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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señoras y señores diputados. Si os

parece... si os parece podemos empezar la sesión de hoy, y en

primer lugar pediría si se producen substituciones.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Álvaro Gijón substituye a Miguel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Pasamos entonces a debatir el único punto del

orden del día de hoy, que consiste en el debate de las

proposiciones no de ley RGE núm. 3066 i 4132/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3066/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de

modernització de l'administració pública.

Comenzamos por el debate de la Proposición no de ley

RGE núm. 3066/16, presentada por el Grupo Parlamentario

Popular, relativa a actuaciones de modernización de la

administración pública.

Para su defensa por parte del Grupo Popular tiene la palabra

el Hble. Sr. Álvaro Gijón por un tiempo de diez minutos.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Traemos hoy aquí una

propuesta que es un paso más de lo que se viene haciendo en la

administración, independientemente de quién haya sido el

partido que haya gobernado. Lo que sí es cierto es que en los

últimos años sería deseable que hubiera un mayor impulso para

que de una vez por todas sea de verdad la administración la que

se adapte el ciudadano y no el ciudadano a la administración.

Hoy en día sigue siendo común que el ciudadano tenga que

presentar papeles en una administración y se le esté solicitando

en esa misma administración que entregue documentos que la

propia administración tiene o que alguna administración de

ámbito local o autonómico tiene en su posesión, y aún así es el

administrado el que tiene que buscarse la manera de entregar

todos estos documentos. Nosotros pensamos que con las

tecnologías que hay hoy disponibles y con mucha voluntad, eso

es evidente, se podría llegar de verdad a una situación de

administración verdaderamente electrónica.

Presentamos una proposición no de ley con cuatro puntos.

El primero es el de asumir de verdad el concepto de smart

government y que sea una administración completamente

digitalizada antes del año 2020. Un segundo punto en el cual se

habla de una carpeta única de tal manera que el ciudadano

pueda tener todos aquellos documentos que obran en poder de

la administración y que de alguna manera hacen referencia a la

persona, puedan estar contenidos en un único archivo de tal

manera que ese mismo archivo sirva para presentar los

documentos que sean necesarios en cada momento. Un punto

3 en el que se insta al Govern a apostar decididamente por la

administración electrónica, pero no sólo en el ámbito

autonómico sino también en los ámbitos locales, tanto insular

como administración... como ayuntamientos, y evidentemente

que sea compatible y que sea de alguna manera ordenado. Y

luego por último trabajar e impulsar una estrategia de open

data; hoy en día la administración tiene ingente cantidad de

datos que podrían ser perfectamente públicos y que podrían

servir para multitud de actuaciones, entre ellas incluso para

fomentar muchas de las nuevas tecnologías en empresas.

Pensamos que es una propuesta sinceramente sin contenido

político, es decir, una propuesta que puede ser perfectamente

asumible por todos los partidos políticos. En cualquier caso, y

como suele ser habitual en este tipo de proposiciones, lo que de

verdad importa es que haya una voluntad clara de trabajar y de

seguir avanzando, y luego también de algo que parece sencillo

de decir, pero que luego la realidad acaba demostrando que no

lo es, y es que todas las administraciones seamos capaces de

ponernos de acuerdo para, con un mismo sistema, o por lo

menos sistemas que sean absolutamente compatibles, hagamos

de verdad la vida más fácil al ciudadano.

No tengo mucho más que añadir, y esperemos que cuente

con el apoyo de la mayoría de la sala. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Se han presentado tres

enmiendas a la proposición no de ley en cuestión, las RGE

núm. 7346, 7347 y 7348/16, por parte de los Grupos

Parlamentarios Mixto, Gent per Formentera, Socialista y MÉS

per Menorca.

Para defender las enmiendas en primer lugar tiene la

palabra la Hble. Sra. Sílvia Tur, del Grupo Parlamentario

Mixto, Gent per Formentera, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats.

Crec que és d’agrair que el Partit Popular hagi portat aquesta

iniciativa en aquesta comissió, perquè evidentment hi ha

moltíssima feina a fer en matèria de desenvolupament de

l’administració electrònica, i és cert que és una tasca pendent.

De fet, per ilAlustrar un poc més i aprofundir en la feina que ha

fet el Partit Popular a la seva exposició de motius he consultat

l’informe presentat al Consell de Ministres el gener de 2014

sobre el grau d’avanç de la implantació de l’administració

electrònica a l’Administració general de l’Estat, i per exemple

-això és un informe de juny de 2013, per tant probablement

encara és prou representatiu de la situació actual- Balears,

perquè aquí una part de l’estudi fa referència al

desenvolupament de l’administració electrònica a les

comunitats autònomes, el cas de Balears està a la cua pel que

fa a usuaris que són empreses en l’ús de l’administració

electrònica, només per damunt de Canàries i Múrcia, però

també està a la cua pel que fa a usuaris particulars, amb només

La Rioja, Extremadura i Canàries per darrere. 

Per tant crec que és cert que en matèria d’administració

electrònica encara tenim molta feina a desenvolupar. I és cert

també el criteri que en moltes ocasions un fet que ho alenteix

bastant és que cada administració, ja sigui autonòmica, insular,

acaba anant per lliure i desenvolupant o adherint-se a diferents

sistemes en funció de les conveniències de cada moment o en

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603066
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607346
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607347
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607348
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funció d’assessorament tècnic i jurídic de cada administració,

i això fa que al cap i a la fi no acabem per desenvolupar una

feina continuada, sistemàtica i organitzada entre les illes i entre

les comunitats.

De fet també aquest estudi posa de relleu que actualment,

o com a mínim en el moment en què es va elaborar, Madrid,

Navarra, País Basc i Catalunya són les comunitats on hi ha un

major desenvolupament de tràmits electrònics, i en canvi la

resta de comunitats evidentment estan molt enrere en el seu ús.

Per tant, anant als punts d’acord que planteja el Partit

Popular, veig perfectament que plantegi l’avanç d’smart

government dins l’administració; veig perfectament raonable

que demani que es desenvolupi la carpeta única, sabem que

algunes administracions ja ho estan fent amb major o menor

grau, però és cert que no hi ha una estratègia clara i per tant és

cert que s’ha de fer feina en aquest sentit; demana també

demanar la implantació de l’administració electrònica a totes

les administracions locals de les Illes Balears i nosaltres hi

estam plenament d’acord, i no només a les administracions

locals, sinó que creim que el mateix govern ha de ser un

referent; i estam també completament d’acord que s’impulsi

una estratègia open data, com diu no només a nivell autonòmic

sinó també a nivell insular i local. 

Per tant les esmenes que hem presentat conjuntament amb

el Partit Socialista i amb MÉS per Menorca tenen per objecte

posar de relleu bàsicament dues coses, o tres. D’una banda la

primera esmena és una esmena que entenc que la mesa haurà de

dir-nos si és acceptable o no, perquè en realitat és una esmena

que pretenia incloure un apartat dins l’exposició de motius per

fer referència, primer, a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels

ciutadans als serveis públics, i també fer referència a la Llei

39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de

les administracions públiques, que entrarà en vigor aquest mes

d’octubre que ve, i que afecta substancialment la llei anterior,

perquè de fet la deroga i integra el seu contingut dins aquesta

nova llei. I per què hem fet aquesta esmena?, perquè entenem

que és molt important no només fer referència a la normativa

que és d’aplicació, però especialment és important fer

referència als principis generals d’igualtat i accessibilitat de la

informació als quals fa referència la llei i que preveuen

l’aprovació d’un reglament per garantir el desenvolupament de

l’administració electrònica inclusiva, i crec que el Partit

Popular ens ha brindat una oportunitat excelAlent per fer

referència a aquest punt, perquè actualment totes aquelles

persones que tenen una discapacitat tenen greus dificultats per

poder fer ús dels serveis de l’administració electrònica i

relacionar-se amb normalitat amb les seves institucions de

referència i accedir a fer els tràmits pertinents. Per tant aquesta

seria una.

La segona, la 7347, és una esmena de modificació, però no

perquè en realitat pretenguem esmenar el contingut que planteja

el Partit Popular en el punt 3, sinó que pretenem complementar-

lo, i aquí ens diran ells si s’hi avenen o no. Es tractaria d’afegir

al punt que ells tenen..., al punt 3, afegir el fet que aquesta

petició al Govern de les Illes Balears s’ha de fer en estricte

compliment d’allò previst en el Reial Decret 1494/2007, de 12

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions

bàsiques per a l’accés de persones amb discapacitat a les

tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de

la informació i els mitjans de comunicació socials. Això és

important perquè la Llei 11/2007 preveia la creació d’un

reglament, aquest reglament és aquest al qual he fet referència

i és el que regula el compliment estricte d’una directiva

europea, que ja existeix a tal efecte, en quines condicions i en

quins estàndards s’han de produir o s’han de facilitar i posar a

disposició dels usuaris totes aquelles plataformes digitals i

serveis d’administració electrònica que siguin veritablement

accessibles a les persones amb discapacitat. I per això enteníem

que simplement era complementària i que ens permetrà fer un

gest cap a aquest colAlectiu que és el gran oblidat dins el

desenvolupament de l’administració electrònica.

I ja per acabar, hi hauria una esmena d’addició que seria un

punt cinquè, que faria referència novament a la Llei 39/2015,

concretament a allò que preveu la seva disposició addicional

segona, i que fa referència que, a data d’octubre de 2017, totes

les comunitats autònomes, amb caràcter general, s’hauran

d’adherir a les plataformes digitals que posa a disposició

l’Administració General de l’Estat, excepte que puguin

justificar que disposen de plataformes pròpies que compleixin

tots els estàndards requerits per la llei i que, per tant, poden

demostrar fefaentment que tenen capacitat de desenvolupar els

seus propis serveis d’una manera autònoma i amb qualitat

màxima.

I nosaltres aquí entenem que la comunitat autònoma de les

Illes Balears hauria de lluitar per tenir les seves pròpies

plataformes i per tenir unes plataformes eficients al cent per

cent, sense que això, evidentment, obstaculitzi que en moments

concrets o en casos puntuals es pugui adherir a plataformes de

caire estatal. Però entenem que és important garantir la

independència i la sobirania de l’administració electrònica a la

nostra comunitat, per tot allò que comporta, pel que fa a bases

de dades de ciutadans de les illes. I perquè creiem que la

informació és poder i en aquest cas no veiem necessari que el

poder de la informació a què fa referència tot allò que es tracta

amb l’administració electrònica, hagi de ser controlat i objecte

de fiscalització per part de l’Estat.

Però evidentment això és una consideració estrictament

política i el Partit Popular ens dirà si ho accepta o no. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte de la Mesa no hay

problema en aceptar la enmienda que ha comentado, bueno la

enmienda RGE núm. 7346..., y 47, perdón, 46 y 47.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Per tant, 46 i 47 queden acceptades? No.

EL SR. PRESIDENT:

No, no quedan aceptadas.

(Remor de veus)
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Ah! Perdoni, pensava que s’adreçava a mi, disculpi.

EL SR. PRESIDENT:

Seguidamente, por parte del Grupo Socialista tiene la

palabra la Hble. Diputada Sra. María José Camps, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta proposició

no de llei, òbviament no es pot dir que no a una solAlicitud que

fins i tot el portaveu del Grup Popular l’ha plantejada com a sin

contenido político, que bé, òbviament contingut polític sempre

en té i per qualque cosa som aquí també, no?

És cert que l’administració té l’obligació d’apropar-se al

ciutadà, perquè l’administració és servei públic i, per tant, ha

de facilitar la vida als seus ciutadans. I d’aquí deriven dos

vessants d’aquesta solAlicitud del Partit Popular: per una banda,

que l’administració s’adapti a aquestes noves tecnologies,

pugui arribar a ser aquesta administració intelAligent,

completament digitalitzada, que podríem traduir també en

paper zero, i que pugui posar a l’abast dels ciutadans aquesta

carpeta única, l’estratègia open data quant a facilitar tota la

informació necessària per als ciutadans, i també fer un exercici

de transparència de forma paralAlela. I per altra banda, l’altre

vessant d’aquesta proposició seria el propi administrat o

ciutadà, que ha de tenir capacitat d’accedir a aquesta

administració.

Per tant, s’ha de fer també possible que els mitjans

necessaris perquè el ciutadà pugui accedir a l’administració per

via electrònica, telemàtica o xarxes socials, etc., sigui possible,

s’han de posar a l’abast dels ciutadans aquests mitjans. I per

altra banda, també s’ha de fer pedagogia amb la ciutadania,

perquè encara hi ha molta gent aferrada a un paper i costa molt

pensar que presentes la declaració de renda, per exemple, que

avui en dia es fa, de forma digital, pitjant un botó i sense tenir

tu el resguard amb el segell d’Hisenda. O aquella gent gran que

va al metge i només passant la targeta pel lector de la farmàcia,

de forma poc comprensible per a ells, tenen el seu medicament.

Un exemple que es podria posar és el sistema LexNet que

s’ha instaurat en els jutjats. Clar, avui en dia aquest sistema es

tracta, ens ho va explicar també el Sr. Terrassa, quan va

comparèixer en aquesta comissió, és un sistema únicament de

notificació digital, no és un sistema d’arxiu digital paper zero,

aquí encara no s’hi ha pogut arribar. Tenint en compte que aquí

qui actua amb aquest sistema són professionals amb suficients

mitjans, i així i tot costa i té les seves dificultats.

Per tant, tot açò ho dic perquè la implementació de la

l’administració completament digitalitzada abans de 2020, crec

que és una fita prou difícil d’aconseguir, si bé açò no ens ha

d’impedir fer feina per poder-ho aconseguir, és aquí on hem

d’arribar. Però així i tot trobarem dificultats en el camí.

Per altra banda, també hi vindríem d’acord amb aquesta

carpeta única, facilitaria moltíssim els tràmits administratius

poder disposar de tot aquell arxiu on line o documentació que

hagi de menester cada un dels ciutadans. És ver que en aquesta

comunitat autònoma s’ha avançat en aquest sentit, però no es va

pensar en el seu moment en l’arxiu digital en si mateix, que és

realment la clau perquè tot açò es pugui desenvolupar.

En tercer lloc, ja ho ha explicat la portaveu del Grup Mixt,

Gent per Formentera, la Sra. Tur, quant a les esmenes que hem

presentat. Hi ha una esmena directament que fa referència al

punt tercer d’aquesta proposició no de llei, que seria aquesta

esmena de modificació per tal de complir allò que preveu

aquest Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, en relació

amb l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies,

és imprescindible tenir-ho en compte.

I per altra banda, l’esmena que el meu grup també defensa,

seria aquesta esmena d’addició a l’exposició de motius, que si

bé no afecta el contingut de la proposició amb ella mateixa, sí

que jo crec que és necessari, com ha fet la portaveu que m’ha

precedit, és fer referència a aquesta normativa marc estatal i, a

més, que es va avançar, de la Llei 30/92, que feia tant d’anys

que la teníem, a la 39/2015, que també introdueix totes

aquestes passes necessàries per arribar a aquesta administració

electrònica inclusiva.

El punt quart i l’estratègia open data ens sembla també

correcta, no només a nivell autonòmic, sinó també a nivell

insular i local, com es demana. A fi de posar a la disposició

dels ciutadans totes aquella informació que pugui ser necessària

i que també, com he dit abans, suposa un exercici de

transparència per part de l’administració. Si bé tampoc no hem

de perdre de vista l’estudi que ens ha citat la Sra. Tur, quant a

l’ús de l’administració electrònica, ni per les empreses, ni pels

usuaris. De moment encara ens falta molt de camí a recórrer per

conscienciar-nos que aquest és l’objectiu final.

I quant que és una proposició sense contingut polític, bé, el

Grup Popular sempre s’empara en la greu crisi econòmica, que

no dic que no hagi existit una crisi econòmica, però que les

prioritats de cada un dels governs són diferents amb els

mateixos recursos. Per tant, aquí sí es va apostar per digitalitzar

i per anar encetant aquest camí, però es va oblidar de fer feina

amb aquest arxiu digital.

Per tant, reiter, donarem suport a aquesta proposició no de

llei, però realment les dates posades sobre el paper crec que

seria una fita... seria fantàstic poder-ho assolir, però ho veig

bastant difícil.

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Hble.

Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta proposta del Partit Popular perquè apostam realment
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pel govern obert quant a transparència, participació, rendició de

comptes...

(Remor de veus)

..., ah!, perdó, colAlaboració entre administracions i

tecnologia oberta.

Tal com ja han explicat les diputades Tur i Camps, les

esmenes que hem presentat tenen la intenció de completar la

proposta del Grup Popular, fent l’administració més inclusiva

i pròpia.

El concepte d’smart government ve a ser com un govern

3.0, una passa més endavant, i que en realitat dóna resposta al

que es demana en els diferents punts d’aquesta proposició. I

què implica aquest govern intelAligent? Fer més, més atenció a

l’eficàcia i resultats amb menys, més enfocament en l’eficiència

i en l’estalvi de costs. Amb això podríem enganxar la carpeta

única i l’open data. Més obertament, més èmfasi a la

transparència i rendició de comptes, més sostenible, més èmfasi

en els aspectes socials, polítics, ambientals i sostenibilitat

financera. Més segura, major atenció a la seguretat cibernètica.

Més rapidesa, en temps real la prestació de serveis més àgil i el

programari que es desenvolupa. I també més inclusiva,

específica i personalitzada.

Vull tornar a insistir que apostar pel govern electrònic i el

govern obert és creure en les tecnologies, però sobretot en la

necessitat que té la ciutadania de tenir la informació i poder

realitzar tràmits de manera senzilla i accessible per a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

fijación de posiciones, en primer lugar, por parte del Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra la Hble. Sra.

Montserrat Seijas, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. La PNL presentada por el Grupo

del Partido Popular se trata de un requisito emanado de la Ley

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos, ley impulsada por el

Gobierno Zapatero, concretamente en su disposición final

octava, desarrollo y entrada en vigor de la ley que establece que

corresponde al Gobierno de las comunidades autónomas, en el

ámbito de sus respectivas competencias, dictar las

disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la

presente ley. 

El Gobierno de la Nación ha cumplido en parte este

requisito, como vemos con la promulgación del Real Decreto

1671/2009, de 6 de noviembre, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos, y el incumplimiento y

desarrollo por parte del Govern balear ha sido... sin embargo,

el cumplimiento y desarrollo por parte del Govern balear ha

sido más reducido, si bien se ha de tener en cuenta la

aprobación del Decreto 6/2013 y la orden de la consejera de

Administraciones Públicas, reguladora de la carpeta

documental ciudadana y del archivo documental

interadministrativo, de 3 de julio de 2014, durante el anterior

govern del PP, aunque con algunos años de demora, y que...

bueno, parece que cuando ustedes planteaban la PNL parecían

desconocer. 

El contenido de la iniciativa legislativa del PP mezcla dos

conceptos y aspectos diferentes, de una, la administración

electrónica, que es lo que va en la Ley 11/2007, y que ya está

funcionando en algunos servicios de la administración de la

CAIB como la Agencia Tributaria Autonómica, y de otra,

cuestiones que atañen al derecho a la información y a la

participación y transparencia.

Pero vamos al contenido de sus propuestas punto por punto.

Piden ustedes al Govern que impulse el smart government para

una administración completamente digitalizada antes del 2020.

Yo no sabía lo que era esto y, después de ver que, bueno,

parece que es un anglicismo muy moderno e innovador, aunque

de lo que se trata, como comentaba ahora la compañera de

MÉS per Menorca, que bueno es utilizado desde hace años por

empresas que desarrollan servicios y software y su desarrollo

conceptual es aún más limitado, tal como nos recuerda una

reciente ponencia los profesores Hans Scholl y Margaret Scholl

de la Universidad de Washington y de la Universidad

Tecnológica de Wildau de Berlín, respectivamente. Si bien,

para que nos entendamos, se podría traducir por un gobierno

inteligente al estilo de los teléfonos inteligentes, los televisores

inteligentes y hasta los coches inteligentes, es decir, un

gobierno que implementa sus servicios y sus procesos basados

en las TIC, y que posibilitan que la información fluya por las

diferentes oficinas con la suficiente facilidad como para

proveer servicios públicos de alta calidad a lo largo y a lo

ancho de toda la gestión, es decir, tanto dentro de la propia

administración como entre diferentes administraciones y entre

éstas y los administrados, y por supuesto con mayor

transparencia.

Por supuesto que ahora sabiendo a qué nos estamos

refiriendo, sí les podemos decir que estaremos de acuerdo con

ustedes. De todas formas, consideramos que más que dar un

plazo final al Govern, que luego como ya hemos visto se

incumple sistemáticamente, entendemos que es preferible

exigirle, en primer lugar, la elaboración de un plan detallado a

presentar antes de seis meses, conselleria por conselleria,

organismo por organismo y año a año, para la efectiva

implantación a lo largo del 2020 en la CAIB, incluyendo

también, y como no podría ser de otra manera, el sector

instrumental. Por lo que respecta a las administraciones locales

e insulares, se les debería dar algo más de margen, les diría que

deben presentar dichos cambios durante el primer trimestre del

2017, incluso el inicio de la implantación antes de fín de dicho

año.

En el punto 2, en este punto piden ustedes el desarrollo de

la carpeta única. Por lo que nos hemos informado esto ya existe

en la comunidad autónoma, la carpeta documental ciudadana,

con la misma finalidad y funciones que la carpeta única que

ahora piden. En efecto, dicha carpeta fue establecida en la

sección quinta del Real Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de

medidas de simplificación documental de los procedimientos



378 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 22 / 11 de maig de 2016 

 

administrativos, que en su artículo 15 especifica que se crea la

carpeta documental ciudadana como archivo documental

intradministrativo, de carácter electrónico, donde la ciudadanía

deposita documentos al efecto de utilizarlos en procedimientos

administrativos a disposición de la administración de la

comunidad autónoma de las Illes Balears o de las

administraciones con las cuales ésta suscriba los

correspondientes convenios.

Así también el punto 2 habla de las personas físicas y

jurídicas que también se pueden incorporar voluntariamente a

la carpeta documental, que me parece un punto importante para

que tanto las fundaciones como asociaciones y demás tengan

acceso también a estos servicios de la administración. Dicha

sección fue desarrollada mediante orden de la consejera de

Administraciones Públicas regulada en la carpeta documental

ciudadana y de archivo documental intradministrativo en julio

de 2014. 

Resultaría pues más conveniente que este punto se

reformulara como pregunta a la consellera de Administraciones

Públicas sobre el estado de la implantación de la carpeta

documental ciudadana y su grado de utilización. 

Por otra, instar al Govern a establecer el mayor número de

convenios que se refiere el punto 1 de dicho artículo, y entre

ellos de forma obligatoria inmediata con los consejos insulares

y con todos los ayuntamientos de las cuatro islas. 

Bueno, en el punto 3 compartimos el enunciado y que nos

parece adecuado y poco más que suscribir. También las

intervenciones anteriores, tanto de Gent per Formentera como

el Partido Socialista y MÉS Menorca, que suscribimos y

apoyaremos. Pero bueno, lo que sí pedir que esto no sea una

PNL como un brindis al sol porque son matices de algo que ya

estaba aprobado anteriormente y pues que sí que se lleve de una

vez a cabo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. David

Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt breu. Simplement dir que per part del nostre grup

votarem a favor d’aquesta iniciativa i que igualment ens

semblen bé totes les esmenes que han presentat la resta de

grups i que hi votarem a favor perquè evidentment estam

d’acord amb tot el que tengui a veure amb l’accessibilitat o

acostament de les administracions de cara a la ciutadania i amb

tot el que tengui a veure amb transparència i amb reducció de

burocràcia. Ens consta, a més, que el govern actual, com el

govern anterior, fa feina en aquest sentit i que, evidentment,

com més recursos hi hagi, i això ja és una qüestió

pressupostària, encara podrem fer més i més via. 

De fet, pel que fa al desplegament del conjunt de propostes

que planteja la proposició, tot i que insistesc que estam

d’acord, un dels principals impediments perquè això no avanci

amb més rapidesa és el tema de l’arxiu, que d’alguna manera ve

a ser la matriu que pot permetre desplegar totes aquestes

aplicacions o serveis, però també ens consta que igualment el

Govern treballa en això.

Per tant, no m’enrotllaré més perquè ja s’han posat molts

d’arguments, tampoc no coincidesc que això no sigui una

qüestió política, evidentment hi és, però també té a veure a molt

amb una qüestió de recursos. I reiterar el nostre suport a

aquesta proposició i que aquest suport, que jo entenc que serà

unànime, avui en aquesta comissió, serveixi perquè s’agiliti el

que es proposa. Res més. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no, El

Pi hi votarà a favor, i si les esmenes que han presentat els

distints grups les accepta el portaveu del PP, idò benvingudes

siguin perquè també ens pareixen bé.

A mi m’agradaria fer una altra lectura. És a dir, si qualque

xiqueter, si algun tafaner d’aquí a cinquanta anys llegeix la

sessió d’avui dirà “aquests es miraven la guixa, es miraven la

guixa”. Estam davant un episodi que és nou, d’innovació, de

mà especialitzada, de robòtica, de coordinar, de compartir

informació, d’una cosa que d’aquí a 12, 14, 15 anys serà, bé,

imprescindible, amb la qual cosa jo crec que deixem-nos de

discursos polítics perquè això ens va per davant amb molta

diferència. L’únic que pot passar amb aquest xiqueter que jo

dic d’aquí a cinquanta anys és que digui “és que... no veien més

lluny dels seus nassos”, és a dir, jo crec que això és bo perquè

té un component, el primer, perquè socialment s’ha d’entendre

que és de transparència, és de transparència, i un segon

component que és d’innovació, i amb aquest component

d’innovació hi ha la por d’una societat vella, que molts dels que

estan fent feina dins l’administració no en tenen ni idea, amb la

qual cosa és imprescindible posar doblers per crear llocs de

feina per a gent especialitzada que realment ho pot

implementar. Aquest és el convenciment que ha de tenir

aquesta comissió i no un altre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Ahora, para contradicciones,

tiene la palabra el Sr. Álvaro Gijón, por un tiempo de cinco

minutos.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros no tenemos ningún

inconveniente en admitir la primera y la segunda enmienda,
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tanto la que hace referencia a la exposición de motivos, que

tampoco creo que tenga mayor trascendencia porque luego al

final lo que queda reflejado son los acuerdos, pero en cualquier

caso, ningún problema.

En lo que no estamos de acuerdo es con la redacción de la

última enmienda, porque yo creo que se pierde el espíritu de lo

que sale precisamente reflejado en la disposición adicional

segunda de la Ley 39/2015. En esa disposición adicional se

dice que en aquellos casos justificados donde la comunidad

autónoma o la administración pueda tener motivos justificados,

como digo, para utilizar su propia plataforma, y siempre y

cuando sea posible la interconexión con las distintas

plataformas que mantenga el Estado, entonces se autorizará que

dicha administración pueda tener su propio sistema, lo cual

tiene sentido teniendo en cuenta que hay una disparidad de

avances en las distintas comunidades autónomas y en las

distintas administraciones. Como muy bien decía la diputada

Silvia Tur otras comunidades, como es el caso del País Vasco,

están mucho más avanzadas que la media del resto de

comunidades; por tanto parecería lógico que aquellas

comunidades que han avanzado más y que tienen ya mucho

más desarrollados estos conceptos no tuvieran que dar un paso

atrás para adaptarse a la plataforma que pueda mantener el

Estado. En cualquier caso se hablaba de dos conceptos que yo

creo que están claramente garantizados: uno, la independencia,

porque el acogerte a una plataforma que ya está desarrollada no

te quita ningún tipo de independencia, y la autonomía en cuanto

a los datos.

Aquí no se trata de hacer... de querer ser nosotros, como

administración, los más avanzados, porque la realidad es que

no lo somos. Otra cosa sería que pudiéramos presentar a nivel

nacional una plataforma que fuera pionera y que ya estuviera

suficientemente desarrollada, y en este caso sí que tendríamos

que reivindicar esa autonomía, pero en este caso no es así. Por

tanto parece lógico que todo ese dinero que ya se ha invertido

a nivel nacional pueda ser utilizado y aprovechado por la

comunidad autónoma de las Islas Baleares. En cualquier caso

estas medidas yo no sé si es un brindis al sol o no lo es, lo que

sí que es cierto es que si de verdad se creen esto y si de verdad

se pone dinero llegaremos a tener de verdad una administración

al menos mucho más electrónica de lo que es actualmente. 

Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Sra.

Seijas, que la carpeta única ya existe; la carpeta única, si existe,

está vacía y no sirve, y eso significa que cualquier empresa o

persona física que se tenga que dirigir hoy en día a cualquiera

de las administraciones sabe lo que es perder el tiempo única

y exclusivamente llevando papeles de una a otra. Lo único que

funciona muy bien en este país es a la hora de recaudar

impuestos y multas, eso funciona de maravilla, lo puedes hacer

de mil maneras distintas, pero cuando se trata de presentar

licencias, de presentar subvenciones, de presentar solicitudes,

pues la verdad es que no. Y, como digo, es una cuestión de

voluntad política, evidentemente, de creer y sobre todo de

invertir. Aquí nada es gratuito y esto son inversiones que no se

ven en el corto plazo pero que sí que pueden tener un resultado

muy importante en el largo plazo. 

Por tanto, como digo, admitimos la enmienda 7346 y la

7347, y no admitiríamos la 7348 en tanto en cuanto creemos

que lo que se propone no es el espíritu de la disposición

adicional segunda de la Ley 39/2015. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Pues acabado el debate

pasamos a la votación de la Proposición no de ley RGE núm.

3066/16.

¿Votos a favor?

Pues unanimidad. En consecuencia queda aprobada la

Proposición no de ley RGE núm. 3066/16, relativa a las

actuaciones de modernización de la administración pública.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4132/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució del

contracte del Palau Can Saura.

A continuación pasamos al debate de la Proposición no de

ley RGE núm. 4132/16, del Grupo Parlamentario Socialista,

relativa a la resolución del contrato del palacio de Can Saura.

Para su defensa por parte del Grupo Parlamentario

Socialista tiene la palabra la Hble. Diputada María José Camps,

por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Avui volem dur a aquesta comissió

un tema que ja ha estat prou polèmic a Menorca, i

concretament a Ciutadella, i és en relació amb la ubicació dels

jutjats del partit judicial de Ciutadella. En vam tenir oportunitat

també de parlar amb el Sr. Terrassa quan va ser aquí en el sentit

que, efectivament, els jutjats de Ciutadella l’edifici que ara

mateix els alberga és un edifici que té mancances per tots els

costats: té una única sala de vistes, no té sala d’espera, no té

prou lloc per als arxius, les oficines realment estan molt

saturades, i no hi estan a gust ni els treballadors ni els usuaris,

els usuaris jurídics, podríem dir, els advocats i procuradors que

hi fan feina, ni tampoc els usuaris..., les persones, els ciutadans

que han d’acudir a aquest jutjat, on també hi ha el Registre

Civil, hi ha l’oficina del forense, on es fan també les

exploracions psicosocials, etc.

En aquesta situació és ver que ha estat voluntat manifestada

pel Ministeri de Justícia canviar d’ubicació els jutjats, però

realment a data d’avui encara no s’ha fet, i dins aquesta situació

que tenen els jutjats, en data 25 de març de 2015, l’Ajuntament

de Ciutadella de Menorca, essent batle el popular Ramon

Sampol, va acordar autoritzar el lloguer de l’edifici palau Can

Saura Miret al Ministeri de Justícia per tal d’instalAlar-hi els

jutjats del partit judicial de Ciutadella de Menorca. Açò va ser

un oferiment unilateral que va fer en primera instància el batle

en aquell moment; després es va aprovar, perquè tenien així

majoria, per junta de govern, i posteriorment, en data de 27 de

març de 2015, es va signar. Hem de dir que el palau Can Saura-

Miret va ser restaurat i va ser recuperat per al poble de

Ciutadella, un edifici emblemàtic, que la finalitat última de la

seva restauració i recuperació no era altra que destinar-lo a un

ús de museu i cultural, però en cap cas no hi cabia pensar que

es destinaria a seu dels jutjats, entre altres coses perquè per

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604132
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albergar els jutjats se suposava que s’havia de fer una sèrie

d’adequacions i reformes que desvirtuaven el seu ús posterior

com a..., bé, el seu ús cultural i valor cultural que té.

Aquest acord de lloguer entre l’Ajuntament de Ciutadella i

la Subsecretaria de Justícia del Ministeri de Justícia tenia una

durada de dos anys prorrogables dos anys més i una renda

anual de 108.000 euros, més IVA. A aquest acord s’hi van

oposar el Grup PSOE i el Grup PSM, que en aquell moment

eren a l’ajuntament, a l’oposició, així com gran part de la

societat civil i cultural tant de Ciutadella com de tota Menorca.

El Grup Municipal del PSOE va interposar així mateix un

recurs de reposició, que va ser admès a tràmit i donat el

preceptiu trasllat al Ministeri de Justícia. I aquest recurs, a part

del que he explicat que no suposa que l’ús final del Palau Can

Saura hagués de ser un jutjat, sinó que se li hagués de donar un

ús cultural, a part d’açò, en aquest recurs de reposició s’hi

posaven de manifest un seguit de mancances formals de

procediment, atès que hi havia una manca de competència, ja

que no va ser la junta local de govern la que va fer el primer

oferiment. Segon, era una adjudicació directa i, per tant,

necessitava també el suport de tot el consistori, i no el va tenir

així. Hi mancava tot aquest acord, com dic.

Quina és la realitat a dia d’avui? Que aquest contracte

òbviament es va signar, que el Ministeri de Justícia no ha pres

possessió de l’immoble ni ha començat a fer les obres. Per tant,

és un edifici que, passat ja més d’un any del seu lloguer, no s’hi

ha fet res, ni per adequació, ni per a ús. El Ministeri de Justícia

a data d’avui tampoc no ha pagat encara cap renda, si bé ja han

vençut les del primer any.

I que realment actualment tenim una situació en el Govern

d’Espanya d’un govern en funcions, que realment ni tan sols

compareix en el Congrés perquè se li pugui fer un control,

tampoc tirarà endavant aquest contracte de lloguer. I a part del

vessant polític que tengui aquesta proposició no de llei, que

òbviament el té, també hi ha un vessant objectiu i,

objectivament i jurídicament, un contracte de lloguer que fa un

any que està signat i que no se li ha donat el seu ús, podria ser

directament rescindit, en primer lloc, per no ocupació del local,

en els terminis que marca la Llei d’arrendaments, i per altra

banda, també, per una falta de pagament de renda. Ja sé que em

diran que aquí l’ajuntament mai no ha exigit aquesta renda,

però l’obligació de pagar-la és de l’arrendatari i no de

l’arrendador.

Igualment hi ha una possible alternativa que es va posar

damunt la taula per part de l’ajuntament, que era l’antiga

estació portuària que és propietat del Govern de les Illes

Balears, que sembla ser que hi hauria predisposició perquè es

pogués emprar com a jutjats. Però òbviament, si el ministeri no

accepta aquesta estació portuària per destinar-la a jutjats, o bé

finalment no es pogués arribar a un acord quant a les

condicions de lloguer, hi ha altres immobles a Ciutadella on

poder-se ubicar els jutjats. No necessàriament i forçosament

hauria de ser aquest Palau Can Saura.

L’actual batlessa de Ciutadella, mitjançant carta certificada

amb registre de sortida núm. 3593, de 29 de febrer, va

solAlicitar al Ministeri de Justícia la resolució d’aquest contracte

de lloguer. Havia mantingut prèviament reunions amb el

ministeri el setembre del 2015, per tal de tractar aquest tema i

posar damunt la taula totes aquestes circumstàncies que acab

d’explicar.

Davant d’aquesta situació, per tant, entenem des del Partit

Socialista, que no té raó de ser continuar amb un contracte de

lloguer que suposa un atemptat contra la cultura de Ciutadella

de Menorca i de tota l’illa, que no té interès per cap de les dues

parts signats, com hem vist, no es paguen rendes, no s’ocupa,

no se li dóna ús. Dir que realment els jutjats segueixen amb la

mateixa situació, sense cap tipus de voluntat tampoc per part

del Govern d’Espanya de solucionar-ho de moment.

I per tant, la proposició no de llei que presentam aquí,

demana que “El Parlament de les Illes Balears insti el Ministeri

de Justícia a negociar, amb l’Ajuntament de Ciutadella, la

resolució del contracte de lloguer Palau Can Saura-Miret,

signat amb data 27 de març de 2015.” I per a què instam

aquesta negociació, que s’asseguin? Perquè òbviament creiem

que no interessa a cap de les dues parts i crec que les dues

estarien més satisfetes amb aquesta resolució del contracte i

així també hi estaria també tota Ciutadella i tota Menorca.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para fijar 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. Nosaltres des del Grup

Parlamentari Popular estam en contra d’aquesta proposició no

de llei, perquè els jutjats de Ciutadella, o el ministeri en

concret, ja feia alguns anys que demanaven insistentment un

canvi d’ubicació, perquè amb l’actual ubicació no hi havia ni

espai suficient per oferir un bon servei en condicions i aquests

problemes ja eren improrrogables, i per això l’equip de govern

de l’anterior legislatura, presidit pel batle Sr. Ramon Sampol

del Partit Popular, va signar, el 26 de març de 2015, el

contracte de lloguer de l’edifici municipal, conegut com Can

Saura.

Aquest contracte es va fer per dos anys, prorrogables per

dos anys més, amb l’import com ja s’ha dit de 108.000 euros.

I el Ministeri de Justícia sempre s’havia manifestat a favor de

Can Saura, davant altres propostes que li havien fet o que estan

damunt la taula, com el fet de l’antiga estació marítima, perquè

la ubicació està en el centre de la ciutat, les obres de

condicionament són molt més senzilles, curtes i més barates,

que, per exemple, el fet de l’estació marítima. La de Can Saura

la previsió és d’una despesa de devers 200.000 euros. 

I el que consideram que passa o que sí se’ns ha manifestat

és que l’Ajuntament de Ciutadella durant aquests mesos que

duem de contracte, no ha exigit la renda. Sí que ens costa que

el ministeri ha reclamat que s’emetés la factura per un pic. Sí és

vera que tampoc no s’ha ocupat encara, però sí s’ha solAlicitat

realitzar les obres de rehabilitació, o les petites reformes que
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s’han de fer. Però, tenint en compte que és un edifici que, pel

que es veu està catalogat, hi ha hagut un seguit de retards

perquè s’han de rectificar un seguit de deficiències en la seva

estructura, o a les obres que s’hagin de fer de condicionament,

i per això s’ha retardat. Però això no vol dir que el ministeri no

estigui interessat a anar a Can Saura.

També consideram que si l’ajuntament, a més, hagués

colAlaborat, hagués emès aquestes factures per donar

compliment al contracte de lloguer, ja hauria ingressat del

ministeri prop de 90.000 euros, que en aquests moments es

retarden i no han arribat a l’Ajuntament de Ciutadella. Per tant,

pensam que aquesta actitud, per ventura, de falta de

colAlaboració per part de l’ajuntament, a dia d’avui, també posa

en perill la ubicació d’uns jutjats a Ciutadella, perquè si es

retarda, per una part, el permís d’obres per poder acabar de fer

aquestes reformes, i tampoc no es reclama el pagament, el

ministeri, com s’ha també comentat, poder acabar decidint

anar-se’n de Ciutadella i du els jutjats només a Maó.

També, per altra banda, consideram que l’ajuntament ha de

facilitar el compliment del contracte, precisament perquè els

contractes hi són per complir-los. Executem aquest contracte

que es va signar, d’acord amb les dues parts, durant aquests

terminis i, una vegada finalitzats els quatre anys, si es considera

més adient, s’ha condicionat un altre lloc i el ministeri i

l’ajuntament ho consideren convenient, doncs ja es traslladarà.

Però a dia d’avui posem-ho en marxa i no deixem aturades les

actuacions que s’han iniciat, perquè s’hagin iniciat altres

legislatures i no ens acabin d’agradar les decisions que es varen

prendre. 

Precisament, també el fet que hi hagi un Govern en

funcions, consideram que és més motiu per continuar executant

aquells contractes que ja estan signats, no per prendre decisions

en contra, ni modificar aquestes actuacions que ja estaven en

marxa.

I finalment també, hem de tenir en compte que a dia d’avui,

sí que és ver que hi havia una part de la societat, igual que hi

havia una part que considerava que els jutjats estaven ben

ubicats, com es va decidir en el centre, també hi havia una part

que considerava que s’havia de donar un ús social, museístic,

a Can Saura. Però a dia d’avui tampoc hi ha cap projecte

aprovat. Per tant, si no hi ha cap projecte museístic damunt la

taula, ni finalitzat, també resoldre el contracte o intentar

resoldre el contracte, donarà lloc que els jutjats se’n vagin i que

tampoc Can Saura no s’empri a dia d’avui.

Per tant, es faci aquest projecte, o es vagi elaborant per

quan finalitzi aquest contracte per si val la pena, o es considera

en aquell moment quan passin aquests tres anys que queden,

dur a Can Saura unes altres actuacions. Però a dia d’avui es

faciliti també que el ministeri pugui fer aquestes obres

d’adequació, es pugui instalAlar a Can Saura i el funcionament

dels jutjats no es posin en perill a Ciutadella i acabin, per una

deixadesa, una falta per ventura més de voluntat, per dir-ho de

qualque manera, acabin fora de Ciutadella, perdent aquests

serveis tots els ciutadans que viuen allà.

Moltes gràcies.

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. Decir que estamos totalmente de

acuerdo con lo que se pide en esta PNL y que lo apoyamos,

pero lo que sí nos sorprende es que esta petición que se hace

hoy aquí en el Parlament ya se ha hecho por carta por la

alcaldesa de Ciutadella y que desde Madrid, porque no va ni

para adelante ni para atrás, por la situación que tenemos ahora

de tener un gobierno en funciones y no tener un gobierno como

toca. Que los juzgados no vayan a Can Saura era ya desde antes

del pacto de gobierno, donde está el PSOE, Gent per Ciutadella

y el PSM, ya era una cuestión que era de todos estos partidos

en su programa, como reflejo del rechazo de la ciudadanía a

que los juzgados estuvieran situados en esta ubicación.

El Palacio de Can Saura, para los compañeros que no

conozcan la ubicación de éste en Ciutadella, está en el centro

histórico, y desde luego para cualquier persona con sentido

común les parecía una aberración que fueran los detenidos, con

todos los turistas que hay en esta zona, a través de todo el

pueblo para llegar a los juzgados, etc. Además, también con

la... con la finalidad que desde un àmbito muy... vamos, con un

porcentaje muy superior a los que lo veían bien, un porcentaje

de un 70-30 de que no se veía un lugar aceptable para los

juzgados en Ciudadela.

Después también comentar que no entendemos... bueno, lo

que comentaba la diputada del PP al defender su posición en

esta PNL por qué se van a llevar los juzgados a Maó, parece

como si hubiera un chantaje velado de que si no se acepta Can

Saura, porque fue del PP la propuesta. Yo pienso que en esto

tiene que primar el sentido común, aquí hay varios lugares,

como es el caso de la estación marítima, que de hecho no se ha

hecho un estudio económico real para ver si cuesta más que en

Son Saura, simplemente son opiniones, pero sin una base de un

estudio económico que lo acompañe. Y además también que

incluso desde el ayuntamiento se ha planteado hasta ceder un

terreno para que se hiciera un edificio nuevo en otro lugar, si la

estación marítima pues no tal... y ya darles una situación de más

permanencia y no de... una continua, pues que sea... que no sea

una cosa fija, que esté ahí siempre de forma provisional el tema

de los juzgados y que esté continuamente negociándose el

alquiler o no de éstos para que se pueda ejercer todo lo

necesario, y con el acceso adecuado para todos los ciudadanos

a ellos.

Nada más que decir, simplemente estas puntualizaciones y

esperamos que se apruebe esta PNL y que..., aunque, por otra

parte si el Gobierno... si el Partido Socialista hubiera aceptado

formar gobierno con Podem, no estaríamos hablando de

mandar PNL de brindis al sol, que quedarán ahí y que, de otra

forma, pues estaríamos poniendoles mano para que fueran ya

al tema y no correríamos el peligro de que nos llevaran los

juzgados de Ciutadella para Maó.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. David

Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt breu, una altra vegada, perquè a més aquest és un

tema molt menorquí, però és vera que ens afecta també

d’alguna manera a tots. Fa només dues setmanes en aquesta

mateixa comissió, teníem la compareixença del president del

Tribunal Superior de Justícia de Balears que ens retia comptes

de la memòria del darrer exercici de l’estat del que podríem dir

els serveis públics de justícia a la nostra comunitat, i ell era el

primer que ens recordava la quantitat de mancances que hi ha.

Davant d’això, la nostra comunitat, que té prou problemes

de recursos per mor del sistema de finançament i el deute

històric, és solidària, com ho són tots i cadascun dels

ajuntaments i institucions d’aquestes Illes Balears, amb un

competència que no és nostra i que és de l’Estat, i es fan

cessions com la que va fer l’Ajuntament de Ciutadella al seu

moment, que, a més, costen un esforç que no seria necessari

que fessin aquestes administracions, i per tant els ciutadans i

ciutadanes també d’aquestes illes, i llavors et trobes aquesta

resposta, o no resposta, en aquest cas, per part del ministeri,

que, en lloc d’alguna manera, donar o oferir agilitat a l’hora de

donar resposta a aquests problemes o donar solucions, el que fa

és enredar. I no pens que això es pugui justificar només per la

qüestió que ens trobam en un etapa de govern en funcions,

parlam de temes logístics i no tant de grans decisions

polítiques.

Per tant, si el pronunciament, esper que també unànime,

d’aquest parlament serveix per donar un toc d’atenció al

Ministeri de Justícia, en funcions, i que pens que seguirà encara

en funcions un parell de mesos, perquè agiliti aquests tràmits i

realment es faci cas del que demanda, des del sentit comú i des

de la responsabilitat, l’Ajuntament de Ciutadella, doncs,

benvingut serà. Per tant, tot el nostre suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

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

minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El

Palau Saura va ser adquirit a l’any 2001 si no vaig equivocat i

el batlle en aquell moment era el Sr. Pau Lluch, actual número

3 de la llista d’El Pi per Ciutadella, a les passades eleccions,

que no vàrem entrar, però que tenim junta. I he pogut parlar

amb ell i amb el Sr. Joan Forcada, que és el president d’El Pi

allà i, és clar, és pervers que un espai que es compra perquè

sigui un espai, un centre cultural, amb una voluntat de distints

partits polítics, com el PSM de Menorca, com el PSOE de

Menorca, com els independents, el Sr. Pau Lluch, hagi pogut

arribar a ser malmenat per distints quatre governs que hi ha

hagut en el Govern central, malmenat, i que hagi acabat en

qüestions com va acabar l’any passat o..., sí, quan es va signar

aquest conveni perquè s’hi instalAlassin els jutjats.

Nosaltres donam suport totalment i absolutament a aquesta

moció, volem que el Palau Saura sigui i tengui una finalitat

cultural, així com van mostrar la disconformitat les

ciutadallenques i els ciutadallencs, que varen mostrar la seva

disconformitat davant l’ajuntament quan va firmar el contracte

de lloguer amb el ministeri, i que totes les entitats culturals de

Ciutadella es varen mobilitzar en contra de l’ajuntament, fins

i tot va fer que hi hagués distints debats, taules rodones sobre

aquest tema. Ho dic perquè ara que està tan de moda escoltar

la gent, aquí va passar que tot un poble es va moure i no es va

posar ningú al davant per defensar-los. 

Diem clarament que el que ha de fer l’Estat és trobar una

altra ubicació o la que se’ls ha ofert, que la moció que fa el

PSIB en parla, que és la vella estació marítima, podria... a

nosaltres també ens sembla bé, perquè en aquest cas coincideix

amb el programa electoral que dúiem a Ciutadella, la ubicació,

ens sembla bé. Però no creiem que de cap manera el Palau

Saura sigui el lloc oportú per a aquesta qüestió.

Esperam que el Ministeri de Justícia i el Govern central que

entri després de dia 26 doni una solució i que deixi d’estar

Madrid tan enfora de Menorca i en aquest cas de Ciutadella.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Hble. Sra.

Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta proposta del PSOE. El nostre grup, així com gran

part de la ciutadania, ha defensat des de bon començament l’ús

cultural del Palau Saura-Miret.

Can Saura-Miret és un antic palau senyorial de Ciutadella

que va ser adquirit per l’Ajuntament de Ciutadella per

convertir-lo en un referent cultural i turístic alhora que

allotjaria la seu del museu.

Respecte de l’existència d’un projecte cultural s’ha de dir

que sí és va fer i va ser la Fundació Interarts l’encarregada

d’elaborar-lo, i va comptar amb la participació de nombroses

associacions de Ciutadella, aquest preveia un renovat i

innovador museu d’història de Ciutadella de Menorca, sales

d’exposicions temporals, espais de treballs per a les

associacions, un punt d’informació turística, una botiga de

productes locals i un jardí per a actes culturals, a més d’una

cafeteria. Però la comissió presidida per la regidora de Cultura

del PP el va descartar.
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Com s’indica a l’exposició de motius el Ministeri de

Justícia ni n’ha pres possessió ni ha pagat el lloguer d’aquest

edifici, em sembla que tant d’interès no té el ministeri per

millorar la situació actual dels jutjats d’aquest poble. 

El Palau Saura-Miret va ser rehabilitat per un consorci amb

una inversió de gairebé 6 milions d’euros per destinar-lo a

activitats culturals, ho torn repetir.

He d’afegir que ens consta que hi ha un conveni signat de

prop d’1 milió d’euros definit en diversos conceptes justificats,

a excepció d’un: una partida de 315.000 euros per a (...) del

projecte museístic. Quan el consistori va signar la cessió

d’aquest edifici al Ministeri de Justícia va posar en perill, si és

que no està perduda, aquesta partida, ja que no es pot justificar,

perquè aquest projecte no s’ha arribat a desenvolupar.

El que resulta decebedor és que es facin unes obres de

rehabilitació per a usos culturals i que s’hagin d’escometre unes

segones obres per adaptar un edifici en contra de la voluntat del

poble, i és trist que l’alternativa que es plantegi sigui deixar

Ciutadella sense jutjats, més quan existeix l’alternativa de

l’estació marítima a l’interior del Port de Ciutadella, amb la

disposició de Ports a cedir aquest espai en condicions similars

a les previstes en el contracte d’arrendament entre el ministeri

i l’Ajuntament de Ciutadella de 26 de març de 2015. Aquesta

opció seria molt més adient, donat que l’accés als jutjats seria

molt més discret i de fàcil aparcament que el que té el palau

Saura, ubicat al bell mig del cas antic de Ciutadella, zona amb

molta circulació pedestre, i turística, a afegir també. Tant la

solAlicitud de resoldre el contracte com l’oferiment de l’estació

marítima s’han fet al Ministeri de Justícia; només queda que

aquest prengui una decisió.

Apostar per la cultura és una inversió de futur. Els jutjats de

Ciutadella necessiten ser millorats i per açò s’ha fet la

contraproposta de l’estació marítima. Cert que s’hauria de

reformar, però aquest compromís de reforma ja existia per part

del Ministeri de Justícia respecte del palau Saura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto tiene la palabra la Hble. Sra. Silvia Tur,

por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Jo seré més que breu, és a dir que

estic absolutament d’acord amb els arguments que han plantejat

des de MÉS per Menorca i en general amb el punt de vista

majoritari dels diputats i les diputades de Menorca, que són els

que coneixen amb millor detall la realitat d’aquest cas. Per tant

no tenc res a dir, és a dir, donaré suport a la iniciativa

plantejada pel Partit Socialista, i endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para contradicciones tiene

la palabra la Sra. María José Camps, por un tiempo de cinco

minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. En primer lloc vull agrair el suport a

aquesta proposició no de llei tan sensible per a Ciutadella,

manifestada per tots els grups parlamentaris excepte el Grup

Parlamentari Popular, que, bé, ara ja ens té acostumats a fer

aquest tipus de debats demagògics absolutament per justificar

una cosa que no és justificable. És indecent que en data 27 de

març de 2015, just a dos mesos de les eleccions autonòmiques

i locals, l’Ajuntament de Ciutadella signés aquest contracte, en

contra, com s’ha dit aquí, no només dels grups de l’oposició

sinó de bona part de la societat ciutadellenca i menorquina. 

I no és una cosa que diguem aquí per dir, tenc un recull de

premsa que puc posar a disposició de la Sra. Riera, si el vol

veure. Començam ja l’octubre de 2014: “El alcalde de

Ciutadella defiende que Can Saura acoja a los juzgados”, amb

un munt de cartes al diari de diferents particulars i associacions

que s’hi oposen; “el anuncio de dar un uso judicial a Can

Saura Miret levanta una polvareda en Ciutadella”; “el PSOE

anuncia que si gobierna echará atrás el alquiler de Can

Saura”, per tant no és gens sorprenent aquesta proposició no de

llei que puguem dur aquí; “Ciutadella aprueba el alquiler de

Can Saura pese a las protestas”, “Ciutadella ofrece la antigua

-ara ja actualment, dins el 2016- la antigua estación marítima

para albergar los juzgados”, “Ciutadella pide al ministerio

rescindir el alquiler de Can Saura”, “Ciutadella admite a

trámite el recurso del PSOE contra la firma del alquiler de

Can Saura”. És a dir, i açò només són uns exemples, l’oposició

a aquest lloguer era clara i llampant per part de tot Ciutadella,

excepte, clar està, del Grup Popular, que governava en aquell

moment amb majoria a l’Ajuntament de Ciutadella.

La Sra. Riera ha començat dient que el canvi d’ubicació era

un problema improrrogable. No era un problema

improrrogable, continua essent un problema improrrogable, és

a dir, seguim estant, després d’un any d’aquest contracte que

semblava que havia de resoldre tots els problemes dels jutjats

de Ciutadella, seguim estant a Ciutadella en la mateixa situació

quant als jutjats, amb l’agreujant que ja ha passat un any de

contracte de lloguer; recordam que el contracte de lloguer era

de dos anys més dos anys més prorrogables, amb la qual cosa

en els millors escenaris ens posicionam en un termini de tres

anys, quan encara ni tan sols no s’han començat les obres ni es

té intenció de fer-ho, segons vam escoltar del president del

Tribunal Superior de Justícia en aquesta mateixa comissió.

Davant el plantejament de canviar els jutjats d’ubicació en

el sentit de perdre el partit judicial de Ciutadella, és una qüestió

que afecta la planta judicial i no és una qüestió que sigui tan

fàcil de fer, i crec que no és una amenaça real avui en dia, que

si els jutjats no s’ubiquen o no troben una ubicació a Can Saura

se n’aniran de Ciutadella. Jo crec que açò és un argument que

de cap manera no li puc admetre, perquè malgrat amb altres

que no estigui d’acord els hi puc admetre, aquest és
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absolutament inadmissible perquè és d’una demagògia que no

té nom.

Per tant, existint alternatives, existint la possibilitat d’anar

a l’estació marítima, existint la possibilitat, com ha dit la Sra.

Seijas molt bé, d’acabar ja amb la provisionalitat d’aquesta

situació perquè, bé, sí, Can Saura, molt bé, idò potser estarem

un any a fer les obres i el ministeri podrà emprar Can Saura o

podria emprar Can Saura durant dos anys, i després què farem?,

hem de tornar a cercar una ubicació per als jutjats? Jo crec que

hem de ser molt més conscients i molt més responsables en

aquestes situacions i hem de donar una sortida digna, còmoda

i fàcil, i sobretot justa, a totes les parts.

Per tant reiter l’agraïment a tots els grups que hi donaran

suport. No puc deixar de dir a la portaveu de Podem que avui

al diari Menorca diu: “La formación morada insiste en no

pactar con los socialistas”, amb la qual cosa, bé, si no hi ha

govern ens ho hem de fer mirar les dues parts, crec que no es

pot imputar només a una, i res més, moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Pues finalizado el debate

pasamos a votar la Proposición no de ley RGE núm. 4132/16.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

Por tanto queda aprobada por 9 votos a favor y 3 en contra

la Proposición no de ley RGE núm. 4132/16, relativa a la

resolución del contrato del Palau de Can Saura.

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