagués una EMT perquè així hi hauria menys emissions de CO

davant ca nostra i podríem anar en servei públic, això seria una

queixa-, però l’altra és una persona que, com que veu que ens

obrim a la societat i volem que sigui participatiu el pressupost
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i tal i qual, fa una proposta i no és diputada, l’escó 60, aquí. A

vostès..., perquè, clar, el que arribi a l’escó 60 aquí els grups

parlamentaris a través de la comissió pertinent arbitraran la

forma de fer participar, i la modificació del Reglament durà

com és que es pot intervenir, sigui en comissió sigui en ple,

però una queixa a la web del portal de transparència, una

queixa em queda clar; una proposta, com la vehicularà vostè?

O li dirà: miri, vostè el que ha de fer és anar a l’escó 60. Però,

clar, aqueixa persona a l’escó 60 li legisla, recomana, però el

Govern el que fa és executar.

EL SR. PRESIDENT:

Puede ir finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, termino. Ho dic perquè a mi m’agradaria ajudar-la, i

estic convençut que l’ajudaré, eh?, a més, ja l’ajut a pensar ara,

és a dir, m’agradaria ajudar-la perquè les coses fossin, com

diríem en castellà, tangibles.

Moltes gràcies i molta sort.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Y ahora tiene la palabra por

parte del Grupo MÉS per Menorca la Hble. Diputada Sra.

Patricia Font, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, res més, he de dir que des de MÉS

per Menorca tendrà tot el suport, tota l’ajuda que necessiti per

dur cap endavant aquesta conselleria perquè creim en la

transparència, perquè creim en la participació i perquè creim en

vostè, també, per dur aquest projecte.

Gràcies per la seva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y tiene la palabra la Hble.

Diputada, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, la Sra.

Silvia Tur por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no em caldrà tant de

temps. Sra. Camps, m’ha interessat molt la seva intervenció,

però també m’interessen molt les intervencions que ha fet la

resta de diputats, perquè aquí han sortit qüestions molt

interessants i que segurament serviran com a aportacions

positives i constructives per millorar la seva tasca i per

endreçar el rumb de la seva acció política en aquesta àrea des

del primer moment.

Per tant tendrem oportunitat de seguir parlant de

transparència, i sobretot estic desitjant que puguin posar en

marxa les normatives de què vostè ha parlat per veure de quina

manera serveixen d’element transformador de la forma en què

treballem des del Parlament, i com he dit abans també de la

forma en què hem de començar a treballar cadascuna de les

institucions de les Illes Balears, des de l’ajuntament més gran

fins al més petit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y por parte del Grupo

Socialista tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Maria José

Camps, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, seré una mica

curiosa i li insistiré una mica més en l’oficina anticorrupció.

Començant pel nom, és aquest el nom que tindrà, realment

l’anomenarem així? I serà literal? És a dir, tindrem una oficina,

estarà físicament instalAlada al Parlament aquesta oficina? És

per si em pot detallar una miqueta més. Ha dit que l’elaboració

de la llei està pràcticament enllestida, per tant si té una mica

més de detall li ho agrairíem; si no, esperarem a conèixer

aquesta llei, que segur que la coneixerem aquí en el Parlament.

I per la resta vull dir-li simplement..., agrair les seves

explicacions a tot allò que li hem demanat i li hem comentat. El

Partit Socialista considera fonamental, fonamental en

majúscules, aquesta transparència i participació ciutadana en

l’acció del Govern, en tota l’acció del Govern. El Govern és

per a les persones i s’ha de fer també amb aquestes persones, i

com vostè molt bé ha dit el Govern ha d’escoltar la ciutadania.

Hem de recuperar la credibilitat que ara mateix la classe

política la tenim molt baixa, i hem de fer que tots els ciutadans

siguin part de la vida administrativa i la vida política, i per tant

l’encoratjam a dur-ho endavant de la millor manera possible,

sabem que no és fàcil emperò també sabem que hi posarà tots

els esforços i tot el que sigui per part seva possible per dur-ho

endavant.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y ahora en turno de

contraréplica tiene la palabra la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Sr. Lafuente,

l’Oficina d’interessos dels alts càrrecs ha requerit en diverses

ocasions els seus companys de grup de l’anterior legislatura

tant que entreguin els papers quan van començar el seu mandat

com quan l’han deixat. Ho hem fet, això que vostè demana

colAlaboració, ja ho hem fet, és a dir, sabem que s’ha fet aquesta

demanda d’informació, aquesta demanda de lliurament dels

sobres, i, bé, no hi ha hagut resposta per part de tots. Per tant

estaria bé que vostè ho mirés i així..., bé, sabríem de què

parlam.
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El tema del CES. Estem treballant per reduir el cost del

CES, evidentment, i probablement hi estem treballant perquè

es redueixi almenys una persona de la plantilla del CES, i en

aquest sentit ja açò comportaria una reducció del cost.

El tema de l’INCAU, de l’índex de transparència, ja li he dit

abans que em sembla molt bé aquest 93, molt bé, li don

l’enhorabona pel que li toca a vostè, però també li he dit que

cal una mica relativitzar aquestes dades que s’ofereixen, perquè

a vegades el paper és molt sofert i quan es rep el qüestionari i

s’ha de posar una creueta a vegades és fàcil posar aquestes

creuetes al qüestionari, és a dir..., és així, les coses funcionen

així, però és cert, és un molt bon índex, nosaltres treballarem

per mantenir-lo i li he dit també per augmentar, si podem,

aquest índex, perquè justament som aquí per açò, per

augmentar la transparència d’açò.

Després una altra cosa. Vostè m’ha parlat, aquesta vegada

i l’anterior també, dels acords que es prenen en el Parlament i

que després no es corresponen amb decisions del Govern.

També li he de dir que, bé, aquest govern intenta fer la feina

d’una manera diferent a com la feia el govern al qual vostè

pertanyia; per exemple nosaltres no abusam dels decrets llei,

d’acord?, per tant només li vull dir açò, és a dir, està molt bé

que en el Parlament es prenguin decisions però també li he de

dir que en els consells de Govern no signam tants de decrets

llei com el govern al qual vostè pertanyia, i bé...

Vostè m’ha suggerit també el tema de conveniar aquesta

oficina amb un òrgan estatal i tot açò. Trobam que no és la

millor manera, perquè conveniar amb l’Estat, amb el Govern

espanyol, uns temes que són propis de la comunitat autònoma

de les Illes Balears ens sembla que és cedir competències, és

com una mena de retornar competències i no ens interessa de

cap manera, i per açò estam treballant per veure la manera com

ho podem fer sense encarir els pressupostos, sense..., però

consideram que no és una bona decisió retornar competències

o fins i tot enviar dades al Govern central de Madrid, un tema

que podríem gestionar ni ho haguessin fet quan tocava des de

la nostra pròpia comunitat autònoma, des dels nostres propis

òrgans. Per tant pensam que no pot una solució, aquesta, la de

conveniar, que sí que és cert que existeix i algunes comunitats

ho han fet, però nosaltres trobam que políticament no ens

interessa de cap manera.

La representant de Podemos, la Sra. Maicas, m’està parlant

les dues vegades del tema de la sanitat, del tema d’adjudicació

i tot açò. Bé, açò depèn de Funció Pública, nosaltres no tenim

per què contestar. Sé que és un dubte que vostès tenen, de fet

ahir vostè ja en va parlar en el Ple del Parlament... Bé, no hem

de contestar-li aquest tema; sabem que a vostè li preocupa molt,

i sí, és cert que probablement les coses s’haurien de fer d’una

altra manera però nosaltres no tenim per què entrar en aquest

tema.

El Sr. Font, representant d’El Pi, insisteix en aquesta

qüestió de..., en aquesta possibilitat que siguin funcionaris de

carrera que duguin les secretaries generals de les conselleries,

que és cert, que les conselleries generals de les conselleries són

les que tallen el bacallà, diguéssim, vostè ho sap, té molta

experiència en açò. Bé, és una proposta que recollim,

l’estudiarem, no tenim per què dir-li que no. Bé, recollim

aquesta proposta seva i ho podem mirar, però també seria una

cosa que probablement dependria de Funció Pública i per

tant..., però bé, no veim que sigui una cosa dolenta.

Ha insistit també aquesta vegada en el tema de les

subvencions, si seran nominatives o no seran nominatives. Jo

insistesc en el que li he dit l’altra vegada; a veure, la nostra

funció no és canviar el sistema de les subvencions, sinó fer que

les subvencions que s’atorguen, i quan s’atorguen, i a qui

s’atorguen, i com s’atorguen siguin més transparents. És a dir,

nosaltres el que hem de facilitar és que se sàpiga, tant els que

tenen una subvenció com aquells que no la tenen, per què l’han

obtinguda o per què no l’han obtinguda, quin és el camí, quina

és la traçabilitat d’aquesta subvenció, i en açò treballam,

perquè com vostè sap i com saben els diputats i les diputades

presents en aquesta sala ens hem trobat algunes cosetes dintre

de la nostra pròpia conselleria -parl de cultura- que tampoc no

eren les que a nosaltres ens agradarien, i per tant des d’aquesta

experiència li puc dir que som els primers interessats que

aquest tema de les subvencions, que són necessàries, com vostè

sap, funcionin d’una manera, açò, clara, oberta, transparent i

que tothom sàpiga per què, com, on, quan, a qui es donen

aquestes subvencions.

Sra. Font, gràcies pel seu suport. I a la Sra. Tur abans no

m’he recordat de dir-li, se m’ha oblidat i no tenc perdó, dir-li

que la meva visita a Formentera també va ser molt agradable i

em vaig sentir molt ben tractada per aquesta illa menor, que és

per on hem començat les nostres visites oficials a les Illes: vam

començar per Formentera, vam ser a Eivissa l’altre dia i

continuarem per Menorca i acabarem a Mallorca. Per tant

moltes gràcies, també, pel seu suport, i també és cert que

algunes de les aportacions que s’han fet en aquesta sala són

positives i som aquí per prendre’n nota. I també creim, com

vostè deia, en el poder transformador del Parlament i dels

parlamentaris; de fet ahir en vam tenir una molt bona mostra

durant el ple, que es va allargar moltes hores però que va valer

la pena, perquè va acabar com va acabar, amb la derogació de

la Llei de símbols i amb la festa que hi va haver després. Per

tant per a aquestes coses ha de servir el Parlament, també, i és

una de les coses que més ens fa feliços.

Sra. Camps, a vegades posar noms a les coses és molt

complicat, i si som de lletres sabem que moltes vegades els

noms fan les coses, i per tant probablement la llei la tenim ja

més aclarida que no el nom que tendrà la llei de l’oficina

anticorrupció; a més la gent de dret d’aquesta sala sap també

moltes vegades amb la perspicàcia i de quina manera s’han de

posar els noms a les lleis perquè..., és a dir, nosaltres, quan

treballam, parlam de l’oficina anticorrupció perquè a més

també és un mandat del pacte i és una de les coses que tenim

clares, quan treballam és l’oficina anticorrupció, però és cert,

no està batejada encara l’oficina i, bé, supòs que açò quan

arribi al Parlament... I no sé si li havia dit abans, que pretenem

que estigui en funcionament ja dins el primer mig any de l’any

que ve, dins el primer semestre de 2016.

I, bé, ja no tenc res més a dir, només que altra vegada

agrari-los la seva presència aquí i agrair-los a tots les seves

aportacions, perquè segur que començam avui la primera

compareixença d’una legislatura que esperam que sigui llarga,
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que doni fruits i que puguem comptar, açò, amb la colAlaboració

i amb les aportacions de tothom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Pues no habiendo más asuntos que tratar en el

orden del día previsto agradecemos a la Sra. Consellera y a sus

acompañantes su presencia en esta comisión de Asuntos

Institucionales y se levanta la sesión.

Muchas gracias.
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