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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, si os parece podemos empezar

la sesión de hoy, y, en primer lugar, pediría si se ha producido

alguna sustitución.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Isabel Busquets substitueix David Abril.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Montserrat Seijas. Ah, perdó,

Marta Maicas.

1) Proposició no de llei RGE núm. 892/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ordres de

funcions del personal funcionari de l'administració

autonòmica.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo. Pasamos entonces a comenzar el debate con la

Proposición no de ley RGE núm. 892/16, presentada por el

Grupo Parlamentario Popular, relativa a las órdenes de

funciones del personal funcionario de la Administración de la

comunidad autónoma.

Para su defensa por parte del Grupo del Partido Popular

tiene la palabra la Sra. Núria Riera por un tiempo de diez

minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom, diputats i

diputades. El Grup Parlamentari Popular ha presentat aquesta

proposició perquè estam preocupats per la situació en què es

troben les ordres del funcions, que estan en la seva majoria

sense aprovar i sense publicar a la web de la comunitat

autònoma, i això suposa una indefensió als empleats públics. 

Les ordres de funcions vull recordar que és aquell document

on consten totes les funcions que s’han de fer a un lloc de feina,

de manera que es dóna compliment d’aquesta manera a l’article

14 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, que diu que els

empleats han de saber quines són les seves funcions per poder

dur a terme aquesta realització efectiva de les tasques pròpies

de la seva condició professional. Amb la voluntat de garantir

aquest dret laboral individual dels empleats públics, l’anterior

legislatura el govern del Partit Popular va actualitzar totes les

ordres de funcions, conselleria per conselleria, en base a

l’estructura que hi havia en aquell moment vigent, i a més els

va donar una publicitat i una transparència uniformes dins una

web creada a l’efecte dins la web oficial de la comunitat

autònoma, amb un espai a posta perquè els funcionaris

poguessin accedir-hi i veure quines eren les funcions de cada

lloc de feina, no només d’aquell lloc de feina que ocupaven en

aquell moment concret, sinó també aquells altres llocs de feina

on podrien aspirar a concursar, o a presentar-se a una

promoció, i d’aquesta manera es donava ple compliment a

aquest dret subjectiu que tenen com a treballadors públics.

Actualment el Govern del pacte va modificar fa deu mesos

l’estructura administrativa amb la creació de noves conselleries,

la reorganització del mapa de funcions de l’administració

autonòmica en base a aquestes noves conselleries o a aquesta

nova gestió que va posar en marxa, però a dia d’avui no s’han

aprovat i donat a conèixer aquestes ordres de funcions. De fet

si s’accedeix a la web de la comunitat autònoma, a aquest espai

que està dins la pàgina de la Conselleria d’Hisenda i

Administracions Públiques, Direcció General de Funció

Pública, a un apartat que diu “Acords, normativa i pactes

sindicals”, a una finestreta que hi ha a posta per a ordres de

funcions hi ha l’històric de les ordres de funcions antigues

perquè es pugui fer la comparativa, i dins les ordres de funcions

vigents únicament consten, dins les dades corresponents a

aquest nou govern, les de la Conselleria d’Hisenda i

Administracions Públiques. Per tant, tot i que potser s’ha

començat a fer una feina dins cada conselleria, suposam,

d’analitzar i la gent està fent les seves funcions, no pot accedir

a aquesta publicitat i veure quines funcions li corresponen

realment fer, la qual cosa origina aquesta indefensió.

Per altra banda també els ciutadans no hi poden accedir, ja

no des de la pàgina de la conselleria, molt manco des de la

pàgina del portal de transparència, per saber quines funcions

realitzen els empleats públics a cada lloc de feina, a cada servei

concret o a cada departament concret, la qual cosa origina, per

tant, indefensió als empleats públics, indefensió a la ciutadania

i falta de seguretat jurídica dins l’administració.

Per tant nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no de

llei, per destacar que volíem constatar aquest poc interès que

tenia el govern del pacte a garantir el dret dels empleats públics

a desenvolupar les funcions que corresponen als seus llocs de

feina, ja que no s’havien actualitzat ni aprovat aquestes ordres

de funcions, i volíem instar, a més, el Govern a aprovar el més

aviat possible aquestes ordres de funcions i a publicar-les de

forma conjunta i centralitzada en aquest espai que el govern del

Partit Popular havia aprovat.

Dit això vull destacar que, comentant-ho a més amb la resta

de diputats fa uns moments, havíem pensat la possibilitat -i

després ells en les seves exposicions, si els pareix correcte, així

ho manifestaran o no ho manifestaran, però ja diran la seva

opinió- la possibilitat de modificar aquesta proposició no de llei

per intentar consensuar una redacció conjunta, tot i que el Partit

Popular volia constatar aquesta falta d’interès, però la

proposició no de llei que definitivament nosaltres presentaríem

seria que el Parlament de les Illes Balears... constata que no

s’han actualitzat ni aprovat totes les ordres de funcions del

personal funcionari autonòmic, i el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar el més

aviat possible les ordres de funcions actualitzades i a publicar-

les de forma conjunta i centralitzada a l’espai creat a l’efecte

l’anterior legislatura.

Si la resta de diputats hi estiguessin d’acord nosaltres ens hi

avendríem, perquè el que ens interessa realment, al Partit

Popular, no és fer únicament una constatació política sinó posar
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en funcionament aquesta eina tan important per als empleats

públics i per a la societat en general.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y ahora el turno para fijar

posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos Illes

Balears tiene la palabra el Sr. Aitor Morrás, por un tiempo de

diez minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Desde nuestro grupo parlamentario

entendemos que los procesos administrativos para realizar las

órdenes del personal funcionario tienen un proceso previo, que

es la relación de puestos de trabajo, la confirmación de relación

de puestos de trabajo, y eso es lo que el Consejo de Gobierno

ha aprobado el 5 de febrero de 2016, y por lo tanto ha habido

ese pequeño retraso por el cual no se han podido realizar todas

las órdenes del funcionariado, a pesar de que en algunas

consellerias sí se ha hecho.

Por tanto entendemos que el Gobierno está haciendo su

trabajo poco a poco, y que lleva a buen término. Constatamos

que no se han hecho, indudablemente, en todas las consellerias,

y que podemos instar perfectamente a que se termine esa

relación de puestos de trabajo. Por lo tanto aceptaríamos la

modificación propuesta por el Partido Popular, únicamente con

esta constatación, la modificación de ese redactado, y daríamos

el apoyo a la proposición no de ley. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Y por parte ahora del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Isabel Busquets por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. De fet seré breu. Volia manifestar que de fet

així ha estat, s’està fent feina per millorar aquest portal de

transparència per donar aquesta informació que demana aquesta

PNL del Partit Popular. Sí que s’han fet passes per transmetre

la necessitat d’adequar, de fet s’han adequat, les relacions de

llocs de treball adaptades a la nova estructura de les diferents

conselleries. A l’acord del Consell de Govern de dia 5 de febrer

ja es va aprovar la modificació d’aquesta relació de llocs de

treball; dia 11 de març es va fer una altra modificació també

d’aquesta relació; i s’ha donat ordre a les diferents conselleries

perquè facin aquestes ordres de funció, que fins ara només hi

ha la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i la

part de l’Advocacia, i a més a més també s’ha emès un informe

jurídic sobre les ordres de funcions de les conselleries de

Treball, Comerç i Indústria i de Presidència. 

Les altres estan pendents, i agraïm aquesta voluntat de

consens per part del Partit Popular perquè suavitzi el punt 1

d’aquesta PNL, per tal que tots tirem endavant aquesta

proposició no de llei, que el que demana al final és que tot sigui

públic, es publiquin aquestes ordres i es faci el més aviat

possible. Per tant si se suavitza la redacció d’aquest primer

punt nosaltres manifestaríem el vot a favor. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra la Sra. María Antonia Sureda, por un tiempo de diez

minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, des d’El Pi

sempre estam a favor de qualsevol gest de transparència, i per

tant evidentment estam a favor de la publicació d’aquestes

ordres de funcions del personal funcionari.

Com ja s’ha dit, ja que l’estructura administrativa s’ha

modificat amb el govern actual, entenem que hi ha hagut canvis

i per tant aquests canvis no consten de forma pública a la web

i s’han d’actualitzar, aprovar i, com no, fer-se públics. Per tant,

en aquest punt 2 hi estam totalment a favor.

En el tema del punt 1, una estirada d’orelles al Govern, si

és oportú, o bé a la part expositiva o bé fer-ho amb una

proposició específica, pensam que tampoc no era oportú per tal

efecte, per aprovar i per consensuar entre tots aquesta

proposició no de llei. Per tant, en aquest punt nosaltres, en

principi, ens haguéssim abstingut, però vist que hi ha intenció

que tots ho puguem aprovar i venir-hi a bé, nosaltres el votarem

a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies. Jo també seré breu, perquè en realitat tot el

que s’havia de dir ja està dit. Bé, només dir açò, que és cert el

que diu la Sra. Riera, el tema de la relació de llocs de treball

està més que especificat a l’article 34 de la Llei 3/2007...-has

posat 14, però-...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ah, d’acord, d’acord, perdona.

Bé, don suport a aquesta moció pel que hem dit, hi ha una

nova redacció i una voluntat clara que arribem a un acord i açò

sempre és d’agrair.

I ja està. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Y ahora por parte del Grupo Parlamentari

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

tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. No intervindré en aquesta qüestió. No tenc res més a

afegir. Per tant, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.

María José Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, començar

dient que la proposició no de llei que avui defensa el Grup

Parlamentari Popular es va presentar el gener del 2016, feia just

diguéssim sis mesos que el Govern actual havia començat a

caminar, i tal com venia redactada, efectivament, el primer

apartat de la proposició ens semblava una mica demagògic, en

el sentit que constatar el poc interès, després de només mig any

de començar a caminar i haver començat ja a fer feina, ens

semblava totalment que no es podia acceptar, per tant,

haguéssim demanat votació separada.

Perquè òbviament amb el contingut hi hem d’estar d’acord

i hi hem d’estar d’acord perquè és una bona iniciativa, però

també hi hem d’estar d’acord perquè la norma així ho exigeix

i açò ho regula, a part de l’EBEP, que consta expressament

especificat a la proposició no de llei, a l’article 34 de la Llei

/2007, de funció pública de les Illes, a l’article 8.3 de la Llei

3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de

la comunitat autònoma, i així mateix també consta a una

Instrucció 1/2012, de 28 de febrer, de la directora general de

Funció Pública en aquest sentit.

Però clar, publicar aquestes funcions, aquestes ordres de

funcions del personal funcionari de l’administració autonòmica,

requereix un tràmit determinat, perquè tota aquesta normativa

que ho regula així ho exigeix. I per tant, en primer lloc, també

ho ha dit la diputada Busquets, s’ha de fer aquesta relació de

llocs de treball. Aquesta relació ja s’ha començat a fer, la

informació que ha donat la diputada Busquets és la informació

que consta a la conselleria i bé, amb açò hi hem d’estar

d’acord.

Només dir que efectivament, com ha dit la Sra. Riera, el

Govern anterior així ho va fer i així ho va publicar, però

òbviament no ho va fer dins els sis primers mesos de govern,

sinó que ho va fer a l’any 2013, així consta a la plana web.

Amb la qual cosa, agraïm molt aquest gest de rectificar el punt

número 1, que consider que, com que la finalitat la compartim

tots, açò donarà la possibilitat de poder votar a favor aquesta

proposició.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y ahora tiene la palabra

para contradicciones el Grupo Popular, por un tiempo de cinco

minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. No afegiré res més, crec que ja tot

està dit. Agrair el gest de tots els grups polítics, d’avenir-se a

l’aprovació d’aquesta proposició no de llei i el que és

important, aconseguir d’aquesta manera que es doni aquest

impuls al Govern perquè faci feina de valent i finalitzi aquestes

ordres de funcions.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y acabado el debate,

pasamos a votar la Proposición no de ley RGE núm. 892/16.

Las modificaciones introducidas han quedado...

(Remor de veus)

Entonces podemos entender que se aprueba por

unanimidad.

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley

RGE núm. 892/16, relativa a las órdenes de funciones del

personal funcionario de la administración de la comunidad

autónoma.

2) Proposició no de llei RGE núm. 893/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a indicadors de

l’índex de transparència autonòmica.

A continuación pasamos a debatir la proposición no de ley

RGE núm. 893/16, del Grupo Parlamentario Popular, relativa

a indicadores del índice de transparencia autonómica. 

Para la defensa por parte del Grupo Parlamentario Popular

tiene la palabra la Sra. Núria Riera, por un tiempo de diez

minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular va

presentar aquesta proposició no de llei, sobre els indicadors de

l’índex de transparència autonòmica, que estan penjats en el

portal de transparència, perquè la transparència, ho sabem i hi

coincidim, crec, tots, és un tema essencial avui en dia per

recuperar la confiança ciutadana i per poder governar de cara

a la gent. Hem constatat aquestes darreres setmanes i sobretot

aquests darrers dies, que hi ha problemes en la gestió de la

transparència en el Govern actual, tant a Transparència, a

Participació, Cultura i Esports, per a una conselleria que avui

en dia en aquests moments, de moment, està buida i no té ningú

que la dirigeixi, i que aquests deu darrers mesos són deu mesos,

pensam, perduts en aquesta matèria.

I hem de constatar també que el passat dia 17 de juliol de

2014, quan varen sortir els darrers índexs de transparència del
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Govern de les Illes Balears, de la comunitat autònoma, que es

publiquen per part de l’ONG Transparència Internacional, que

és una organització no governamental que a nivell internacional

publica indicadors de les diferents institucions i

administracions, els resultats varen recollir que la comunitat

autònoma de les Illes Balears era una de les més transparents

d’Espanya, perquè havia aconseguit una puntuació global de 93

punts sobre 100, millorant en 10 punts el resultat del 2012 i en

37 punts el resultat de l’any 2010, que era d’un 57%. Això

suposava que a les Illes Balears durant la legislatura passada

del Govern del Partit Popular, es va aconseguir situar entre les

vuit comunitats que obtengueren una valoració d’excelAlent i en

concret en el sisè lloc del rànquing nacional. Per tant, la

comunitat autònoma escalava d’aquesta manera tres posicions

en el rànquing nacional respecte de la valoració del 2012 i 9

posicions en relació amb l’any 2010. Pensam que va ser una

feina important que quedava reflectida en aquests indicadors.

Dic això, faig aquest històric perquè en el nou Govern del

pacte es va crear una conselleria específica de Participació i

Transparència, amb la suposada voluntat de continuar amb

aquesta tasca feta pel Govern anterior en matèria de

transparència, però no obstant, a dia d’avui, els indicadors que

han de donar publicitat a aquestes dades de transparència, no es

troben ni actualitzats, ni millorats, recullen encara dades

antigues i desfasades a alguns d’ells; no han incorporat cap

dada alguns dels altres, i n’hi ha que tal vegada els falta l’enllaç

o n’hi ha, és ver, alguns que sí s’han actualitzat, però la majoria

es troben encara amb una informació desfasada. Exemples

d’aquesta situació serien per exemple els indicadors de

transparència econòmica financera, on podem destacar per

exemple que no es publica l’eficàcia i eficiència de les

despeses, la proporció que representa el dèficit o el superàvit

sobre el PIB. 

En relació amb la informació de l’organització, volem

destacar que la retribució, per exemple, dels alts càrrecs, hi ha

l’enllaç a la Llei de pressuposts generals del 2015, bé, aprovada

el 2014 per al 2015 encara, no hi ha les despeses superiors a

500 euros a què obliga la normativa actual. No es publiquen

tampoc totes les iniciatives legislatives per a participació

ciutadana, saben vostès que hi ha un apartat que és la

participació ciutadana en l’elaboració de normativa, només es

publiquen, i així hem demanat de vegades al Govern a veure

quin criteri se seguia, només es publiquen determinats projectes

de llei o de decret, però no tots.

O per exemple, corresponent a temes sanitaris i socials, en

relació amb les llistes d’espera hi ha dades de setembre del

2015. Això pensam que suposa una falta de transparència,

d’indefensió i de governar un poc més enfora de la gent, del

que s’havia anat fent poc a poc a l’anterior legislatura.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei,

que, llegesc literalment, diu:

“1. El Parlament de les Illes Balears constata la deixadesa

del Govern del pacte en les tasques de transparència

autonòmica, que són tan necessàries per donar confiança i

credibilitat a la gestió pública a la nostra comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a actualitzar el més aviat possible els indicadors

de l’índex de transparència, anomenats INCAU, i donar

informació actualitzada i pública als ciutadans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer feina de valent per aconseguir mantenir els

bons resultats obtinguts l’anterior legislatura en transparència

internacional, de cara a la propera valoració de resultats que es

farà, previsiblement, aquest any 2016, ja que es fan cada dos

anys.”

Dit això, vull dir que nosaltres presentam tota la proposició

no de llei, però, en vista a les possibilitats que es pogués

consensuar l’aprovació d’algun dels punts, estaríem disposats

a fer-ne votació separada, si així es consideràs adient per part

dels altres grups parlamentaris.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y ahora para fijar

posiciones tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario

Podem Illes Balears, el Sr. Aitor Morrás, por un tiempo de diez

minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, entendemos que el actual

Gobierno, después de todo el desastre sobre transparencia que

le viene dado del Gobierno anterior, viene trabajando desde el

primer día y está creando también ese portal de transparencia,

en el que se conoce, se avalúa y empieza a sistematizar los

datos de la comunidad autónoma.

Entendemos que viene, también, de no cumplir unos

parámetros el anterior Gobierno, pero la transparencia no sólo

es cumplir los indicadores del INCAU, la transparencia de un

gobierno es una actitud, una actitud que se tiene que mostrar en

todos los ámbitos, no únicamente en unos indicadores del

INCAU, que es una asociación sin ánimo de lucro

indudablemente imparcial, pero que valora sólo determinadas

cosas y no todo lo que significa una transparencia en una buena

acción de gobierno.

Por tanto, entendemos que la acción de gobierno no sólo es

cumplir el INCAU, sino que también es romper la desconfianza

que tienen los ciudadanos, o la ciudadanía, respecto a las

acciones de gobierno, precisamente es el PP quien ha

provocado mucha de esa desconfianza en todos los gobiernos

autonómicos que ha dirigido, y en este también de las Islas

Baleares. Por lo tanto, esa rendición de cuentas que tenían que

haber dado, bueno todo lo que rodea a la transparencia y no

únicamente el INCAU es lo que valoramos nosotros como

transparencia y no brindis al sol y coger un discurso ahora que

le damos la bienvenida a él, pero que no practican ni han

practicado..., no practican en la actualidad, con los casos que

tienen abiertos, y no han practicado mientras que están en el

Gobierno.
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Bueno, sobre los indicadores, son indicadores que ya no

cumplían en el 2014 el propio Gobierno y ahora exigen que en

estos ocho meses el Gobierno actual lo cumpla, por lo tanto,

entendemos que es una forma más de crear ruido alrededor de

algo, sobre un trabajo que el Gobierno ya está haciendo.

Por lo tanto, entendemos que, respecto ya directamente a

los puntos de la proposición no de ley, no hay una dejadez por

parte del Gobierno, el Gobierno está trabajando y por tanto no

apoyaríamos ese punto.

Y respecto a los otros dos, pues nos parecen razonables, hay

que actualizarlo lo antes posible y hay que hacer todo el trabajo

posible también para que el portal de transparencia sea

valorado.

Pero bueno, entendemos que sí eso hay que hacerlo, ojalá

ellos lo hubiesen hecho antes porque eso ayudaría a que este

Gobierno también lo tuviese más fácil. E instamos a que en los

futuros gobiernos en los que participe el Partido Popular esa

misma exigencia sea llevada a cabo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra la Sra. Bel

Busquets, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Faré una intervenció breu, tot i que sé que se n’ha de parlar

molt i jo crec que aquest Govern s’ha marcat com una de les

fites la transparència i així es demostrarà, tot i que tal vegada

aquests primers mesos no han estat gaire afortunats per les

qüestions que tothom sabia.

És cert que hi ha un seguit de qüestions que no s’han dut

endavant per diversos motius, un dels quals per ventura és així

com s’ha hagut de construir la conselleria que s’ha hagut de

construir de zero i s’ha hagut de redistribuir el personal. El

nostre grup negam absolutament que no hi ha hagut deixadesa,

sinó que s’hi fa feina contínuament i fins i tot la direcció

general que se n’ocupa admet certs errors que se solucionaran.

I voldríem demanar la votació separada, perquè el punt 1 no

el podem aprovar i els punts 2 i 3, com que conviden a

treballar-hi de valent, a fer feina per suplir aquestes mancances

i estan fets i redactats d’una manera positiva, sí que hi votaríem

a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra la Sra. Maria Antònia Sureda, por un tiempo de diez

minutos.

LA SRA SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Com he dit

abans, des d’El Pi defensam sempre qualsevol gest de

transparència i sobretot en aquests temps que corren, creim que

és una de les grans demandes de la societat en general i

concretament de la societat balear. Per això tant amb el punt 2

com amb el punt 3 hi estam totalment d’acord, consideram que

s’han d’actualitzar tan aviat com sigui possible aquests

indicadors de transparència i, com no, seguir fent feina en

termes de transparència.

De fet, és una paraula molt repetida pels membres d’aquest

Govern, que, com bé ara s’ha dit, s’ha marcat la transparència

com a fita, però també veiem que costa, i que confiam que hi

facin feina en aquest sentit. Ara veurem amb la nova

conselleria, la Sra. Rut Mateu, a veure com va, que ja pareix

que s’ha fet oficial, per tant, esperem que segueixi fent feina en

aquest sentit.

I de la mateixa manera que abans, jo aprovaré els punts 2 i

3, però que costa i que s’ha de fer més feina i sobretot perquè

és una fita d’aquest Govern, ara tampoc com a deixadesa no ho

consideraria, i per tant, en aquest cas en aquest punt

m’abstendré. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Sra.

Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies. La sola existència d’aquesta conselleria

demostra l’aposta clara i decidida que fa aquest Govern per la

transparència i la participació. Un cop dit açò, es clar que s’ha

de seguir fent feina per millorar la transparència de

l’administració pública, però no tan sols per la puntuació, que

no deixa de ser un barem, sinó perquè és una qüestió d’higiene

democràtica. No hi ha cap dubte en què la rendició de comptes

i el principi de publicitat són elements indispensables per

millorar la qualitat dels nostres serveis públics. 

És important recordar que en aquest índex, el mateix que

ocorre amb altres índex de transparència que elabora

Transparència Internacional Espanya, només es valora si la

informació requerida està o no disponible, però no s’avalua la

qualitat de la informació publicada, ni tampoc la qualitat de la

gestió dels governs de les comunitats autònomes, que és el que

realment vol la nostra ciutadania.

Tenint en compte aquesta consideració, extreta del portal de

Transparència Internacional, ens adonam de la importància de

publicar la informació, evidentment, però que no n’hem de

tenir prou amb açò, la informació ha de ser de qualitat,

accessible i que serveixi per avaluar les institucions, per tal que

puguin millorar dia rera dia.
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Pel que fa al que es demana en aquesta PNL, MÉS per

Menorca votarà a favor dels punts 2 i 3 i votarem en contra del

punt 1, perquè actualment es treballa en la creació d’un nou

portal de transparència i en un projecte per tal de conèixer,

avaluar i sistematitzar el procés de creació de dades, informació

d’arreu de l’administració, per tal d’alimentar el futur portal de

transparència.

Crec que és important que parlem de les observacions que

ha fet Transparència Internacional sobre l’esborrany del

reglament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i el bon govern, en

concret algunes absències i incorreccions.

Pel que fa a la publicitat activa, sobre la publicitat la

informació relacionada amb contractes públics, article 8.a), el

reglament no desenvolupa obligació de publicar informació

referida al control postcontractual, com per exemple variacions

de preu o de termini, que són sovint l’origen del frau. El

desenvolupament reglamentari no aprofundeix en la qüestió

sobre els sobrecostos recurrents en la contractació pública.

Pel que fa al dret d’accés a la informació pública, aquesta

organització destaca que a l’article 12.2.c).5o) s’incloguin com

a informació objecte d’inadmissió els informes jurídics

solAlicitats per a l’adopció d’un acte o una resolució, la qual

cosa afecta a informes publicats per, per exemple, l’Advocacia

General de l’Estat o la Intervenció General de l’Administració

de l’Estat. A l’article 16, sobre solAlicitud d’informació ja

publicada, el text d’aquest articulat hauria de posar l’accent en

el lloc exacte en el qual aquesta es troba disponible, una URL

estable, així com la data des de la qual és accessible aquesta

informació. Açò realment és curiós, perquè si un estudia

documentació sap que el tema de la data de publicació d’una

URL és fonamental per a qualsevol cerca; a més considerem

que aquest procediment hauria de remetre un comunicat a la

Unitat d’informació de transparència de l’entitat en qüestió

perquè, si s’escau, es duguin a terme els canvis necessaris per

millorar l’accessibilitat d’aquesta informació. La redacció

d’aquest article hauria d’especificar que assumeix que el

ciutadà solAlicita informació perquè després d’haver-la buscat

no l’ha poguda trobar.

Aquests són alguns dels exemples que em fan qüestionar-me

aquest reglament tal com està redactat i les coses que s’han de

tenir en compte. Des de MÉS per Menorca creiem que per

poder garantir aquesta transparència, aquest dret a la

informació, el primer que hem de tenir ben fets són la llei i el

seu reglament, i posar-hi recursos, tant humans com econòmics,

per tal que la ciutadania pugui accedir sempre a tota la

informació que necessiti; en poques paraules, que les

institucions no tornin a generar més dubtes i recuperin la

dignitat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Silvia Tur por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. A veure, Sra. Riera, jo entenc que la

proposició que vostès plantegen aquí és una proposició que té

un doble rerafons: d’una banda, té uns elements objectius de

valoració amb els quals estic plenament d’acord, sobretot el

punt 2 i el punt 3, i per tant també votaré a favor del punt 2 i

del punt 3 si vostè accepta la votació separada, com se li ha

demanat anteriorment. Però després vostè d’alguna manera ha

espanyat o ha tenyit de negre una proposició amb la qual vostè

s’hagués pogut marcar un punt, d’alguna forma, i fer una acció

proposicional correcta i elegant, amb la presumpció o fent una

presumpta deixadesa..., amb l’acusació al Govern d’una

presumpta deixadesa de funcions en aquest aspecte. No em

sembla elegant, francament, sobretot per part seva, que vostè ha

estat un alt càrrec del govern anterior i sap perfectament el que

suposa engegar certes maquinàries i posar en valor certa feina.

Dit això també em posa massa fàcil una crítica que li he de

traslladar. Potser la comunitat autònoma de les Illes Balears era

la sisena o és la sisena en transparència, i això és fantàstic i

m’enorgulleix moltíssim; el que passa és que, com ja vaig dir

ahir a la meva intervenció, es tracta més d’una qüestió d’actitud

que de rànquings, i el Partit Popular malauradament els darrers

quatre anys es va endur el rànquing número 1 en falta de

voluntat de diàleg, amb les administracions, amb la societat i en

general amb la ciutadania, els colAlectius i les entitats. Vostès

se’n varen endur el número 1 del rànquing, però no del

rànquing de Balears, del rànquing mundial, diria gairebé, i per

tant, clar, jo crec que sobretot el punt 1 deixa entreveure un

rerafons poc elegant i de poca confiança en el futur govern.

Per tant, Sra. Riera, jo és que fins i tot aniria més endavant,

jo li suggeriria, li demanaria, l’emplaçaria a retirar el punt 1 o

que, en tot cas, plantegi una redacció alternativa al punt 1, i per

tant tots puguem fer feina en positiu, amb bon tarannà i amb

bon esperit, perquè penjar-se medalles de rànquings en un tema

i no ser capaç d’aplicar-lo en qüestions tan senzilles com pot

ser donar reunions quan se’ls demanen per part de consells

insulars, que és el que han estat fent vostès amb la denegació de

reunions a institucions amb les quals vostès tenien el deure

d’asseure’s i negociar, em sembla una perversió absoluta. Per

tant... jo li insistesc, canviïn de tarannà i per tant facem tots

feina en comú perquè aquesta proposició avanci, i evidentment

perquè també sigui una manera de posar les piles al Govern

perquè faci, si és possible, molta més feina de la que fa en

aquest moment en aquesta matèria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Socialista tiene la palabra la Sra. María José Camps, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta

proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari

Popular, idò... igualment, el concepte l’hem de compartir, i

aquest grup parlamentari al qual represent, que dóna suport al
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govern que actualment hi ha a la comunitat autònoma, té la

transparència i la participació -en aquest cas parla de

transparència- com un dels punts fonamental, i aquesta clara

voluntat s’ha demostrat amb la importància que té per a aquest

govern la creació d’una conselleria expressament per a aquesta

qüestió. 

És cert, ho han dit portaveus que m’han precedit, que

òbviament per començar una conselleria de zero en aquest

sentit s’ha de comptar amb mitjans tècnics i humans que de

moment encara no es tenen al cent per cent, però la voluntat de

fer feina, independentment que la consellera que fins ara ha

estat consellera ara mateix no hi sigui, a la seva compareixença

en aquesta mateixa comissió va explicar quins eren els

objectius de la legislatura i estam en la mateixa situació que

abans. Aquesta proposició no de llei es va presentar igualment

dia 22 de gener de 2016, és a dir, feia sis mesos que havia

començat a caminar el govern actual; així i tot ja s’havia

publicat dades que anteriorment no hi eren, com tots els

currículums i totes les dades patrimonials de tots els membres

de l’executiu, que anteriorment no s’havien publicat. 

I, bé, la Sra. Riera, en aquest cas el Grup Parlamentari

Popular, perquè bé, es funciona per grups, no per diputats

individualment, va presentar aquestes dues proposicions no de

llei que veim avui, el mateix dia i dins el mateix minut en el

registre d’entrada que consta. Per tant vull dir que, bé, són dues

proposicions escrites més o menys igual. A l’anterior

proposició no de llei ha tingut la deferència de reconèixer que

igual era excessivament demagògic el punt 1; aquí no, per les

circumstàncies actuals que concorren, però entenc que pel fet

que hagi dimitit la consellera Camps no lleva que la conselleria

no hagi fet res durant aquests nou mesos i que se li pugui

acceptar que hagin estat nou mesos perduts, com ha dit vostè a

la seva intervenció.

Jo, igual que han dit els diputats que m’han precedit,

m’havia apuntat com a concepte les olimpíades de l’INCAU, és

a dir, efectivament és important tenir un bon posicionament

dins aquest barem de valoració, és important estar en els

primers llocs del rànquing, però no és l’únic indicador, i el fet

d’estar en aquest sisè lloc el 2014, bé, no indica que realment

la transparència del govern anterior fos òptima, perquè no

només s’han de facilitar les dades que inclou aquest registre,

l’INCAU, sinó també s’ha de procurar que la transparència

sigui efectiva i eficaç. 

En aquest sentit demanarem votació separada per tal de

poder posicionar-nos en relació amb cada un d’aquests punts.

Ja dic, en el fons l’exposició de motius de la proposició no de

llei és objectiva, en principi, estaríem d’acord amb els

indicadors de transparència que recull l’INCAU, que la passada

legislatura és cert que és una dada objectiva, que vam passar de

37 punts el 2010 a estar amb una puntuació global de 93 sobre

100, però, ja li dic, no li puc acceptar el fet que digui que

durant aquests nous mesos no s’ha fet res en aquest sentit,

perquè crec que hem evolucionat bastant en qualitat. I la

voluntat de continuar amb la feina feta l’anterior legislatura, hi

és, quant a transparència, però no només voluntat de continuar,

sinó de millorar i ampliar, i precisament per açò s’ha creat

aquesta conselleria.

I només vull acabar la intervenció, per no reiterar també el

que han dit els portaveus que m’han precedit, ha fet una

expressió, ha dit “governar enfora de la gent” pel fet que la

plana web no estigui actualitzada. Jo crec que, bé, el seu

govern, enfora de la gent en moltes altres qüestions; i a la

inversa i a sensu contrari, a prop de la gent amb l’aprovació de

la Llei de renda social bàsica, amb el retorn de drets com un

dret universal a la salut que havia estat llevat l’anterior

legislatura, amb l’eliminació de copagaments com la taxa de la

targeta sanitària, o amb la pacificació del món educatiu. Per

tant, Sra. Riera, entenc que governar enfora de la gent no és no

tenir una plana web actualitzada, sinó que es podria definir de

moltes altres maneres, com he dit. 

Per tant demanam la votació separada i res més. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para contradicciones tiene

la palabra la Sra. Núria Riera, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair les intervencions de

suport a aquesta preocupació que té el Partit Popular perquè es

continuï avançant en matèria de transparència pels diferents

grups polítics, tot i que nosaltres mantendrem la proposició no

de llei perquè ens preocupa, i crec que, encara que hi ha hagut

alguna manifestació que considera que no, també hi ha hagut

alguna intervenció que considera que sí, ens preocupa que no

s’ha fet la feina com calia en matèria de transparència durant

aquests deu mesos. 

Nosaltres mantendrem tota la proposició no de llei, no

obstant, sí ens sembla correcte fer una votació separada del

punt 1, que em sembla que és el que unànimement per la resta

de grups no s’hi està d’acord amb la redacció o amb el

contingut o amb la manera de redactar l’apartat, i votació

separada després dels punts 2 i 3 junts, si els sembla, perquè la

voluntat del Grup Parlamentari Popular és no només deixar

constància que ho fem com a grup polític de l’oposició,

d’aquesta manca de feina que consideram molt d’impuls en

aquesta àrea, però sobretot el que sí ens interessa és que puguin

sortir l’endavant els apartats 2 i 3 que són els que fan referència

que es publiqui, es faci aquesta feina, es doni aquesta

transparència.

Que és ver que els indicadors no és l’únic que dóna lloc que

hi hagi transparència a un govern, però sí evidentment és una

part important que reflecteix el que la ciutadania veu mitjançant

aquestes eines telemàtiques, mitjançant aquests instruments que

tenim avui en dia per acostar-nos a la gent, com són la web o

les xarxes socials.

Per tant, acceptam que hi hagi una votació separada de

l’apartat primer, per una banda, i dels 2 i 3, si els sembla

correcte a la resta dels grups, per una altra banda.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Acabado el debate pasamos,

por tanto, a la votación por separado de esta proposición de ley.

Votamos, en primer lugar, el punto 1. 

¿Votos a favor? 

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Secretario.

EL SR. SECRETARI:

3 a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT.

Pasamos seguidamente a votar los... ¿perdón?

(Remor de veus) 

¡Ah!, ¿no se le ha oído?

EL SR. SECRETARI:

Perdó. 3 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Pasamos a la votación de los puntos 2 y 3.

¿Votos a favor?

Pues se aprueban por mayoría absoluta, por unanimidad. 11,

11 votos. 

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley

RGE núm. 893/16, relativa a los indicadores del índice de

transparencia autonómica.

Se levanta la sesión.
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