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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señoras y señores diputados. Si os parece

podemos empezar con la sesión de hoy. En primer lugar,

pediría si se producen sustituciones. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Patrícia Font per al primer punt de

l’ordre del dia.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto...

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Silvia Limones sustituye a Jaume Garau.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montserrat Seijas sustituye a Marta Maicas.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1059/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la

prestació del servei postal a les urbanitzacions de

Ciutadella.

Pues empezamos con el debate de la Proposición no de ley

RGE núm. 1059/16, presentada por el Grupo Parlamentario

MÉS per Menorca, relativa a la prestación del servicio postal

en las urbanizaciones de Ciudadela.

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentario MÉS

per Menorca, tienen la palabra el Sr. Nel Martí, por un tiempo

de diez minutos.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Hauré de fer, lògicament, per situar aquesta proposta

que presentam avui, recopilar un poc quins són els antecedents,

que també ja a l’exposició de motius de la iniciativa

s’expliquen, perquè crec que val la pena posar-los, reiterar-los

avui aquí perquè en quedi constància. 

Vull dir que el Reglament de prestació de serveis postals,

que es va aprovar mitjançant el Reial decret del 1999, i

posteriorment desenvolupat pel Reial Decret 503/2007, va

crear una figura nova, anomenada “entorns especials”, per a les

urbanitzacions que havien d’acomplir dues de tres condicions

que s’establien en aquesta normativa. Aquestes tres condicions,

quines eren?

Una, que el nombre d’habitants censats fos igual o inferior

a 25 per hectàrea, considerant a aquests efectes la superfície

urbana.

Una altra, que el nombre d’habitatges o locals fos igual o

inferior a 10 per hectàrea, considerant a aquests efectes també

la superfície urbana.

I finalment, el tercer condicionant que es posava damunt la

taula d’entre tres dels quals dos s’havien de complir, era que el

volum d’enviaments ordinaris en l’entorn no passés de les 5

enviaments setmanals de mitjana per domicili i en còmput

anual.

Aquesta nova situació va generar que moltes

urbanitzacions, molts de nuclis residencials es veiessin afectats

per aquesta consideració d’entorn especial i que deixassin de

rebre el correu ordinari que fins a llavors havien rebut, l’havien

rebut com a servei públic, com a consideració de servei públic

que era i que és, i s’instava aquests nuclis d’urbanitzacions o

nuclis residencials a gestionar un sistema de bústies

pluridomiciliàries. 

Aquesta situació, com deia, va afectar, ha afectat moltes

urbanitzacions, perquè avui a moltes d’aquestes ja es efectiu, ja

no reben porta a porta el correu postal, urbanitzacions de

Menorca, d’Es Castell, com Trebalúger, Cala Sant Esteve,

moltes, de Ciutadella, Sa Caleta, Son Blanc, Son Carrió de

Mallorca, de Llucmajor, de Cala Pi, bé, diverses. 

També he de dir que moltes de les que aquí no es recullen

també perquè arran d’aquesta iniciativa hem rebut de diferents

municipis com, per exemple, Calvià la informació i la iniciativa

que grups polítics han duit a terme en els respectius municipis,

com pot ser Esquerra Oberta de Calvià i on es posa també de

manifest els efectes que ha tengut en aquest municipi afectant

les seves urbanitzacions i afectant més de 10.000 residents tot

l’any d’aquest municipi afectats per la pèrdua d’aquest servei

públic. 

He de dir que des d’aquell moment alguns municipis han

actuat, han reaccionat, d’altres no, però vull posar de manifest

que municipis com, per exemple, el de Ciutadella, al qual em

referiré perquè l’agaf com a referència, sí que ho han fet, ho

han fet fent ús de la Junta d’Arbitratge de Consum, fent ús del

Defensor del Poble, i la tramitació amb les diferents instàncies

avui és viva i continua. I arran precisament de tots aquests

procediments possiblement en els punts de resolució introduiria

alguna modificació, que en tot cas posaré a consideració de la

comissió, per si creuen convenient incorporar-la. 

Què demanam en aquesta proposició no de llei? La primera,

molt senzilla, molt clara, instar l’administració competent,

instar el Ministeri de Foment que demani a la Societat Estatal

de Correus i Telègrafs que restableixi el servei ordinari porta

a porta. Aquesta va ser una decisió dolenta, jo diria que

abusiva, que ha afectat i afecta molts de ciutadans i que, per

tant, demanam que es reverteixi.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601059
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I en segon lloc, demanàvem i demanam en aquesta

proposició no de llei, que el Parlament insti el Govern de

l’Estat a modificar el Reglament, precisament, de prestació de

serveis postals, aprovat amb els reials decrets als quals m’he

referit, per flexibilitzar els criteris d’aquests anomenats

“entorns especials”, de manera que no afecti els municipis i els

nuclis residencials que actualment es troben afectats. Aquesta

flexibilitat, creiem nosaltres, que hauria d’incloure tant un

acord prescriptiu de l’ajuntament del municipi afectat, com la

modificació de les condicions establertes a l’article 37.4, al

qual em referia anteriorment, i que fa referència al nombre

d’habitants, d’habitatges i d’enviaments, reduir-lo, flexibilitzar-

lo de manera que es redueixin els seus efectes o no afecti els

nuclis residencials i d’urbanitzacions on hi viu gent tot l’any i

crec que mereix tenir el mateix servei que qualsevol ciutadà

que viu en el centre del municipi o en el nucli principal del

municipi.

Així i tot, mantenim aquests dos punts, però voldria fer una

consideració que no està escrita a la proposició no de llei. Crec

que arran del procediment iniciat a través del Defensor del

Poble i també arran del procediment amb la Junta d’Arbitratge,

avui crec que fins i tot podríem ser més atrevits i anar més

enllà, avui podem constatar que el reglament actual que

s’aplica, derivat del reial decret que regula el servei postal, va

intentar fer una transposició de les directives europees, en

concret de la Directiva 97/67, també de la 2002/39 i de la

2008/6, que consideram que són errònies i que són abusives

respecte d’allò que es pretenia. Aquestes directives diuen

literalment, la 2008/6, diu literalment: “El servei universal ha

de garantir en principi una recollida i una entrega al domicili de

cada persona física o jurídica tots els dies laborables, incloses

les zones allunyades o escassament poblades”. Diu també

aquesta directiva: “Els estats membres adoptaran mesures per

assegurar que el servei universal quedi garantit almenys cinc

dies laborals per setmana, excepte -i aquí és la clau- excepte en

circumstàncies o condicions geogràfiques excepcionals”. 

Aquestes circumstàncies o condicions excepcionals,

geogràfiques excepcionals que desenvolupa i es regulen en els

reials decrets esmentats són les que ens han provocat la situació

que avui tenim. 

Però, es pot qualificar d’excepcional les condicions de les

urbanitzacions, em referiré a les que més conec, de Menorca i

de Ciutadella? Nosaltres creim que no ja que en el cas, per

exemple, de Ciutadella afecta un 20% del terme municipal on

hi viuen milers de residents tot l’any. Aquesta excepcionalitat,

que era resultat d’una directiva europea i d’una transposició

abusiva en forma de reial decret, consideram que és errònia i

que hem d’instar que es reverteixi.

Per tant, què deia a l’hora de prendre un acord amb les

resolucions? Doncs, mantenir el punt 2, lògicament també l’1,

si no hi hagués acord, però d’anar més enllà i anar més enllà de

substituir el punt 1, no només de modificar el Reglament de

prestació de serveis postals per flexibilitzar-ho, sinó anar més

enllà i instar la derogació de l’article 37 del Reial Decret

503/2007, atès que les condicions reguladores que preveu no

s’ajusten a l’excepcionalitat ni garanteixen les condicions de

qualitat que s’exigeixen a les directives europees. 

Lògicament si arran de les intervencions que faran els

diferents grups hi ha voluntat de tirar endavant i fer una passa

més enllà del punt 1, doncs, demanaria cinc minuts de recés per

poder pactar el text, si no és així mantendríem el text que hi ha

en aquest moment, el punt 1 i el punt 2 que són vàlids, eren...

avui segueixen sent vàlids. Crec que avui podríem ser més

agosarats, fins i tot des del moment en què es va presentar la

iniciativa, han passat moltes coses, les coses van molt de veres,

tenim més informació i, per tant, nosaltres apostaríem per fer

una passa més. 

En qualsevol cas, ho deixam a la consideració dels grups i

del possible acord, si així es considera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para fijar posiciones tiene la

palabra por parte del Grupo Popular el Sr. José Manuel

Lafuente, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia, des del nostre grup, en

principi, donarem suport a la proposta, consideram que

efectivament la normativa que regula el servei postal tenint en

compte la situació que es dóna a Balears no és adequada a les

especials característiques de molts de nuclis urbans i nuclis

turístics de Balears. 

S’ha de tenir en compte que hi ha avui dia moltíssimes

persones que tenen la seva residència fixa, la seva residència

habitual a les urbanitzacions i que per tant, aquest servei, tenint

en compte la normativa vigent que ha manifestat el Sr. Martí,

doncs tenim un problema important. Per tant, la filosofia

general d’instar des del Parlament la modificació del marc

jurídic de forma que sigui adequat a l’estructura que tenim a

Balears, crec que és positiva. Hi ha problemes, hem vist a

Ciutadella, el cas de Ciutadella, darrerament problemes

importants en la població per accedir al servei postal i per tant,

trobam encertada i correcta aquesta iniciativa.

També és cert que evidentment és instar una altra

administració i instar una altra entitat una reivindicació d’aquí,

de Balears. Ja veurem què és el que fa aquesta administració

que és la competent, ahir vàrem veure com fins i tot des del

Parlament s’insta el Govern a coses que són competents del

Govern i el Govern no en fa cas, per tant, tenc... menys

esperances que si instam una altra administració que ni tan sols

és d’aquestes illes, ni tan propera a fer una modificació de la

normativa, idò... veurem quin és el resultat, però en principi li

donarem suport.

Respecte de l’ampliació a la qual feia menció el Sr. Martí,

de demanar en el punt 1 la derogació completa d’un article en

base a la interpretació d’una contradicció de la directiva

comunitària, no tenc en principi cap inconvenient, encara que

ja entram en una valoració en què tal vegada no tenim

coneixement exactament des del punt de vista jurídic si hi ha

aquesta contradicció, però si això serveix per ser més
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reivindicatiu i més contundent en la reclamació des d’aquí, idò

en principi no tenim cap inconvenient que es pugui incorporar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario Podemos Illes Balears tiene la palabra

Montserrat Seijas, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Por supuesto que damos apoyo a

esta iniciativa en todos los puntos, incluso en el que acaba de

añadir el Sr. Martí, y pasamos a exponer nuestro punto de vista

sobre el tema.

La Directiva de la Unión Europea, de febrero de 2008, en

el apartado 19 dice que “expresamente, las redes postales

rurales en las regiones insulares y de montaña, entre otras

zonas, desempeñan un papel fundamental en la integración de

las empresas en la economía nacional y global y en el

mantenimiento de la cohesión social y del empleo”; en el

apartado 21, que “el servicio -como bien comentaba el Sr.

Martí-, que el servicio universal garantiza en principio la

recogida y la entrega en el domicilio de cada persona física o

jurídica todos los días laborables incluso en las zonas alejadas

o escasamente pobladas”.

En la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal

universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal,

entre otras muchas cosas, en el artículo 8 dice que “Los

usuarios tendrán derecho a la prestación de un servicio postal

universal de calidad prestado de forma permanente en todo el

territorio nacional y a precios asequibles, y el alcance y la

prestación efectiva del servicio postal universal deberá

responder a los principios de cohesión social y territorial, no

discriminación por razón de cualquier circunstancia, condición

personal, social o geográfica, continuidad, eficacia y eficiencia

en el servicio y deberán adecuarse permanentemente las

condiciones técnicas, económicas, sociales, etc. El Estado

garantizará, mediante la designación de un operador y el

establecimientos de medios y garantías suficientes, el adecuado

cumplimiento de las obligaciones del servicio público del

servicio postal universal.”

En varias partes del articulado de esta ley se establece la

necesidad imperiosa de establecer el plan de prestación de

servicio postal universal y también se habla constantemente del

contacto regulador y de informes de la Comisión Nacional del

Sector Postal. Pues bien, desde la fecha indicada ,de su

promulgación en el 2010, no se ha desarrollado esta legislación

ni se ha creado tampoco la Comisión Nacional del Sector

Postal que debería ser quien interviniera en todo lo relacionado

con el sector. Por tanto, los conflictos con los usuarios y demás,

quien lo regula es la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia.

En resumen, en cumplimiento de las directrices que marca

la ley y convertir ésta en papel mojado, manteniendo una

regulación obsoleta a través de un real decreto del 1999.

El motivo de esta restricción de derechos a los ciudadanos,

porque estos ciudadanos que dice que son de urbanizaciones y

entornos especiales, llevan más de 25 años recogiendo el correo

en sus domicilios, y si se da la situación de que al lado de una

casa unifamiliar, que ve restringido este derecho de correo

ordinario, no así de los certificados o envios especiales, que

esos sí se entregarían en sus domicilios cualquier día de la

semana, pues se haya dado un edificio de pisos o un bloque de

apartamentos donde los buzones están en el exterior, a ese

vecino sí se le llevaría el correo ordinario y a los otros vecinos,

no. És decir que únicamente no se ve aquí que sea por un tema

de operatividad, desde que se ha privatizado el servicio de

correos se ve claramente que lo que se busca no es un mejor

servicio a los ciudadanos, sino realmente mejorar en sus

beneficios industriales, pongámoslo así, a costa de un peor

servicio a la ciudadanía y en contra también con reducción de

puestos de trabajo.

Entonces, entendemos que esta aplicación de la normativa

tanto europea como nacional de la empresa de correos lo que

se está haciendo en abuso de derecho y en algunos casos en

fraude de ley. De hecho, en el caso en particular de Ciutadella,

como bien comentaba el diputado Martí, afecta a más de un

20% de la población, y a lo que ellos llaman urbanizaciones

son núcleos urbanos que casi están integrados dentro del núcleo

de la tal..., aparte que estos datos que ellos alegan para

acogerse a esta legislación son obtenidos en un estudio que se

ha hecho en veinte días del mes de noviembre, todos sabemos

que muchos de los habitantes de nuestras islas,

independientemente de que estén empadronados todo el año o

no, también tienen derecho a recibir su correo en su domicilio

y tienen segundas viviendas en estos núcleos urbanos.

No estamos hablando de urbanizaciones nuevas que se

hacen que no se les da el servicio por las circunstancias que

sean, que se puede entender, pero estamos hablando de núcleos

de población que están recibiendo el correo, como ya les

comenté antes, desde hace más de 25 años, en muchas

ocasiones.

Entonces, entendemos que tenemos que tomar, como

representes de la ciudadanía todas las..., utilizar todos los

recursos a nuestro alcance para que esto se revierta, bien a

través de las peticiones de esta PNL y bien a partir de los

partidos que aquí estamos representando, que tenemos

representación también en el Congreso, pues de la

correspondiente Comisión de Fomento para que esto realmente

se haga efectivo y que esta PNL no quede como un brindis más

al sol, y que realmente estos derechos de los ciudadanos no

sean vulnerados. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,

por un tiempo de diez minutos.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no m’allargaré gaire perquè ja els anteriors companys

s’han estès llargament. Crec que som davant d’un problema ben

concret que resumeix i que vol atacar aquesta proposició no de

llei i que pateixen veïns i veïnes del conjunt de les nostres illes

i de municipis fins i tot grans, s’ha parlat aquí de Maó, de

Ciutadella, de Calvià, de Llucmajor, però que evidentment

tenen nuclis més petits que són afectats per aquesta manca de

repartiment domiciliari del correu. I és un problema molt

concret, però que té a veure també amb allò que entenem o no

entenem del que hauria de ser un servei públic.

Si bé el desplegament i l’aplicació d’aquest reial decret i del

seu reglament ve d’enrere, és sobretot en els darrers dos, tres

anys que s’han començat a manifestar aquests greuges concrets

damunt de la ciutadania i coincideix  justament amb el procés

o amb l’acceleració del procés, perquè el procés de

privatització ve de més enrere, del servei públic de Correus.

Perquè qui diu queixes com són les que descriu la

proposició no de llei sobre el tema del repartiment domiciliari

a les urbanitzacions o als nuclis amb poca població, que deixen

de tenir aquest servei, podem anar a barriades de Palma amb

una certa envergadura de població, però que per exemple tenen

menys dies de repartiment de correu, també, i tot forma part del

mateix paquet de mesures que d’alguna manera s’acullen a la

lectura més restrictiva d’aquest reial decret, però que sobretot

tenen a veure amb la privatització del que un temps era un

servei públic, un servei públic que a més, com altres altres

empreses públiques que d’alguna manera el duen a terme, era

una de les empreses públiques que donava beneficis en aquest

país, juntament amb moltes altres que s’han anat privatitzant en

aquests anys, perquè si vostès es fixen duim unes setmanes en

què parlam molt d’això del dèficit i d’en Montoro i de com és

de dolent i tal, i les retallades que han de fer les comunitats,

però resulta que les empreses que generen beneficis i que per

tant haurien de poder servir per quadrar els balanços dels

comptes de l’Estat, les privatitzam i les donam a mans privades,

a la vegada que retallam serveis per als ciutadans i les

ciutadanes. Hi ha aquí una certa contradicció que qualcú hauria

d’apreciar.

La modernització del servei públic de Correus és una cosa

en què totes i tots podem estar d’acord; nosaltres tampoc no

som, encara que ens agradi la literatura, d’aquells que pensen

que El cartero  de Pablo Neruda ha de ser una figura eterna i

inamovible, però segurament no existiria El cartero de Pablo

Neruda amb l’aplicació estricta d’aquest reial decret llei i la

culminació del procés de privatització. No es tracta de mantenir

ni defensar una visió romàntica dels carters, però sí, quan

justament hi ha més mercat que mai en temes de correus, només

per exemple en despatx d’aparells electrònics es preveu una

multiplicació exponencial de la demanda del servei de

repartiment postal, en aquest cas, de fet hi ha una pugna a nivell

europeu i mundial perquè grans companyies com Amazon

volen aterrar fins i tot passant per damunt de les normatives

laborals dels diferents països i pagar per paquet repartit, i és en

aquest marc global en el qual ens movem i en el qual es

produeixen fets concrets com aquest que recull la proposició no

de llei. Per tant, justament en el moment en què hi ha més

mercat, no entenem com una empresa que justament aprofitant

aquesta part del mercat en què també pot jugar perquè

malauradament ja està en bona part privatitzada i serà difícil

desprivatitzar-la, com no és capaç de combinar aquesta part que

genera beneficis amb la part que pot ser més deficitària, si

volen, d’entregar la carta domicili per domicili, i passant

directament a la privatització. 

No és llevant un servei públic o afectant un servei públic

que es modernitzarà el servei públic de Correus, ni tampoc

fotent al carrer més d’11.000 persones, 11.000 treballadors i

treballadores, com s’han anat també liquidant en aquests anys

en el servei públic de correu.

Al final tot plegat ens recorda allò que la Sra. Cospedal deia

fa un any, fa just un any, l’abril de l’any passat, amb un petit

lapsus lingüístic, i aplicable a moltes altres empreses públiques

com AENA, que també ens afecta molt directament quant a

servei públic: “Hemos trabajado mucho para saquear a

nuestro país adelante”.

El que... el que pensam que s’ha fet amb Correus, pensam

-i així acab- que té molt poc a veure amb el tema de la

racionalització del servei públic de Correus, i molt poc també

amb una mínima idea del que hauria de ser un servei públic; per

això pens que ja que hi ha un grapat de milers de ciutadans i

ciutadanes afectats d’aquesta comunitat de diferents nuclis de

població i a les quatre illes, afectats per l’aplicació d’aquest

reial decret, bastaria que hi hagués una declaració per

unanimitat d’aquest parlament i que es fes arribar a Madrid, a

veure si algun dia algú governa i pot prendre una decisió en

base a escoltar-nos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. 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. Jo seré molt breu, perquè els portaveus

que m’han precedit crec que ho han deixat clar. Estam

totalment d’acord amb l’exposició de motius que ha presentat

el portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Només

hem de pensar que aquest dret a aquesta prestació d’un servei

postal universal, de qualitat, etc., si es compleix, perquè si no

es compleix, que és com pareix, s’han de canviar les coses. Els

ciutadans de les Illes, siguin d’allà on siguin, paguen els seus

imposts com a ciutadans i per tant tenen els mateixos drets a

qualsevol lloc on visquin, i per tot això donarem suport a

aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo Mixto

tiene la palabra la Sra. Sílvia Tur, por un tiempo de diez

minutos.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. A veure, aquesta iniciativa

crec que és molt oportuna i crec que he de felicitar MÉS per

Menorca pel fet que l’hagi introduïda, i ho explicaré. 

Els serveis postals actualment viuen un moment d’hores

baixes. Això no passa només a urbanitzacions de l’illa de

Menorca, sinó que estic segura que també passa a

urbanitzacions de la resta d’illes, i de fet a Formentera fins i tot

els darrers anys hem viscut moments complicats, perquè els

serveis postals tenen una tendència fins i tot a tancar oficines,

i ens hem trobat que el mateix consell insular de Formentera ha

hagut de fer gestions molt important per habilitar espais on els

vesins, per exemple, del municipi de la Mola puguin rebre el

seu correu postal amb casetes que hem hagut d’habilitar a tal

efecte, o amb espais tancats que hem hagut d’habilitar a tal

efecte.

Evidentment és un dret bàsic, crec, dels ciutadans i les

ciutadanes tenir accés a la recepció del seu correu postal, i per

tant no podem no donar suport a aquesta iniciativa, que al cap

i a la fi afecta moltíssims ciutadans de l’illa de Menorca, però

que si finalment té els efectes que es demanen en aquesta PNL

tendrà major conseqüència no només a Menorca sinó a la resta

d’illes. Per tant Gent per Formentera donarà suport a la

iniciativa i els donam les gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. María José

Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tots. Efectivament, el

concepte d’entorns especials va ser introduït dins aquest Reial

Decret 1829/99 pel Reial Decret 503/2007, que el modifica, i

que ve a canviar els termes de com estava originàriament

redactat l’article 37, que és l’article que aquí ens afecta i que

està en discussió. 

Què són els entorns especials? Ja ho han explicat els

portaveus que m’han precedit, especialment el Sr. Martí, i

efectivament, dels tres requisits que diu la norma se n’han de

complir dos. Clar, açò ara afecta urbanitzacions que fins

aleshores havien tingut servei de correus individualitzat, i que

realment entenem que el problema està, com ha dit el diputat

Martí, en el fet de què entenem per entorns especials. Si bé la

normativa és de 2007 la problemàtica ve de fa poc temps

enrere, perquè el procediment per declarar aquest entorn

especial es fa a través de la Comissió Nacional dels Mercats i

la Competència a rel de la solAlicitud que expressament ha de

fer la societat estatal de Correus i Telègrafs, SA. 

En aquest sentit, bé, són moltes les peticions que va fer

Correus; jo me n’he descarregat una expressament, que és per

exemple la de S’Ullastrar a Sant Lluís, més que res perquè no

sigui cap d’aquests de Ciutadella o cap de Llucmajor que

expressament es posen aquí, sinó què diu un altre ajuntament,

en aquest cas de Menorca. Bé, idò es fa tràmit; des que Correus

ho solAlicita fins que la Comissió Nacional resol passa més o

manco un any i, clar, a rel de totes aquestes solAlicituds, que han

estat moltes, per açò ve el retard des de 2007 a 2015, que és

diguéssim quan el problema es posa damunt la taula. Clar, aquí

què va alAlegar l’Ajuntament de Sant Lluís?, que òbviament no

hi estava d’acord; primer se’ns explica quins són els mitjans de

prova objectius, per dir-ho d’alguna manera, que empra aquesta

comissió nacional per decidir si es declara o no entorn especial,

i és, primer, un sistema d’informació geogràfica de Correus

obtinguda directament de Correus, un segon, accés a la pàgina

web de l’Institut Nacional d’Estadística per identificar la unitat

poblacional que té el nucli, en aquest cas S’Ullastrar, i després

també informació rebuda de l’ajuntament en relació amb el

cens, que es compara amb l’Institut Nacional d’Estadística

l’extensió del municipi; i per últim, una certificació de Correus

de la condició establerta a l’article 37, apartat 4.b) del

Reglament sobre el volum d’enviaments ordinaris. Hem de

recordar, ja ho han recordat aquí també, que es tracta només

d’enviaments ordinaris, ja que tots els altres es fan a domicili

individualitzat, motiu encara també pel qual no entenem per

què l’ordinari no, si tots els altres sí.

Clar, en aquest sentit, pràcticament el certificat que fa

Correus del volum d’enviaments sempre es compleix, com un

dels requisits que es donen, perquè el fa de part la pròpia

administració interessada en declarar l’entorn com especial. I

aquí l’Ajuntament de Sant Lluís va dir que era improcedent per

poder acreditar aquests requisits, precisament que sigui aquest

argument que acab de dir, que sigui Correus el mateix que

faciliti aquest recompte efectuat. Per què? Perquè se’n va als

mesos en què menys volum hi ha i per tant quasi sempre podem

justificar que el volum que exigeix la norma no es compleix en

aquell entorn específic.

Però després hi ha un altre argument que ens explica

l’ajuntament en aquest procediment, que diu que a les zones

turístiques de gran afluència potser algunes sí ho siguin i només

tenguin un volum de població molt important en temporada

alta, però a moltes de les zones, com és el cas de s’Ullastrar,

que si bé és cert veu incrementada la seva població en

temporada alta, evidentment tenen una continuïtat del territori

o del nucli municipal central, diguéssim així, s’Ullastrar està a

500 metres de Sant Lluís, que sí té aquest repartiment. Amb la

qual cosa realment separam aquí zones que són molt properes

a la població nuclear. I per suposat també la pèrdua de qualitat

i podríem fins i tot dir si es vulnera o no aquest dret de

repartiment universal que la pròpia Llei postal també preveu.

I bé, no afegiré gaire cosa més, només dir que aquest debat

també va sortir en els mitjans de comunicació, especialment jo

conec el de Menorca, una carta que un ciutadà va enviar al diari

dia 13 de gener, titulada El buzón de la sinrazón, porque nos

quitan derechos; la carta és una reivindicació lògica d’aquest

ciutadà, però realment el que crida l’atenció és la resposta,

perquè aquesta carta va tenir una resposta, dia 21 de gener, per

part de la comunicació de Correus, zona 5, que és la de

Menorca, i bé, la persona que representava..., ens crida

l’atenció que la pròpia administració hagi de sortir al diari a

donar explicacions, deia que el reial decret garanteix el dret de

tots els ciutadans, que estableix els entorns especials, que passa

per la Comissió Nacional de Mercats i Competència i açò li

dóna com més legitimitat a aquesta acció, com dient que,
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òbviament, faltaria més que s’hagin d’adequar a la norma que

els regula. I explica també, diu: “Estas resoluciones no

pretenden eliminar servicios, sino modificar modalidades de

reparto, para ganar en calidad y eficiencia”. En qualsevol cas

seria tal vegada qualitat i eficiència per a l’administració, però

òbviament no per a l’usuari o per al ciutadà.

Explica també que només es fa referència a correu ordinari,

amb la qual cosa els enviaments realment importants, que

serien aquells que vénen amb carta certificada, burofax, o

entrega de paquets, aquests sí que estarien individualitzats. I

crida l’atenció que acaba dient: “El principio de igualdad de

trato supone una prestación de servicio idéntico, cuando

existen condiciones comparables”. És clar, i aquí és on té sentit

la darrera precisió que feia el diputat Martí a la seva

intervenció, que és realment si la normativa estatal, de la qual

deriven aquestes conseqüències, recull realment l’esperit o la

intenció que tenien les directives europees.

En aquest sentit, i aquí és on hi ha el nucli de discussió

important, són entorns especial sí o no, segons el que es

pretenia. I per tot el que he dit, donarem suport a la proposició

no de llei. I com no, acceptaríem fer aquest petit recés per

estudiar el text de la possible derogació o no de l’article 37 del

Reial Decret 503/2007, que realment el decret que està vigent

és el decret mare, el del 99, aquest el va modificar. En

qualsevol cas seria estudiar si convé o no instar, que entenem

que sí, però de totes maneres donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora por contradicciones

tiene la palabra el Sr. Nel Martí, por un tiempo de cinco

minutos.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Abans de res agrair el suport de tots els grups i que avui

surti una iniciativa com aquesta per unanimitat. I en tot cas

demanar, ni 5 minuts, menys de 5 minuts, per veure, en tot cas,

si aprovam el text amb els dos punts de resolució, o substituïm

el primer punt per aquesta proposta que he fet de veu de

canviar. Demanaria 2 minuts, simplement.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo, pues hacemos un receso de 2 minutos.

EL SR. PRESIDENT:

...reanudar la sesión, y le pediría al Sr. Diputado Nel Martí

que nos lea exactamente cómo queda la propuesta.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, la proposta quedaria de la següent forma, seria un primer

punt que seria d’addició, que diria: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Ministeri de Foment i l’òrgan regulador de

l’Estat perquè analitzi la conveniència de derogar l’article 37

del Reial Decret 503/2007, atès que les condicions reguladores

que preveu no s’ajusten a l’excepcionalitat ni garanteixen les

condicions de qualitat exigides per les directives europees

97/60...”, bé, i les relacionaríem, aquestes directives, la

Directiva 97/67, la Directiva 2002/39 i la Directiva 2008/6.

El segon punt diria: “En cas que no es derogui l’article 37

del Reial Decret 503/2007, el Parlament de les Illes Balears...”,

i continuaria el text tal com està en el punt 2. I el tercer punt

quedaria talment. És a dir, s’introdueix un primer punt, i el

segon punt es mantindria talment amb una frase prèvia que és

aquesta, “en el cas que no es derogui l’article 37 del Reial

Decret 503/2007 -coma- el Parlament de les Illes Balears

insta...”

Ho he dit bé?, la resta de grups...? Sí, correcte? Idò molt bé,

ho passaré al lletrat per escrit perquè no hi hagi cap dubte,

també. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Entonces así podemos

entender que se aprueba por unanimidad?

De acuerdo, pues entonces, en consecuencia, queda

aprobada por unanimidad la Proposición no de ley RGE núm.

1059/16, relativa a la prestación del servicio postal de las

urbanizaciones de Ciutadella.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2828/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a creació d'un tribunal administratiu

de recursos contractuals de les Illes Balears.

Y a continuación pasamos al debate de la Proposición no de

ley núm. 2828/16, del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, relativa a la creación de un

tribunal administrativo de recursos contractuales de les Illes

Balears.

Para su defensa 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, ens trobam

davant un nou exemple de traspàs de competències que no s’ha

realitzat. Parlam avui del Tribunal administratiu de recursos

contractuals, un òrgan que exerceix de mediador en matèria de

contractació administrativa i que serveix per resoldre conflictes

sense que s’hagin de dur al poder judicial, motiu pel qual lleva

càrrega de feina als jutjats. Aquest tribunal, com ha quedat

demostrat, actua amb plena independència en l’exercici de les

seves competències i pren decisions vinculants, motiu pel qual

queda demostrada la seva efectivitat. 

Ara bé, Balears va signar un conveni de colAlaboració amb

l’Administració general de l’Estat en què renunciava a la

creació d’un tribunal administratiu de recursos contractuals,

que d’altra banda sí s’ha creat a altres autonomies, com per

exemple Aragó. Vist que és pertinent que les nostres

institucions es dotin els òrgans corresponents per exercir amb

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602828
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plenitud el nostre autogovern, no hem de renunciar a tenir el

nostre propi tribunal administratiu de recursos contractuals,

perquè enviant expedients a Madrid perdem agilitat en les

tramitacions administratives i perquè en moltes ocasions

aquests expedients a més s’han de traduir, cosa que no fa més

que allargar els terminis de resolució. Caldria recordar, a més,

que les administracions properes funcionen molt millor que

aquelles que, ja sigui per llunyania, desconeixen els àmbits, tot

i que en aquest cas es parli de tramitacions administratives. 

Per tot això hem presentat aquesta proposició no de llei, que

insta el Govern balear que en un termini de tres mesos realitzi

els tràmits necessaris per crear el Tribunal administratiu de

recursos contractuals de les Illes Balears. 

Quant a l’esmena que ha presentat el Grup Mixt, així com

està no l’acceptaríem; en tot cas podríem parlar d’ampliar el

termini a l’1 de gener de 2017, per exemple, però mantenir-nos

a l’espera in aeternum , fins que arribi la possibilitat de posar-

ho en marxa, això no; hem de ser més incisius a l’hora de

reclamar l’autogestió, que a més ens és reconeguda a través del

Reial Decret Legislatiu 3/2011.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora se ha presentado una

enmienda a la proposición no de ley mencionada, la RGE núm.

6055/16, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Gent per

Formentera.

Para defender esta enmienda tiene la palabra la Sra. Sílvia

Tur, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, escoltant l’exposició de motius pels

quals El Pi ha decidit presentar aquesta iniciativa em vénen a

la ment diverses qüestions. Jo entenc que sobretot i

especialment la motivació d’El Pi per presentar aquesta

iniciativa en aquesta comissió és enfortir l’autogovern

d’aquestes illes i desplegar, evidentment, el màxim nombre...,

el màxim no, tots aquells òrgans que estan previstos en el

nostre Estatut d’Autonomia i a les disposicions que el

despleguen, i per tant en aquest sentit evidentment hi estam

d’acord.

El que passa és que també igualment pensam que s’ha de

tenir un criteri, i el criteri en aquest cas s’ha de marcar posant

sobre la taula tots aquells òrgans que a dia d’avui estan

pendents de la seva creació, uns perquè ja han existit els darrers

anys i malauradament s’han dissolt o s’han eliminat i, altres,

perquè fins ara mai no han existit, com per exemple pugui ser

la figura del Síndic de Greuges. Per tant el desplegament de

l’autonomia i de totes les institucions i els organismes que estan

previstos en aquest estatut evidentment requereix temps i

requereix establir uns criteris, entre els quals prioritzi el Govern

l’interès general, i així és com ho entenem.

Per això, Sra. Sureda, entenc que vostès... haguessin fet bé

a investigar un poc quina era la situació real a dia d’avui pel

que fa a tots els expedients que es traslladen a aquest tribunal

de resolució de recursos contractuals de Madrid. Jo no sé si

disposen de la informació, però jo sí que dispòs d’una

informació que entenc que és prou actualitzada, i és la

informació que ens diu que hi ha un conveni actualment

subscrit entre la CAIB i el Govern central, un conveni que va

tenir una durada inicial de 2012 fins a 2015 i que el passat

anys, a final de l’any 2015, es va prorrogar per un termini de

tres anys més. Per tant l’actual conveni duraria fins al

novembre o desembre de 2018. Això d’una banda.

En segon terme he de dir que el nombre d’expedients que

s’han resolt els darrers tres anys, és a dir, en el primer període

de vigència del conveni, han estat un total de 204, 204 recursos

en total, el que suposa una mitjana anual de 65 expedients, que

evidentment s’hi envien des de totes les administracions, tant

autonòmica com insulars, de les Illes Balears. Això, a més a

més, suposa una mitjana de cost anual de 27.000 euros a

aquesta comunitat, la qual cosa és prou econòmica en relació

amb la qualitat preu que obtenim per aquest servei. I la

resolució d’expedients està en una mitjana de 26 dies de

resposta. Per tant entenc que novament la relació de servei que

s’obté per aquest servei és crec que prou satisfactòria.

No obstant això estic amb vostè, estic amb el seu grup, en

el fet que és convenient i aconsellable que les Illes Balears

comptin amb el seu propi tribunal, i a això evidentment hi

donam suport. Però no pot fer-se d’una forma aleatòria i hem

de prioritzar, i entenem que dins les prioritats que, com a

mínim des de Formentera, consideram necessàries de cara a ja,

d’una forma imminent o a tres mesos vista, aquest tribunal no

hi és, i per això..., i aquesta és la raó que ha motivat la

presentació d’una esmena per part de Gent per Formentera.

La nostra esmena el que demana és deixar exhaurir el

termini de vigència de l’actual conveni, i en el moment en què

s’exhaureixi la seva vigència tenir tot el desplegament necessari

de mitjans i de recursos econòmics com per immediatament

després tenir en funcionament aquest tribunal. Tal vegada, bé,

entenc que vostè ja ha dit que això no ho acceptaria, però crec

que és raonable i obeeix perfectament a un criteri de

racionalitat econòmica i de racionalitat a l’hora d’establir

prioritats. Per tant aquest és el posicionament del nostre grup.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora, en turno de fijación

de posiciones, por parte del Grupo 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. Nosaltres, el

Grup Parlamentari Popular, compartim la preocupació per

defensar els drets dels ciutadans a què es resolguin les

reclamacions, però no pensam que el que es proposa sigui el

més beneficiós en aquest sentit per donar cobertura a aquest

dret.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606055
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Com s’ha dit, va ser per l’any 2011, per llei, que es va

regular el recurs especial de contractació i es va crear un

tribunal central específic per resoldre aquests recursos i es va

atribuir la competència a les comunitats autònomes per poder

decidir, per poder triar si volien resoldre directament els

recursos de la comunitat autònoma i dels ajuntaments

corresponents al territori o fer un conveni amb l’Estat perquè

aquest tribunal creat específicament per fer aquest tipus de

resolucions, ho fes per colAlaboració, en concret a l’article 41

d’aquesta llei.

L’any 2012 Balears, igual que moltes altres comunitats

autònomes, va decidir signar un conveni de colAlaboració amb

el tribunal central especialitzat en la matèria d’acord amb la

Llei 2/2011, d’economia sostenible, perquè era necessari

prendre mesures per contenir la despesa pública, en base a la

CORA, la Comissió de Reforma de l’Administració Pública, en

la qual la idea era unir sinèrgies, eliminar aquelles estructures

sempre que fossin... no innecessàries, però que es poguessin

cobrir els serveis que es prestaven mitjançant colAlaboració amb

altres administracions, i d’aquesta manera anar reduint

l’estructura per poder sortir de la crisi. Si no mirin la pàgina

web de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

on penja el balanç de la reducció i la reestructuració de

l’administració que es va fer a Balears, encara penja com a un

dels objectius que es va aconseguir, pensam satisfactòriament,

i que consta a dia d’avui a la web del Govern.

Per altra banda, el mateix Govern de les Illes Balears,

paralAlelament a aquestes actuacions, com aquest conveni de

colAlaboració, va adoptar tota una sèrie de normativa per reduir

aquesta estructura administrativa i continuar prestant els serveis

que els ciutadans demandaven, com era, per exemple, el Decret

Llei 5/2012 o 10/2012. I totes aquestes mesures varen costar

molt de sacrifici a tothom, però ens varen permetre en aquell

moment complir el dèficit. I sembla que aquest compliment,

aquestes mesures d’austeritat i aquesta reestructuració o

reducció ara, avui en dia, torna a ser història i tornam a una

situació inversa de nova creació d’estructures administratives.

Per tant, a dia d’avui, tenint en compte que la pràctica ens

demostra que aquest conveni de colAlaboració amb el tribunal

central ha funcionat, que els ciutadans a Balears tenen cobert

el seu dret a resoldre recursos, que són recursos que

requereixen molta agilitat, que tenen efectes suspensius i que el

tribunal central funciona bé, com s’ha comentat un poc en

relació amb les dades, i així consta a la memòria del tribunal,

la darrera penjada que crec que és de l’any 2014 en relació amb

l’any 2013. Aquest any, per exemple, el 2013 hi havia 1.067

recursos dels quals a Balears en corresponien 51, per tant,

coincideix un poc amb la mitjana que s’ha comentat de

cinquanta i busques, seixanta, amb un termini mitjà de

resolució que va ser a l’any 2013 disset, divuit, idò, fins a vint

dies, com es comentava, i tenint en compte que són efectes, a

més, suspensius i, a més, afegint que es resolen recursos

municipals i que l’estudi demostra que hi ha aproximadament

un 30% d’aquests recursos resolts pel tribunal central que són

municipals, tenint en compte també que la majoria o més de la

meitat de comunitats autònomes han signat aquest conveni que

funciona també a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, en

els departaments ministerials que també han signat conveni,

empreses públiques i mútues d’accidents de treball, que el

conveni, a més, preveu una comissió de seguiment per resoldre

problemes i no s’ha hagut de reunir precisament perquè

funciona, pensam que hi ha agilitat i facilitat per donar

cobertura d’aquest dret als ciutadans.

En relació amb el que es comentava que s’han de traslladar

expedients a Madrid, a dia d’avui no funcionen així les coses,

l’administració s’ha simplificat pels mitjans electrònics, el

conveni estableix una via de comunicació per als ciutadans de

qualsevol comunitat autònoma amb una seu electrònica per

presentar recursos o per presentar alAlegacions o per consultar

l’expedient, per tant, hi ha una certa agilitat constatable en

aquestes tramitacions. I, a més, les resolucions dels recursos es

pengen a la pàgina del ministeri. Per tant, hi ha una total

publicitat i transparència en aquest sentit.

I quant al cost, també s’ha comentat que no hem hagut de

crear una estructura des de Balears, que seria molt costosa, que

el conveni preveu un cost mínim anual per a vint recursos, que

si hi ha una mitjana de cinquanta i busques, seixanta recursos,

es recupera aquesta aportació inicial i després es fixa un preu

mínim per a cada recurs que també consideram que es prou

raonable i assequible i, a més, menys costós del que seria crear

un propi tribunal.

Per tant, la colAlaboració administrativa funciona, els

ciutadans veuen el seu dret garantit i Balears s’estalvia una

estructura administrativa que seria afegida i costosa per la suma

de sinèrgies interadministratives.

A més, vull, fent un parèntesi, assenyalar què hagués passat

en matèria de transparència si s’hagués fet un conveni amb

l’Estat per a la resolució de les reclamacions ciutadanes que, a

dia d’avui, no se li dóna compliment perquè ni s’ha fet un

conveni amb l’Estat ni s’ha creat una estructura administrativa

pròpia a Balears. I el desembre en què va entrar en vigor

aquesta obligació de resoldre aquestes reclamacions per la

transparència, per no haver fet aquest conveni estatal estan

sense donar cobertura i amb indefensió dels ciutadans. Per tant,

la nostra posició és en contra.

I en relació amb l’esmena que es presentava per Gent per

Formentera, tampoc no estam realment a favor, no perquè la

voluntat no sigui bona d’analitzar d’aquí a tres anys si

convendria crear un tribunal, sinó perquè no consideram que

sigui oportú ara valorar que d’aquí a tres anys s’hagi de crear

un tribunal. Esperem que finalitzi aquest conveni que, com s’ha

dit, està en vigor fins a l’any 2018, perquè es fa per tres anys i

està en la primera pròrroga. No ens sembla oportú entrar ara a

valorar si l’any 2018 o 19 s’ha de crear un tribunal, deixem que

continuï funcionant bé i quan passin aquests tres anys ja

prendrem decisions de cara a l’any 2018 o 19 en funció dels

resultats.

Per tant, la votació del Grup Parlamentari Popular serà en

contra d’aquesta proposició i tampoc no entram a valorar,

perquè consideram també que no és oportuna, aquesta esmena

que s’havia presentat.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra la Sra.

Montserrat Seijas, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Al igual que los diputados que me

han precedido, han explicado la situación de este convenio que

hay con el Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuales, que el funcionamiento está siendo adecuado y

que está resolviéndose pues en plazos razonables y con costo

también pues razonable, entonces entendemos que, aunque sí

vemos que sería interesante, bueno, y que sería bueno tener

nuestro propio tribunal administrativo de recursos

contractuales, creemos que realmente lo que tenemos que... y

más en los tiempos de hoy, lo que tenemos que maximizar es la

efectividad y la eficiencia. 

Entonces, vemos que hay otras figuras que están recogidas

también en nuestro estatuto que sí requieren a lo mejor que le

demos prioridad en que empiecen a funcionar, como es el caso

de la Sindicatura de Greuges, que está ahí sin ponerse en

marcha, y que esta figura, pues, perfectamente se puede

estudiar cuando termine el convenio en el 2018, pues

previamente a que termine, la viabilidad económica, ver el

volumen que hay de casos en ese momento y demás y ver si

realmente pues es más eficiente tener nuestro propio tribunal

administrativo que no seguir con el convenio actual.

Por este motivo desde Podem no apoyaremos la iniciativa

y tampoco vemos en esta línea la valoración de la enmienda, en

este caso, del Grupo Mixto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,

por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, compartim, des del nostre grup, l’esperit de la proposta

d’El Pi, però és cert, com s’ha assenyalat abans en anteriors

intervencions, que s’ha de tenir en compte que existeix aquest

conveni en aquests moments amb l’Estat i, per tant, s’han de

veure quines són les implicacions o han de posar una data i

sobretot una data pensant que molt ajustada, tres mesos, per

posar en marxa aquesta tribunal que, òbviament, implica

recursos humans i recursos econòmics que hem de veure si és

viable tirar endavant enguany.

La Sra. Riera ha donat dades en aquest sentit, jo no sé si

som tan optimista pel que fa aquesta colAlaboració entre, o la

resolució, entre l’Estat i la comunitat. En qualsevol cas, sí que

des d’allò que defensam des del nostre grup polític sí que ens

agradaria tenir un tribunal d’aquestes característiques com

tenen altres comunitats, com Andalusia o com Catalunya.

Crec, de totes maneres, que el rerafons polític del moment

més que ara mateix crear tribunals contractuals és resoldre la

qüestió del finançament i que les administracions de les Illes

Balears puguin treure contractes, el problema... si no n’hi ha és

perquè no en poden treure perquè no tenim doblers i perquè

Madrid ens té ofegats. 

Sí que no tenc massa més a afegir, però crec que m’arriba

que el grup proposant no té intenció d’acceptar transaccions,

els demanaríem que s’ho pensin perquè sí que pensam que és

interessant començar almanco a obrir la línia d’instar al Govern

que es pugui fer això, però sense tancar aquesta data tan

concreta, i escolti, si en sis mesos no s’ha fet res, idò el grup

d’El Pi tendrà l’oportunitat de demanar una compareixença en

plenari de... en aquest cas supòs que seria la Conselleria de

Presidència o la d’Hisenda, no?, no ho tenc clar.

Per tant, des del punt de vista polític ens sembla interessant

que començàs a rodar alguna cosa, però evidentment, tot i

compartir l’esperit de la proposició si no es flexibilitzen una

mica els seus termes se’ns fa difícil votar-hi a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. 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:

Gràcies, Sr. President. Amb la PNL que proposa avui El Pi

ens trobam amb l’etern dilema de les duplicitats

d’administracions, argumentació sovint emprada pels que

defensen el centralisme i que demanen que tot estigui

centralitzat. 

El cas que avui tractam parteix de la normativa de

contractació que va preveure al 2010 que les comunitats

autònomes podien crear un tribunal propi per resoldre els

recursos o adherir-se mitjançant conveni al Tribunal

Administratiu Central de Recursos Contractuals, que depèn de

l’Administració General de l’Estat.

Aquesta comunitat optà a l’any 2012 per signar un conveni

amb una vigència de tres anys i aquest passat desembre es va

prorrogar per tres anys més. Una manera de valorar aquest

conveni són les xifres tant del cost del conveni com dels

recursos resolts, i prèviament les diputades Tur i Riera ja ens

han donat les dades, pel que no cal repetir-les.

Des de Més per Menorca fem una aposta clara per la

descentralització, però és cert que vist el volum de feina i el

preu del conveni trobam que seria adient fer un estudi de

viabilitat tècnica i econòmica per analitzar la implantació

d’aquest tribunal propi.

Per tant, tot i que coincidim amb el plantejament de

descentralització d’El Pi, en els termes proposats no hi podem

donar el nostre suport i també lamentam que no hagi acceptat

l’esmena presentada per Gent per Formentera.

Gràcies.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 19 / 13 d'abril de 2016 339

 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. María José

Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, també estam

d’acord amb aquest esperit del a proposició no de llei i amb la

creació d’aquest tribunal, per enfortir precisament aquest

autogovern. Però una mica recollint l’argumentació que ha fet

el Sr. Abril, hauríem de flexibilitzar una mica aquestes termes,

perquè les dades que s’han posat avui de manifest en aquesta

comissió, la Sra. Riera n’ha aportades moltes, la Sra. Tur també

ho ha explicat, no?, actualment la situació quina és, una mitjana

de 68 recursos a l’any, un cost de 27.000 euros a l’any i un

temps mitjà de resolució d’expedients de 26 dies des de la

recepció, torbant-se 10 dies a arribar l’expedient a Madrid, amb

la qual cosa podem dir que la satisfacció de com funciona

aquest conveni de la comunitat autònoma i el tribunal central és

raonablement bona i per tant, s’hauria de, potser, posposar

aquesta creació del tribunal autonòmic.

És cert, així com han dit, han sortit les comunitats

autònomes d’Aragó, d’Andalusia o de Catalunya que tenen el

seu propi tribunal, Navarra també el té, m’he llegit la memòria,

la composició, Madrid, malgrat que el tribunal central ser a

Madrid, també té tribunal autonòmic propi, Canàries també el

té, bé, crec que hem d’anar avançant òbviament cap aquí, però

fins i tot aniria una mica més enllà, tant de l’esmena que

proposa Gent per Formentera, que demana de forma raonable

exhaurir aquest conveni signat i d’aquí a tres anys crear el

tribunal, o evolucionar un poc també l’argument de la Sra.

Riera, que considera que estam molt bé amb el tribunal central

i que potser no hauríem d’arribar a crear aquest tribunal.

Jo el que proposaria seria una transacció que seria com un

primer punt, que “el Parlament de les Illes Balears instés el

Govern que, en un termini màxim de sis mesos, realitzés un

estudi de viabilitat econòmica i tècnica per a la implantació

d’aquest tribunal administratiu de recursos contractuals de les

Illes Balears.” No esperaria a fer l’estudi o no faria l’estudi ara

per d’aquí a tres anys, sinó que fins i tot es podria mirar si

actualment es podrien donar aquests condicionants de viabilitat

econòmics i tècnics. I en cas que fos així, que el Parlament

instés el Govern a implantar aquest tribunal de recursos

contractuals propis, sí que d’aquest informe que es fes se’n

desprengués una millor eficiència i eficàcia per a les

administracions públiques en el seu conjunt. És a dir, volem

tenir tribunal, però volem que sigui sostenible i viable en aquest

sentit. Igual tampoc no seria necessari esperar els tres anys,

però òbviament la seva creació ha de passar per aquest estudi

de viabilitat.

I bé, per entrar una miqueta, just a un punt de l’argument

que ha donat la Sra. Sureda, realment ha dit que aquest tribunal

evitaria judicialitzar segons quins temes. Jo entenc que s’evita

igualment perquè tenim aquest recurs amb aquest conveni al

tribunal central. I en qualsevol cas es tracta d’exhaurir una via

administrativa per poder després, si és el cas, haver d’accedir

a la contenciosoadministrativa judicial. Amb la qual cosa no

crec que quedin vulnerats els drets de ningú perquè tinguem

aquest conveni, més el contrari, la comunitat autònoma és una

situació sostenible per poder resoldre aquesta situació, i crear

el tribunal dependrà d’aquesta viabilitat econòmica i tècnica.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora una

suspensión de la sesión por un tiempo de diez minutos, si lo

solicita el grupo que lo... ¿perdón? Podemos continuar.

Gracias. 

Pues entonces, para fijar posición tiene la Sra. Diputada

Maria Antonia Sureda, un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Em sorprèn que segons quins grups no

estiguin a favor d’aquesta proposició no de llei, o sí en el fons,

però la realitat és que la votaran en contra, perquè amb segons

què ens va bé mirar la part econòmica, perquè si es centralitza

així com està ara, que ho fan des de Madrid, és més econòmic,

però amb altres coses es defensa a ultrança l’autogovern i

l’autogestió des d’aquí. Crec que si ens posàssim amb aquests

termes, hi ha moltes coses que des de Madrid ens sortirien més

econòmiques o serien més àgils, o bé se centralitzaria cap allà.

Crec que això no és un tema a haver de defensar. Nosaltres

defensam i defensarem l’agilitat, però sobretot l’autogovern i

l’autogestió.

Jo demanaria, fan l’estudi econòmic per implantar el

Consell Econòmic i Social, o per mantenir el Consell

Consultiu? No, és que ni es planteja, perquè hi és i és necessari

estar des d’aquí. Per tant, de la mateixa manera nosaltres

pensam que aquest tribunal administratiu hauria d’estar i

s’hauria d’aplicar des d’aquí.

Ara la portaveu del Partit Socialista. Jo per ventura no m’he

explicat bé, jo dic que evidentment lleva càrrega de feina als

jutjats, perquè tant a Madrid com aquí funcionaria de la

mateixa manera. Aquí el que veiem és que el problema és que

les gestions s’han de resoldre a Madrid i són gestions que es

podrien resoldre des d’aquí.

Flexibilitat? Jo en donava, ja ho he avisat des del primer

moment, tres mesos és molt poc temps? D’acord, es prepara per

al pressupost del 2017 i a partir del gener es crea el tribunal,

per a nosaltres cap problema, donam flexibilitat en aquest

sentit. Ara, allargar en el temps, perquè després sigui massa

tard, no. Pensam que això s’ha de dur des d’aquí, que moltes

vegades hi ha grups parlamentaris que en segons quins temes

defensen una gestió autonòmica i en altres pel que es veu no la

defensen. Nosaltres ho defensam i ho seguirem defensant.

Per tant, queda tot dit.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Pues muchas gracias Sra. Diputada. Entonces

finalizado el debate, pasamos a la votación en los términos que

El Pi ha propuesto esta proposición no de ley.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Resultado de la votación, Sr. Secretario.

EL SR. SECRETARI:

Votos a favor 1, en contra 11.

EL SR. PRESIDENT:

Pues en consecuencia, queda rechazada la proposición no

de ley RGE núm. 2828/16, relativa a la creación de un tribunal

administrativo de recursos contractuales de las Islas Baleares.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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