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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos
relativa a la tramitació dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a 1998. En primer lloc, jo
deman si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President, Antoni Sansó substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Javier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de la Funció
Pública i Interior, del secretari general tècnic de la Conselleria,
del director general de Personal, del director general d'Interior
i de l'assessor responsable de Menors, en relació al projecte de
llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'any 1998 (RGE núm. 5644/97).

Passarem a continuació a la compareixença de l'Hble
Consellera de la Funció Pública, Sra. Maria del Pilar Ferrer i
Vanrell, acompanyada dels següents alts càrrecs de la
Conselleria: El Sr. Antoni Amengual i Ribas, secretari general
tècnic; Sr. Diego Llabrés i Florit, director general de Personal;
Sr. Joan Pol i Pujol, director general d'Interior; i Sr. Alejandro
Espinós, assessor responsable de Menors, compareixença per
explicar els pressupostos de la seva consellera.

Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble. Consellera
de la Funció Pública, Sra. Maria del Pilar Ferrer i Vanrell. Té
vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Comparesc avui davant aquesta comissió per
exposar els pressuposts de la Conselleria de Funció Pública
i Interior per l'any 1998.

Abans d'entrar a informar les dues seccions
pressupostàries que afecten la Conselleria de Funció Pública
i Interior, que són la secció 16 i la secció 36, voldria
explicar que, com vostès saben, la Conselleria de Funció
Pública i Interior s'estructura en tres direccions generals: la
de Personal, la d'Interior i la de Menors, a més de la
Secretaria General Tècnica. Aquestes àrees
pressupostàriament, i concretament dins la secció 16,
gestionen 7 programes i subprogrames que passarem
seguidament a informar.

El principi rector a l'hora de confeccionar el pressupost
per a 1998 s'ha basat en la utilització de recursos materials
i humans de la manera més racional possible, per tal de
poder obtenir l'optimització de resultats que perseguim, que
es concreten en prestar els serveis públics amb eficiència i
amb eficàcies, això dins una política de contenció de la
despesa.

És de tots conegut que la Conselleria de Funció Pública
i Interior no és una conselleria inversora, sinó que és una
conselleria que podríem dir transversal, o horitzontal, com
vostès vulguin, respecte de les altres conselleries, semblant
com és la Conselleria d'Economia i Hisenda; si bé té un
objectiu molt important pel que fa a funció pública, que
gestiona els recursos humans que són els que prestaran els
serveis públics.

El pressupost de la Conselleria per l'any 1998 és de
1.122 milions de pessetes, fet que suposa una disminució
d'un 24,27% respecte al pressupost de l'exercici anterior,
que era de 1.482.074.032 pessetes. Ara bé, aquesta
disminució es produeix pel traspàs de la competència en
matèria de protecció de menors als consells insulars, que la
tramitació de la llei està ara al Parlament. Per tant, la
disminució pressupostària entre l'exercici del 97 i el del 98
és el resultat d'aquesta transferència que acabam d'esmentar.
Però si comparam fent abstracció d'aquest fet, el pressupost
del 97 i el previst per al 98 hi ha un augment d'un 63,8%.

Abans d'entrar a informar dels programes que té la
secció 16, faré un petit resum per capítols:
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El capítol primer, de despeses de personal per l'any 98 està
pressupostat en 706.405.854 pessetes. Aquesta quantitat
representa un 62% del total del pressupost de la Conselleria.
Respecte de l'exercici anterior disminueix, i disminueix en
54.099.942 pessetes, per tant percentualment diríem que es
redueix un 7,11% el cost del que és aquest capítol de personal.
Aquesta reducció és deguda al traspàs de la competència als
consells insulars en matèria de protecció de menors.

Respecte dels llocs de treball per al 1998, la Conselleria de
Funció Pública i Interior també té una disminució: Comptarà
amb 153 llocs de feina front als 175 que va tenir per l'any 1997.
Per tant es disminueix en 22 llocs de treball, que significa
percentualment un 12,6%. El motiu és el mateix, és el traspàs
de la competència de menors.

Si passam al capítol 2, de despeses corrents en béns i en
serveis, està pressupostat en 174.168.544 pessetes. Si
comparam aquesta quantitat respecte de l'exercici anterior
suposa una disminució de 254.914.592 pessetes. Per tant la
disminució percentualment és d'un 59,4%. El capítol 2
representa respecte del pressupost de la conselleria un total d'un
16%. La causa d'aquesta disminució que els he dit abans, d'un
59,4%, també és deguda al traspàs de la competència en
matèria de menors.

Quant al capítol 4, de transferències corrents, aquest capítol
ha quedat reduït en 352.000 pessetes. Suposa una disminució
percentual de 99,31% respecte de l'exercici anterior, que era de
51 milions l'any 97. La causa també la tenim en el mateix, en
la transferència de les competències en matèria de protecció.
Els 51 milions que teníem pressupostats per l'any passat eren
ajudes familiars, que també es transferien als consells insulars.

En el capítol 6, d'inversions reals, el pressupost és de
241.485.000 pessetes, fet que suposa un augment percentual del
6,76%. Aquest capítol representa un 22% del total del
pressupost de la Conselleria.

Ja entram en els programes. he dit que faria primer un
anunci del pressupost per capítols, ja entrant en els programes
analitzarem els 7 programes que es contenen a la secció 16 per
l'exercici del 98. Tenim un primer programa, que és el 1211,
que correspon a direcció i serveis generals de la Conselleria de
Funció Pública i Interior, a aquest programa es destinen
255.860.218 pessetes. Aquestes són per a activitats de
manteniment i d'inversions de serveis generals de la
Conselleria. El centre gestor d'aquest programa és la Secretaria
General Tècnica de la Conselleria. L'objectiu d'aquest programa
és la coordinació de totes les unitats administratives de la
Conselleria per tal d'assolir una optimització de recursos
econòmics, humans i tecnològics. Aquest programa té com a
funcions encomanades la gestió econòmica i del personal de la
Conselleria, el registre, la contractació, l'oficina de compres i
inventari, informàtica, relacions amb el Parlament, arxiu, entre
altres funcions. El programa 1211 té un increment, si anam a
mirar la part percentual, de 17,55% respecte de l'exercici el 97,
que s'havia pressupostat en 217.657.000 pessetes.

Si analitzam aquest programa per capítols, tenim que el
capítol 1 s'incrementa en un 14,51%, i la justificació
d'aquest increment és deguda a l'adscripció a aquest
programa de la secció de salut laboral, que abans estava al
Serbasa. El capítol 2 disminueix un 3,82%
respecte l'exercici anterior, en tant que el capítol 6 es veu
incrementat en un 587,03% degut a la concentració a la
Secretaria General de les inversions que s'han de dur a
terme a tota la Conselleria. Així s'ha passat de 3.331.000
pessetes a 22.885.000 pessetes,

Si passam al segon programa, el 1212, que és de gestió
del personal de l'administració, les actuacions d'aquest
programa són l'administració i gestió dels recursos humans
de la Comunitat Autònoma, que presten els serveis públics
als ciutadans. les actuacions d'aquest programa són la gestió
de la nòmina, el registre de personal, gestió de fons socials,
la negociació sindical, entre d'altres funcions o activitats
que té encomanat aquest programa. També està encomanat
a aquest programa la inspecció de serveis, el control
d'absentisme laboral, el control d'horari, la seguretat i
higiene en el treball, i en aquest punt, quant a la seguretat i
higiene en el treball, vull fer esment a la previsió de posar
en funcionament el comitè de seguretat i salut, i constituir
el Servei de prevenció, que està previst en la Llei 31/95, de
prevenció de riscs laborals. Aquest servei es farà juntament
amb la Conselleria de Treball. Correspon també a aquest
programa la gestió del personal transferit, l'homologació
d'aquest propi personal que resulta transferit. Gestiona
també el programa 1212 la negociació del conveni col•lectiu
del personal laboral, també es du a terme el procés de
funcionarització del personal laboral; i també vull dir que un
cop que hagin resolt el concurs de trasllat, que ara està
acabant el termini per aportar tota la documentació, es durà
a terme l'oferta d'ocupació pública.

Si analitzam aquest programa 1212 per capítols, el
capítol 1 té un increment d'un 17,33%, degut a la
reorganització del personal. El capítol 2 té un descens d'un
27,63%, ja que s'ha optat per centralitzar les despeses de
caràcter general en el programa que hem vist abans, el 1211,
ja que hem intentat centralitzar al programa que controla,
que gestiona la Secretaria General Tècnica aquestes
despeses de caràcter general. Al capítol 6 no s'ha destinat
res, perquè tota la inversió s'ha inclòs al programa també
1211, que gestiona la Secretaria General Tècnica.



1208 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 48 / 13 de novembre de 1997

Si passam al tercer programa, el programa 1214, de
formació del personal de l'administració, aquest programa té
com a objectiu la millora del rendiment del servei i la promoció
del personal al servei de l'administració, i això es fa mitjançant
la formació. Per aquest motiu anualment aprovam el Pla de
formació, està en aquests moments a punt d'aprovar, i aquest
programa desenvoluparà tota la formació per l'any 98. En el Pla
de formació es preveu per aquest exercici pressupostari caminar
cap a la modernització de l'administració. S'ha intentat a través
de la formació donar un canvi quant a procurar una millor
modernització de l'administració, i això es fa per activitats
formatives, perquè millorant la formació del personal es
milloren els serveis públics, i es tractarà d'implantar una cultura
del servei al ciutadà. Amb aquestes accions formatives,
adaptades a les necessitats pròpies del personal laboral de
l'administració s'afavoreix la formació professional dels
empleats públic, i en conseqüència també s'afavoreix la
promoció personal dels empleats públics; però el que és més
important, es pretén millorar el servei públic. Dins els distints
programes formatius, entre els quals hi ha l'àrea de la nostra
llengua, s'oferirà també l'autoaprenentatge, que fins ara dins
l'àrea de la llengua no s'havia ofert des del Centre de formació,
i s'oferirà com un nou model per aconseguir un bon
coneixement del català, és a dir facilitar a tots els funcionaris i
empleats públics que puguin tenir un bon coneixement de
català.

Si analitzam les xifres pressupostàries, tenim al capítol 1 un
increment del 60,53%, ja que passam del pressupost anterior,
que eren 18.330.000 pessetes a 29.425.000 pessetes. També
hem de dir que aquí s'ha adscrit un cap de negociat i un cap
d'estudis, i això fa que hi hagi aquest increment. El capítol 2 ha
disminuït percentualment un 29,19%, degut al que ja els he dit,
que és la centralització de despeses. Vull explicar de totes
maneres que dels 2 milions que figuren a aquest capítol, 1 milió
està previst per dieta, ja que saben vostès que donam formació
a Menorca i a Eivissa, així com a la part forana. Al capítol 6
s'han pressupostat 24 milions, corresponents al Pla de formació.
Vol dir que aquest pla de formació, ja que anam amb aquesta
idea, amb aquest objectiu de modernització de l'administració,
ha augmentat percentualment un 70,20% respecte de l'exercici
anterior. S'ha intentat fer un esforç per millorar el Pla de
formació.

Al quart programa, el 1241, de cooperació i relacions amb
les corporacions locals, aquest programa té com a objectius
optimitzar el funcionament i la gestió de l'Escola de policia,
coordinar els cossos de policia, gestionar les matèries de
competència del Govern balear sobre administració local,
desenvolupar les activitats en matèria de col•legis
professionals, entre altres funcions.

Si feim una anàlisi per capítols d'aquest programa, el capítol
1 té un petit augment, d'un 0,14%, per qüestions de
reorganització del personal, canvis d'adscripció d'un inspector
d'activitats d'espectacles; i la dotació d'una nova plaça de cap
de servei de seguretat. Al capítol 2, degut a la centralització de
la despesa, disminueix percentualment el 56,14%. Quant a
operacions de capital d'aquest programa, observam un
increment de l'11,45%. Vull precisar que al capítol 6 hi ha
pressupostats 55 milions que estan destinats a un conveni que
tenim amb l'Ajuntament de Palma per l'escola de policia.
També s'ha de tenir en compte que es procedirà a la renovació
de vehicles de la policia local, amb els mateixos criteris de
l'antic pla que tenien de subvencions, i també amb els criteris
d'antiguitat del parc mòbil. Es farà, encara ho estudiam, o amb
un pla de renting o un pla de compra amb cessió d'ús per a la
policia.

En el programa següent, cinquè, el 2222, d'espectacles
i activitats classificades, aquest programa té assignat un
pressupost de 21.482.000 pessetes. Aquest programa
gestiona la tramitació i el control d'activitats, les
classificades que són de competència del Govern, així com
l'autorització, el control i la inspecció dels espectacles
públics.

Si passam a analitzar aquest programa, al capítol 1 veim
que engloba el 96,51% del pressupost que es dedica a aquest
programa. Per tant el seu increment respecte a l'any 97 és
d'un 42,41% degut a la incorporació d'un inspector
d'espectacles. Al capítol 2 només tenim pressupostades
750.000, això són per revistes, publicacions, dietes,
premsa... Al capítol 6 no s'ha destinat res, perquè la majoria,
la gran part d'inversions estan centralitzades, com les he dit,
a la Secretaria General Tècnica.

El següent programa, el 2231, de coordinació del Servei
de protecció civil i emergències té un pressupost de
74.887.000 pessetes. Per tant, aquí es produeix un descens,
una disminució d'un 33,92% respecte de l'exercici anterior.
L'objectiu que té marcat aquest programa és augmentar la
coordinació entre les diferents administracions per tal de
tenir una actuació més ràpid, més eficaç enfront a riscos que
es puguin produir. El que tractam aquí amb aquest programa
és de planificar, de detectar riscos potencials, catalogar
recursos, i a través del Servei d'emergència d'atenció al
ciutadà, el número 112 atendre i canalitzar les demandes
d'emergències.

Si veim per capítols aquest programa, el capítol té un
increment del 2,1%, el capítol 2 té un descens del 20,28%
degut a la centralització de la despesa, si bé voldria destacar
que de la quantitat pressupostada hi ha 1,5 milions de
pessetes per reparació de vehicles i de material, i un altre
milió i mig dedicat a dietes del que denominam el
voluntariat especialitzat. El capítol 6 d'aquest programa té
un pressupost de 58 milions, per tant té una disminució del
38,92% respecte de l'exercici anterior. D'aquests 58 milions
de pessetes que tenim pressupostats en aquest capítol, 23
milions es destinen al cos de voluntaris, que és personal
contractat, per agrupacions de voluntaris i per material, per
assegurances, per cursos. També hi ha una partida de 17
milions pel Pla mestre de seguretat, i una de 20 milions per
al sistema integrat de gestió d'emergències. Aquí ja saben
que tenim el Pla Terval i el Pla Mestre de seguretat pública,
que aquí correspon a aquestes quantitats pressupostades.

El programa 3132, de protecció de menors, està dividit
en dos subprogrames, tenim el programa 313201, que és
d'adopció i protecció de menors, que està encaminat a donar
respostes a les necessitats que es produeixen a conseqüència
dels desemparaments d'uns menors, com l'assumpció de la
tutela administrativa, la guàrdia i la custòdia dels
acolliments familiars, que deim, o institucionals. Aquest
programa vostès saben molt bé que està en procés de
transferència, per tant només s'han pressupostat els plans
que la Conselleria continuarà desenvolupant, com són el
programa d'inserció laboral, el de maltractaments, i la
preparació per l'emancipació dels joves.
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El subprograma d'aquest programa 3132 de menors és el de
reforma de menors, que és el 313202. Aquest programa
desenvolupa l'aplicació de mesures judicials i extra judicials
dels menors infractors o dels menors en conflicte o en risc greu.
Aquest programa està gestionat pels centres de Es Pinaret i el
centre de la Sagrada Família. Si analitzam els capítols d'aquest
programa, veurem que, en el capítol 1, té un pressuposts de
238.6 milions de pessetes. Percentualment, això suposa una
disminució d'un 33,28% respecte de l'exercici anterior. Això es
deu a què d'aquest capítol 1, que inclou tant la part de protecció
com la de reforma, està en procés de transferència als Consells
Insulars la part de protecció. Per tant, dóna aquest 33.81% de
disminució de personal.

El capítol 2 té una dotació de 95 milions de pessetes. Per
tant, hi ha una disminució, respecte del 97, d'un 72,18%, pel
mateix motiu que abans he esmentat, o sigui, pel motiu de
transferències. Aquest capítol té una partida de 25 milions per
a entitats col•laboradores, 7 milions per a alimentació d'Es
Pinaret, 16 milions per a seguretat d'Es Pinaret, i 3 milions per
a alimentació de la Sagrada Família. Tot això són partides de la
part que nomenam de reforma.

En el capítol 6, hi ha un pressupost de 46.6 milions de
pessetes, que està destinat a dos projectes d'inversió. Hi ha
15.100.000 pessetes per al pla d'activitat del conveni del mal
tractament, amb col•laboració amb l'administració central, i 31
milions destinats al programa Alies 3.

Finalment, una vegada vists aquests 7 programes, entraré
breument en l'altra secció pressupostària, que és la 36. La
secció 36, tal com diu la disposició addicional segona de l'ordre
del Conseller d'Economia i Hisenda, encomana a la Conselleria
de Funció Pública aquesta secció. L'objectiu d'aquesta partida
és donar suport a les necessitats que sorgeixin en matèria de
personal, ja sigui per a cobrir places de substitució, per
despeses socials de personal laboral, i funcionaris, d'acord amb
el decret 139/1993, d'acció social, on estan previstes aquestes
despeses socials, aquestes ajudes.

A la secció 36, quant a estructuració, hi ha un sol programa,
que és el 1.219, d'altres actuacions d'administració general i
funció pública. La quantitat d'aquest programa, d'aquesta secció
pressupostada, és de 531.941.000 pessetes. Si ho comparam
amb la de l'exercici anterior, podrem veure que s'hi ha afegit
l'increment legal del 2,1%.

Per tant, amb això, Sr. President, i Sres. i Srs. Diputats, he
acabat l'exposició dels pressuposts per a 1998, i estic a la seva
disposició per les preguntes que em vulguin fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per la seva exposició. Jo
deman, en aquest moment, si volen fer un recés o si podem
continuar. Podem continuar? De quan temps?

Doncs, d'aquí a cinc minuts recomençarà la sessió.

Recomença la sessió, i entram dins el torn de formulació
de preguntes o observacions per part dels diferents grups
polítics.

Grups parlamentaris que desitgen intervenir? Per part del
grup parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera, i
directors generals i secretari general i assessor de menors
que l'acompanyen, i bon dia a tots els diputats.

Farem preguntes més que intervencions, perquè crec que
la compareixença motiva fer preguntes per aprofundir en
qüestions que s'han plantejat més que fer anàlisis dels
pressuposts que es presenten.

En primer lloc, quan a gestió de personal, vull fer unes
petites consideracions, preguntes. Ja diu a la presentació
dels pressuposts que la principal funció d'aquesta gestió de
personal és obeir els objectius fixats pel Govern en matèria
de personal. M'agradaria saber si aquests objectius fixats pel
Govern en matèria de personal tenen res a veure amb el
discurs que va fer el president Jaume Matas a Maó, a
l'Ateneu de Maó, quant a acusar d'una excessiva
burocratització i a la necessitat de flexibilització del
personal de la comunitat autònoma. M'agradaria saber si van
per aquí o no els objectius.

Qüestions com sobre com es pensa realitzar el control de
l'absentisme laboral; igual que el servei d'inspecció o el
control -que no apareix aquí- de les hores extraordinàries i
les gratificacions... Com es plantegen aquestes qüestions en
el proper curs? Són tres preguntes molt concretes.

Quant al pla de formació, parla vostè que s'ha
incrementat en un 75% per arribar als 24 milions de
pessetes. Nosaltres, lògicament, hem de ser solidaris amb la
Conselleria per dir que és totalment insuficient aquesta
qüestió. Supòs -és una pregunta que em faig- que el
personal que arriba amb les competències educatives queda
fora d'aquest pla de formació. Perquè si aquest pla de
formació, amb un increment fins a 24 milions, ha d'incloure
també les 7.000 noves persones que entraran a la funció
pública a les Illes Balears, lògicament encara és més
insuficient.
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Una sèrie de preguntes: com es consolida el caràcter
interinsular d'aquests plans de formació? Quines propostes
concretes hi ha per donar cobertura al caràcter interinsular de
la nostra comunitat?

Quant a les relacions amb les corporacions locals,
bàsicament, aquestes corporacions es concentren molt en
policia local, formació de policies, reciclatge, etc. Aquí es
manté, en els pressuposts, el conveni amb l'Ajuntament de
Palma per a l'escola de policia local de l'Ajuntament de Palma.
Si no vaig equivocat -i si vaig errat em corregeixi- dins la llei
que ara tramitam es parla d'una acadèmia balear superior de
seguretat pública. Lògicament, hem de pensar que aquesta llei
d'aprovarà dins aquest període de sessions. Sembla que està
previst, fins i tot, aprovar aquesta llei al final d'aquest període
de sessions. M'agradaria saber com casa una cosa amb l'altra.
Quines previsions hi ha en aquest sentit? Perquè, lògicament,
afectaran la distribució pressupostària, i volíem conèixer
aquesta qüestió.

Quant a corporacions locals, parla d'assessorament
d'administracions locals. Com s'aprofunditzarà en l'escola de la
descentralització de la policia local? És una altra pregunta
concreta. Com es farà el pla d'homogeneïtzació de recursos en
matèria de policies locals a través d'ajudes als ajuntaments?
Quina partida d'ajudes a ajuntaments hi ha destinada per a això
en concret? Com està el pla d'aplicació del pla de seguretat i
protecció del Govern Balear? Quina partida pressupostària hi
ha per a l'aplicació d'aquest pla de seguretat i protecció?

Passam a altres programes. Entrant en els centres de gestió
d'emergències, parla només del centre de gestió d'emergències
actuals. Com està la creació de centres de gestió d'emergències
a les altres illes, o subcentres, o delegacions? Com està? Quina
partida pressupostària està destinada a això? Li he de dir que,
en la discussió de la llei d'emergència va prosperar una esmena
que incita a la insularització d'aquests centres. Volíem veure
com està previst.

Quant al pla de seguretat, quines ajudes als ajuntaments es
preveuen per al desenvolupament del pla de seguretat
territorial? Quina partida pressupostària hi ha?

Després hi ha una altra qüestió que parla de desplegament
reglamentari i altres accions, tant a nivell municipal, amb
ajudes als ajuntaments, com a nivell reglamentari, Govern
Balear, de control, seguiment dels col•legis professionals com
a ens públics? Quina partida pressupostària hi ha en concret en
aquesta qüestió?

Esperam que l'any 98 s'aprovi la llei de col•legis
professionals. Ho esperam, però no és una qüestió que no es pot
determinar. Volíem saber com pot afectar aquesta distribució
pressupostària l'aprovació o no de la llei.

Quant a espectacles i activitats classificades, que és un
altra programa, on hi ha 21 milions de pessetes, vostè parla
de la creació del cos d'inspectors del Govern Balear en
matèria d'espectacles públics i entitats recreatives. Es crea
un inspector, jo no sé si un inspector és el cos o és un
inspector de molta envergadura perquè el poguem
considerar com a tot un cos d'inspectors. Esper que sigui
així i que doni nom a aquesta idea. En tot cos, quina partida
pressupostària hi ha per a la creació del cos d'inspectors?
Perquè queda molt bé però parlar de 21 milions de pessetes
és un poc així.

També parla de l'ajuda per a la creació d'una brigada de
policia local a cada municipi per al control i vigilància
d'espectacles públics, activitats recreatives i contaminació
sonora. Quina partida? Parlam de 21 milions, amb tot aquest
programa. Quantes brigades especialistes a cada municipi es
podran crear amb aquesta partida. Sé que els ajuntaments
també hi hauran d'aportar, però el Govern Balear...

Després parla de la lluita contra la contaminació sonora,
i m'agrada que es parli d'aquest tema, perquè és una de les
grans lluites que hem de dur a terme en aquesta comunitat
autònoma, la contaminació sonora. Però la pregunta també
és quina partida hi ha per a aquesta qüestió.

Quant al programa de protecció civil, que disminueix un
33%, com vostè molt bé ha dit, quan es preveu acabar el pla
d'emergència de les Illes Balears? Quina partida
pressupostària hi ha? Quina partida pressupostària concreta
hi ha per al pla de formació de personal de protecció civil?
Quina partida concreta hi ha, perquè està molt bé que hi
hagi aquest pla, però hem de veure com va dotat?

Quant a una altra qüestió que planteja a l'explicació del
programa d'assessorament i col•laboració als consells
insulars i als ajuntaments per a la formació de personal de
protecció civil, quina partida pressupostària concreta hi ha?

Quant al pla d'emergència territorial, catàleg de recursos
locals que es preveuen com a objectius durant l'any 98. Ja
han aparegut com a objectius anys anteriors. Quina partida
pressupostària preveu?

Quant a desenvolupament del pla mestre, ja ha explicat
vostè que hi ha una partida de 17 milions. Ens agradaria
saber quin tipus de desenvolupament del pla Mestre es
preveu, perquè el pla Mestre encara està en procés
d'elaboració o confecció, si no vaig equivocat.
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Quant a protecció de menors -ja passam a un altre
programa-, nosaltres, l'any passat, o enguany, hem aprovat el
pla integral d'atenció a l'infant i adolescència en risc, amb 37
programes d'actuació. És un pla que, segons el seu calendari,
diu que comença l'any 1996 i acaba el 1999. 37 programes. Per
a tot aquest programa, no ja per a desenvolupar aquest pla, hi
ha 139 milions. El Consell Insular de Mallorca, els serveis
tècnics, han fet una valoració d'aquest pla integral, i passa dels
mil milions de pessetes. Vostè què troba què podrà fer d'aquest
pla integral d'atenció a la infància i adolescència en risc amb
aquest pressupost? Quina part es podrà fer? Quins programes
es podran fer? Quins no es podran fer? Perquè, a més, amb el
traspàs de competències als Consells Insulars, el Govern Balear
es reserva, o es vol reservar, la realització d'aquest pla. Com
que es reserva la realització, nosaltres demanam això. Nosaltres
creim que és totalment insuficient, no hi ha ni per començar
aquest pla integral del menor. Ens sembla.

També veim que hi ha el manteniment de l'oficina de
defensa del menor. Serem reiteratius. Cada vegada que surti
aquest tema li direm que trobam totalment improcedent que
sigui un òrgan depenent del Govern Balear, que l'oficina de
defensa del menor hauria de ser una oficina depenent del
Parlament, i vinculada al síndic de greuges, etc., que hauria de
ser territorialitzada per illes, que no ha de ser centralitzada a
Palma. Li repetim aquestes coses, això ja és més una opinió que
preguntes.

Després també ens agradaria saber, amb aquests pressuposts
que preveuen, com s'acompleix un dels objectius que està
previst en aquest programa, que és posar en marxa mecanismes
de control per assegurar el compliment dels drets del menor a
la comunitat autònoma. Perquè tampoc no casa pressupost amb
objectiu.

Com quedarà tot aquest programa, el de protecció, el de
reforma no, però sí el de protecció, com quedarà després del
traspàs de competències als Consells Insulars de Menorca i
Eivissa -el Consell Insular de Mallorca, fent ús de la seva
capacitat i sobirania, no accepta aquesta proposta de traspàs de
competències-, com quedarà dins l'organigrama i dins les
distribucions pressupostàries? S'haurà de mantenir gairebé el
mateix servei, la mateixa distribució?, a pesar que vostè ja
indica partides que disminueixen perquè el Govern Balear
haurà d'assumir aquesta funció a Mallorca.

Després hi ha una cosa que vostè ha explicat, que jo no he
entès molt bé. Vostè diu que el pressupost de tota la secció 16
disminueix 400 milions de pessetes respecte de l'any passat, i
que aquests 400 milions de pessetes disminueixen en funció del
traspàs de competències als Consells Insulars en matèria de
menors. Però la llei d'atribució de competències -no sé si hi ha
hagut modificacions a darrera hora que jo no sàpiga- preveu
que siguin 100 milions de pessetes a Menorca i a Eivissa, més
o manco. No ho he entès molt bé. Si ens ho vol explicar un poc
més, perquè hi ha una diferència entre els 400 milions i els 100
milions de pessetes que preveu el traspàs. Res més, aquestes
són les preguntes que volia fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sra. Consellera, té vostè la paraula per
contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Portella, començarem
per les primeres preguntes que m'ha fet. Respecte de
personal, tenim la pregunta de les afirmacions que va fer el
President, a Maó, respecte de la flexibilització dels llocs de
feina del personal. Jo vaig fer unes declaracions per ràdio i
per als mitjans de comunicació perquè, en primer lloc, les
declaracions que varen sortir a un dels diaris, que és l'únic
que ho va treure, no concordava amb la nota d'EFE, i totes
les preguntes que es varen fer -a més, qui parlava no era
present a la conferència-, tota la polèmica que es va aixecar
estava en relació a aquesta nota de premsa. Per tant, tots
sabem que les notes de premsa -perquè jo m'hi he trobat
diverses vegades- poden ser més o menys exactes.

Que el President degué parlar de flexibilització, n'estic
ben segura. No hi vaig ser, però n'estic ben segura. Per què?
Perquè devia parlar de  l'estatut bàsic de la funció pública
que es debat a Madrid. L'estatut bàsic de la funció pública,
que ja duu molts anys -tota l'època socialista, no el varen
treure endavant- intentant sortit, parla de flexibilització,
cosa que no vol dir la flexibilització de l'empresa privada,
no vol dir ficar la gent al carrer. La flexibilització és que -
com vostè sap molt bé- l'administració està encotillada, que
moure una persona d'un lloc a un altre és molt difícil. Pots
trobar àrees molt cobertes de personal, i altres on en falti, i
que hagis de contractar nou personal, amb la conseqüència
que qui paga és el ciutadà, perquè això és a través
d'impostos, les despeses es cobreixen a través d'impostos.

Per tant, el que fa l'estatut bàsic de la funció pública és
dinamitzar un poc el personal al servei de l'administració,
dinamitzar-lo quant al fet -la flexibilització també està aquí-
que, si per concurs de trasllat, un ocupa una plaça superior,
com que s'hauran d'imposar uns criteris d'avaluació -la
evaluación del desempeño, tots sabem què és-, amb aquesta
avaluació si, passats tres anys no ha complit el lloc on havia
pujat, haurà de tornar al lloc on era. Això és la
flexibilització, no vol dir "senyor, vostè anirà al carrer".

Per tant, crec que no es va entendre, no varen entendre
bé les paraules que va dir el President. També el que es diu,
i en la reunió que els Consellers de Funció Pública de tot
l'estat espanyol varen tenir amb el Ministre, es va dir que
s'intentava, primer, potenciar un poc l'autoestima mateixa
del funcionari, a base que s'avaluï la seva feina, i es pugui
fer una bona carrera professional dins l'administració i que,
qui no fa feina, no tengui les possibilitats d'altres criteris
que abans podien imperar, per pujar. És a dir, una mobilitat,
una mobilitat excepcional fora del seu lloc de residència,
quant a les necessitats.
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No podem parlar de l'empresa privada, però es cerquen uns
criteris que van cap a la modernització de l'administració. És
una cosa de la que fa molts anys que es parla, i que, estic
segura, vostè coneix.

Quant a l'absentisme laboral, continuarem dins la línia que
hem seguit aquest any, perquè la feina feta quant a control
d'absentisme laboral ha donat un bon resultat. Per tant,
continuarem dins la mateixa línia.

Parla de les hores extraordinàries. Tenim la secció 36 per
això, per les hores extraordinàries. No ens cap dubte que, per
qüestions perquè s'hagin de fer jornades -pensin en hospitals,
guarderies...- que són horaris diferents a la jornada d'un
funcionari, per tant, hi ha hores extraordinàries. Hi pot haver
ocasions que, per motiu del treball, s'hagin de fer hores
extraordinàries. Per tant, sempre que hi hagi unes hores
extraordinàries, com és natural... Hem aprovat fa molt poc el
problema dels torns, però queden les hores extraordinàries, que
s'hauran de continuar pagant, ja que un treballador no està
obligat a treballar més del que marquen les seves hores
laborals.

Quant a la inspecció, la inspecció està muntada. Per tant, en
aquest moment, continua la línia dels inspectors que tenim i que
fan la seva feina, la feina pròpia d'inspecció de personal es
continua fent normalment. No hem trobat cap dificultat, cap
mal funcionament en aquest aspecte. Per tant, crec que està bé
continuar dins aquesta línia.

Quant al pla de formació, vostè diu que és insuficient, si
pensam que incloem educació. És molt difícil, Sr. Diputat, que
educació pugui entrar en un pla de formació dels funcionaris.
Jo, com vostè sap, venc de la Universitat, allà també hi ha un
pla de formació per a personal d'administració i serveis que no
arriba als docents, perquè aquests tenen el seu propi pla de
formació. Vull dir que això significa dedicar uns doblers que no
tenen un resultat oportú. El pla de formació dels docents va per
una via, el pla de formació de funcionaris va per una altra, però
de totes formes la competència encara no és aquí i em diu que
és insuficient la partida, jo li diré que sí, que hi estic d'acord, és
insuficient, sempre hem de mirar què és el que podem llevar per
posar-ho a un altre costat, quan parlam de contenció de
pressuposts, però també li vull dir una cosa, que això no és tot
el que es rep, el que es dedica a la formació, tenim convenis,
tenim ajudes, quan donam formació i tenim formació a
ajuntaments, a perifèrica, ens paguen per aquests cursos, per
tant les xifres, no és que aquesta partida digui tot el que és la
formació, sinó que a la formació hi ha altres ajudes que van
dins aquest pla.

Em deia que si la formació també arribava a les illes
menors. Vostè sap que ara mateix el català s'imparteix a les
illes menors també, estam muntant o a punt d'ordenar el sistema
d'autoaprenentatge, vostè sap també que a qualsevol tipus de
formació, avui en dia, per mitjans telemàtics es pot donar, i
també de forma tant presencial com semipresencial, també es
pensa en les illes menors,

Quant a qüestió de formació de policies, em diu que es
manté el conveni, efectivament, es manté el conveni i, en
canvi, pens en una acadèmia de seguretat pública, jo abans
crec que els he dit que teníem pressupostat un cap de
seguretat pública, per tant, hi ha pressupostada, dotada
aquesta plaça de cap de seguretat pública, encara en aquest
moment l'Escola de Policia continua amb el conveni amb
l'ajuntament, i les coses no es fan d'un dia per l'altre, estam
en pla d'estudiar exactament com es desenvoluparà, però
sobretot el que vull dir és que la seguretat és qualque cosa
més que no el cos de policia, pensi que nosaltres ara tenim
el pla mestre, jo crec que el director general d'Interior els ho
explicarà molt millor, perquè hi està, hi ha treballat molt,
que tenim el pla mestre i el pla Terval que es donarà
funcionament a tot el que ja es proposa. Si vol, després pot
continuar el director general d'Interior per explicar-li
exactament el que tenim projectat.

La descentralització de l'Escola de Policia, també a
Menorca, bé, precisament hem estat parlant amb
ajuntaments de Menorca i d'Eivissa, i intentàvem posar en
funcionament per a aquest any els sistemes informàtics, uns
assaigs telemàtics per evitar els desplaçaments dels policies
que ara s'havien de desplaçar a l'Escola de Policia perquè es
pugui donar la formació des del seu lloc amb el consegüent
millor servei pels propis ajuntaments.

Aquests temes del Pla d'emergència i de seguretat, si vol
li donaria, si el president està d'acord, la paraula al director
general d'Interior, per si vol que li faci alguna precisió. Sr.
President, si li sembla oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula el director general d'Interior, però jo els
he de recordar que el temps d'intervenció, el primer, és de
deu minuts, i els agrairia que es mantenguessin dins el
temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Joan Pol
i Pujol):

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, només per
contestar-li. Tengui en compte que ja dins tota la
planificació de la formació de policies locals, en concret, ja
es va fer un pla de descentralització, s'està descentralitzant,
i enguany tenguem posada una terminal de
videoconferència, amb la qual cosa no s'hauran de desplaçar
els policies locals per a tots els cursos, sinó que a més, ja
dels que es fan in situ a Menorca i a Eivissa, a més es
podran seguir cursos del cens, per exemple, per
videoconferència, la partida està gastada, està tot posat i
estam pendents que l'Escola de Policia, una de les càmeres
que havia de posar, telefònica, funcioni, només per a això.
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Després, tota la dotació de la Llei d'ordenació d'emergència
i de col•legis professionals, vendrà extrapressupostàriament
després, perquè no sabem com quedarà exactament la llei, quan
es varen redactar els pressuposts, i seran unes partides
extraordinàries després.

El que sí li puc dir és que tant el Pla Terval com el Pla
mestre de seguretat públic i el que és el sistema integral de
gestió d'emergències, els tenc aquí damunt, estan en fase d'anar
a Consell a Govern, ja enguany teníem el compromís que
estiguessin tots tres depurats i en marxa i poguessin ser
implantats, el que sí no ens ha aturat és que realment es fan, o
sigui ens hem avançat a desenvolupar el que és el sistema
integral de gestió d'emergències, vostè sap que ja tenim
bastants terminals posades i subvencionades a ajuntaments i a
consells insulars, amb la qual cosa hem desenvolupat el sistema
abans que tengués una cobertura plena legal i el que destinam
a l'altre pla que és territorial, que enguany havíem quedat molt
curts amb el pla de subvencions, perquè no hi havia partides
suficients i d'això es queixaven els ajuntaments, és que volem
fer un pla de renovació de vehicles, i hi destinarem uns 30
milions de pessetes. No serà un pla d'un any, sinó que serà un
pla plurianual, i el que es vol fer és dotar a través d'un renting
o d'una compra en cessió d'ús d'aquests vehicles, perquè fins ara
rebien 200 o 300.000 pessetes cada ajuntament i n o bastava per
embarcar-se amb un vehicle, el que sí farem, la Comunitat
Autònoma, és adquirir o amb reting o amb compra uns 30
vehicles, aproximadament, de 25 a 30 vehicles i s'anirà amb els
criteris mateixos del pla de subvencions més l'antiguitat, com
ha dit la consellera, del parc mòbil.

Tota la resta, també li vull dir que a part dels doblers que hi
ha pels centres de gestió d'emergències, s'hi estimen uns 20
milions de pessetes i uns 25 per al pla de formació de voluntaris
i tot això de protecció civil, també hi ha 225 milions de pessetes
pressupostats dins la Conselleria d'Economia i Hisenda per al
conveni que tenim amb Telefònica per al centre de gestió
d'emergències, s'han de juntar aquests 225 amb aquestes
partides disseminades que així pareixen molt petites, però
conjuntament, com que estan plenament territorialitzades, es
poden explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pol, per favor, vagi acabant.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Joan Pol i
Pujol):

I ja està, ja he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ha acabat, consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

No, falta la part de menors. Seré molt breu.

EL SR. PRESIDENT:

Sigui molt breu, perquè estam fent un abús del temps
que no ens podem permetre.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Respecte del Pla integral que em deia el Sr. Diputat que
hi ha 37 programes, jo crec que el Sr. Portella sap molt bé
que el Pla integral no vol dir que ho fa tot la Comunitat
Autònoma, el Pla integral el fan els ajuntaments, el fan els
consells insulars, em diu que hi ha plans que no estan en
marxa, i jo li dic que aquests plans s'estan desenvolupant,
tots aquests plans que tenim de la Comunitat Autònoma, jo
els hi puc esmentar un per un, tots es desenvolupen, i hi ha
el seguiment de la mesura de reinserció familiar de menors
institucionalitza, que ja tenim dos educadors dedicats a
aquest pla. Li diré que la detenció a menors de pares en
presó, hem firmat un conveni amb Nuevo Futuro que també
s'encarrega d'aquests infants.

Quant a l'acolliment institucional transitori per a
adolescents, també li dic que hem signat un conveni amb
Jorvalan. Per tant, tenim molts de plans d'aquests que
alguns, aquests plans que no es feien, ja estan en marxa,
també es fan, i que ens quedam amb altres programes, i crec
que els ho he dit ben clarament, tenim el programa
d'inserció sociolaboral, que ens el quedam i el continuam
fent, el de maltractaments de menors, tenim la preparació -
també ho he dit- de l'emancipació de joves
institucionalitzats, preparats per a l'emancipació, i tenim tots
els programes, després, els 32, 33, 34, 35, 36 i 37 que són
els de reformes que feim dins reforma, per tant tenim tots
els programes que feim, programes que s'ha d'entendre molt
bé el que és el Pla Integral, perquè sembla que és Pla
Integral tot, i aquests 1.000 milions que vostè em compta,
jo no ho entenc, perquè no crec que els 1.000 milions els
haguem de pressupostat a la Comunitat Autònoma quan hi
ha competències dels ajuntaments, competències dels
consells insulars que ja els estan fent, què és que nosaltres
els hem de transferir cap a nosaltres? No ho entenc, de
veritat, perquè els plans que tenim per a la Comunitat
Autònoma, la veritat és que tots els feim, i els que no fèiem
ja els tenim dissenyats, conveniats i els feim, i fins i tot ens
quedam amb Pla de protecció de menors, altres plans que
els feim a més a més. Per tant, jo crec que en aquest tema,
està explicat.
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L'Oficina de defensa del menor, li diré que també ja s'ha
dissenyat el personal que estarà a l'oficina del menor ja més
concretament, perquè era voluntàriament, eren ajudes que
tenien des d'adopció, des de tutela, que ajudaven, ja s'hi ha
treballat, s'hi ha començat a fer normativa.

Després quedaven els mecanismes per drets del menors, no
sé aquí exactament què és el que em vol demanar. No sé, no
l'he entès bé. I amb això ja acabaria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Bé, a mi m'agrada ser sempre molt
magnànim, però estan vostès emprant el doble del temps que es
permet, jo m'he d'atendre a un horari, la conselleria i els senyors
diputats i, si no, que es modifiqui el Reglament del Parlament,
però jo em veig en l'obligació d'aturar quan es compleixi el
temps. Moltes gràcies.

Sr. Portella. Cinc minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Li donaré una mà d'ajuda a la seva
obligació i seré just molt breu, perquè hem fet preguntes, hem
demanat partides, només hem tingut resposta a una partida, les
altres partides no ens les han dites, no reiteraré les preguntes, ja
en parlarem a Plenari o a les esmenes que facem, crec que
només havíem d'intentar aprofundir en la informació que ens
donava i només fer una observació al darrer tema.

El Pla Integral del Menor es va aprovar amb una esmena,
amb una resolució del Grup Popular i de tots els grups, que
demanava al Govern que comptabilitzés els 37 programes, açò
encara no ho hem vist, i nosaltres li demanam que, com va
demanar el Grup Popular en el seu moment, comptabilitzi els
programes i digui què costa, perquè els programes es poden fer
o no es poden fer, i que hi hagi un parell de professionals fent
una cosa no vol dir que es facin els programes. I en aquests
moments no es fan els 37 programes ni molt manco, amb el que
correspon al Govern balear fer. Açò jo li ho dic perquè és així.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sra. Consellera, si vol contrareplicar,
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Bé, simplement dir-li que es fan els programes, em sap greu,
Sr. Portella, es fan aquests programes, fins i tot els he donat
xifres d'alguns dels programes, els he donat quantitats
pressupostades que teníem, 15 milions per a conveni de
maltractaments, 31 milions destinats a Dalies, que li vull dir
que no són 31, que són 100, perquè tenim un conveni,
juntament ho feim amb la Conselleria de Treball, que per a fons
europeus tenim 70 milions, per tant, hi ha partides que tal
vegada no les trobarà aquí, perquè tenim convenis, en aquest
cas, amb la Conselleria de Treball, perquè el programa Dalies,
hi donam suport conjuntament, i tenim també aquesta ajuda
dels 70 milions de fons europeu. Li puc dir que els programes
que feim, hi ha destinada una partida, estan pressupostats i
s'estan fent, i només li puc dir això, hem signat aquests
convenis que li he dit ara d'aquests programes que quedaven per
fer, tot això es fa, Sr. Portella, només li puc dir això. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Consellera i alts càrrecs,
benvinguts per explicar-nos un poquet més el tema dels
pressuposts de la seva àrea, de la seva conselleria, jo crec
que aquí, en aquests moments, un poc l'obligació nostra és
demanar una sèrie de preguntes per a aclariments, més que
entrar en qüestions ja de fons, que això vendrà en les
subsegüents esmenes que cada grup pugui fer. 

Per tant, jo començaria amb el programa de gestió del
personal. Hi trobam, com igual hi trobàrem ja l'any passat,
la qüestió de l'oferta pública d'ocupació, jo crec que és una
cosa esperada, i ja l'any passat es va dir en el seu moment
que era un dels objectius del Govern, principalment record
que el conseller pertinent va manifestar que sobre el gener
o febrer es posaria en marxa el concurs de trasllat, veim que
això de moment encara no està resolt, aleshores esperem
que aquest any sí vagi seriosament la cosa, i puguem veure
dins el 98 aquesta oferta pública d'ocupació. Aquí només
fer-li un incís, ens preocupa per declaracions que moltes
vegades, com ha dit la consellera, no exactament les diu així
la consellera, però sembla ser que el que s'ha transmès a
certs mitjans de comunicació és que l'obligació del català ha
retardat aquesta mobilitat interna, jo crec que això és
perillós, és perillós posar el català per damunt dels altres
problemes que hagi pogut tenir aquest concurs de trasllat, en
el sentit, jo supòs que això només és una declaració o una
agafada de certs periodistes, però crec que no és el
sentiment de la Conselleria.

Quant als objectius d'aquest programa, veim que hi ha
les negociacions del conveni col•lectiu del personal laboral,
la pregunta concreta és, amb el personal funcionari es basen
vostès en uns acords, els negocien o només parlen del
conveni amb el personal laboral?, és una pregunta concreta,
i també enllaçant amb la qüestió de l'oferta pública
d'ocupació és de veure, perquè no l'hem trobat tampoc dins
aquests esquemes, si dins aquesta oferta d'ocupació vostès
plantejaran també una promoció interna en qüestió de
personal.

També hem vist a un article de la Llei
d'acompanyament, que tornen a parlar vostès de la
funcionarització, a mi m'agradaria que ens digués quines
previsions hi ha de cara a aquesta funcionarització, si l'any
98 es pot parlar que funcionaritzaran el personal laboral
d'aquesta comunitat autònoma, a veure quines previsions
tenen en aquest tema.
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Respecte del programa de formació, la veritat és que sempre
ho deim, és insuficient i això ningú no ho pot discutir, hem vist
que hi ha un cert augment, és positiu aquest augment, ara, per
completar i per una pregunta concreta, veim que dins aquest
mateix programa vostès parlen, a part de formació de la llengua
catalana, de desenvolupament de la Llei de normalització
lingüística, és un dels objectius que posa aquí, clar no s'entén
molt bé el desenvolupament de la Llei de normalització
lingüística ficat dins formació, jo li demanaria a veure si
realment tenen un pla d'aquest desenvolupament i a veure si
tenen concretats uns doblers per fer aquest desenvolupament de
normalització lingüística.

Llavors també dins el programa aquest de formació hem
vist, com els altres anys també posaven petites partides, unes
eren presència a fires i altres, convocatòries de beques, si ens
pot fer una pinzellada d'aquestes dues partides, a veure si són
internes, a veure si de qualque manera són per al personal de la
Comunitat Autònoma aquestes beques o realment parlam
d'altres coses, i la presència a fires, a veure si tenen programat
a quines fires o a quins congressos pensen anar dins l'any 98.
Com li dic, ens sembla positiu que es vagi augmentant aquesta
partida, encara així, la consideram insuficient.

Dins el programa de cooperació i relacions amb les
corporacions locals, volem dir, i ja ho hem insinuat, hi ha unes
ajudes als ajuntaments, entenem que s'haurien de mantenir,
principalment per renovar vehicles i totes aquestes qüestions de
la policia local, jo l'única pregunta que li he de fer aquí és a
veure si això es fa a través d'una convocatòria pública, a veure
quins criteris o prioritats donen, perquè fa uns anys que
demanen els ajuntaments ja per aquestes coses, a veure si ja és
hora d'establir uns certs criteris o prioritats en aquest sentit.

I enllaçant amb això, hem vist que desapareix un capítol 7,
on l'any 96 hi havia 15 milions, i eren transferències de capital
a ajuntaments, jo no sé si això reduirà aquestes possibles ajudes
als ajuntaments, crec que és una pregunta que s'ha de contestar,
perquè en el moment que reduïm qualque partida,
principalment si són d'ajuntaments, ens preocupa, no?

I una altra cosa que li vull dir, amb els objectius d'aquest
programa l'any 97 hi havia la presentació de llei sobre règim
local, enguany veim que es canvia el concepte i el plantejam
com una recopilació de normativa de llei de règim local, però
com que li vull dir perquè l'antic conseller, a la compareixença
que va fer, va donar com a un dels objectius aquesta llei sobre
règim local, voldríem saber què ha fet variar al Govern per avui
no plantejar exactament el mateix, sinó plantejar una altra cosa.

Veim també que quant a la col•laboració amb entitats locals,
ens sembla bé sempre, però li volem dir que ens semblen
insuficients sempre les ajudes que puguin donar a les
corporacions locals, jo entenc que vostè també ho pot
pensar i és una cosa que sempre els ajuntament demanen
més, i és un problema que des dels ajuntaments no és resol.

Dins la col•laboració en matèria de formació, sí que hem
vist, amb la col•laboració que es fa amb l'escola de Palma,
de Policia Local, és un prec que faig a la consellera, a veure
si també es podria plantejar una ajuda, i ho he vist dins un
dels objectius, però no està concretat, a veure si en
prevenció d'incendis, parlant també de bombers, a veure si
podíem usar una via, com s'usa als ajuntaments a través de
l'Escola de Policia Local, subvencionats pel Govern balear
o per la Conselleria, a veure si hi cap aquesta via de
col•laborar també perquè poguessin donar vostès, des de la
Conselleria formació en prevenció d'incendis. Ens agradaria
saber-ho, almanco per part del Consell Insular, perquè és
una via que crec que seria adequada almanco per poder
formar als nostres bombers.

I per acabar, Sra. Consellera, perquè si no el president
em cridarà a l'ordre, li voldria demanar si ens pot ampliar un
poquet, perquè hi ha una sèrie de contradiccions amb tot el
tema de menors, perquè clar, nosaltres, per part del Consell
Insular hem rebutjat aquesta competència, i aleshores no ens
queda clar, des del moment que nosaltres rebutjam, supòs
que dins el 98 la Conselleria haurà de continuar assumint
aquestes competències, i això no ho hem vist plasmat als
pressuposts, aleshores és una preocupació, supòs que ve
donat també per la guerra de xifres que hem manejat aquí
dins, que no totes coincideixen, aleshores la darrera
pregunta que li faig és a veure si tenen comptabilitzat
clarament el que pertoca a cada consell insular, almanco per
tenir una idea de què quedarà dins el pressupost del 98, si el
Consell Insular de Mallorca no té les competències de
menors. És la darrera pregunta i ens agradaria, si pot ser,
que completàs aquesta informació almanco amb la
transferència aquesta de menors, perquè ens preocupa, com
li dic. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula per
contestar.
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LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr.  President. Intentaré ser breu.

Sr. Diputat, quant a la primera pregunta, de l'oferta pública
d'ocupació, efectivament fins i tot vostè la hi veu
pressupostada, vostè veu que hi ha una partida, la 22607,
Oposicions i proves selectives, 500.000 pessetes, i em dirà que
això és molt poc, però vostès saben que, cada un que s'hi
inscriu, paga una quantitat, un preu, per tant, no només s'ha
pressupostat, sinó que, una vegada que acabem amb el concurs
de trasllat, es procedirà a l'oferta pública d'ocupació. Per
descomptat que encara està per acabar de concretar amb els
sindicats l'oferta pública d'ocupació i la promoció interna, o
sigui, com es donarà sortida a les dues coses. Però està ja ben
estudiat, està pressupostat.

Quant al problema del català, vostè em diu que hi ha hagut
un problema, o almenys això és el que ha sembla des d'un
sindicat que ha donat unes notícies a un mitjà de comunicació
respecte d'un curs de català. Jo també he fet manifestacions en
aquest sentit, ho he dit i ho repetesc, i ho tornaré a repetir tantes
vegades com sigui necessari. Jo, del català, no en faré bandera,
que no en faré bandera de conflictivitat, em referesc. Per tant,
l'única cosa que vull fer amb el català és facilitar-ne
l'aprenentatge, tota, per això ja hem posat l'àula
d'autoaprenentatge. Per tant, donaré tota quanta facilitat sigui
possible. Jo sé que el decret que demana, per als concursos de
trasllat i la necessitat de tenir, d'haver assolit el nivell A i el
nivell B de català, és del 97. Se'n va fer un curs intensiu,
perquè, si no, s'haguessin hagut d'examinar per l'Ibap el mes de
desembre. Se'n va fer un curs intensiu el mes de juny, amb
exàmens. No se'n va dir res. Ara, el mes de setembre, que és el
més normal, o almenys a la millor tenc una deformació
professional de la Universitat, i sé que quan es dóna una
convocatòria, se'n torna a donar una altra, fins i tot una altra,
però donar una convocatòria de setembre però no només
l'examen, sinó que donar cinquanta hores perquè aquells que no
haguessin pogut assolir el nivell el mes de juny, quan havíem
quedat amb 0'68 moltes persones, quan és el 70..., perdó, és per
aprovar, vaig tornar a donar tota facilitat per aprendre'n, una
altra cosa és per aprovar. Per aprovar, tothom ho demostra a un
examen, però per aprendre... A vegades es demana molta
formació i a vegades els sindicats no en volen tanta, no ho sé.
Jo sí que donaré totes quantes facilitats hi hagi en aquest sentit.

Respecte del conveni col•lectiu, normalment els convenis
col•lectius són per a laborals. Per tant, estam amb això.

La previsió de funcionarització, no només hi ha previsió de
funcionarització, sinó que ja hem tengut xerrades i xerrades, i
aixecades de taula, però amb els sindicats, per parlar de la
funcionarització, o sigui, que estam amb això. Tenim molt
d'interèrs que es produeixi la funcionarització, però ja ho
sabem, hi ha gent a la qual va bé i n'hi ha que no, i això
dependrà un poc del diàleg social, com puguem arribar més
prest o més tard, a assolir la funcionarització.

La formació, em diu que és insuficient. Ja l'hi he dit jo
també. Efectivament. De totes formes, jo crec que el Pla de
formació d'aquest any serà molt ambiciós i serà ja un canvi
bastant gran respecte dels anys anteriors, per anar a una
formació molt més bona, no d'uns cursets de deu hores, sinó
d'intentar fer un pla d'estudi ja per mòduls i que pugui
arribar a assolir un certificat. S'està acabant de treballar
aquest punt, i pensin, com jo crec que els he dit abans, que
no només és la partida que figura en el pressupost, sinó que,
a més, hi ha convenis i altres ajudes i pagaments d'altres
administracions que paguen també per aquest cursos.

El desenvolupament de la normalització lingüística. El
que li deia abans, crec que ho he dit quan parlava del català,
que s'està facilitant l'ensenyament del català fins que es
pugui fer amb bons materials, amb tutories, amb
autoaprenentatge, i això, què ens donarà? Ens donarà que
els funcionaris i els treballadors públics puguin, de cada
vegada més, estar més normalitzats, que puguin fer la
correspondència per ells mateixos, sense passar per
Normalització, és a dir, és donar tota classe de facilitats i
ajudes per a l'aprenentatge de la llengua.

Les beques. Vostè sap que l'Institut Balear de formació,
l''IBAP, és per a personal funcionari, no és per a fora, per
tant, això queda, diguéssim, dins el que és els treballadors
públics.

I quant a les fires, també es va a fires, es va a
congressos, tant per part de directors, cap d'estudis i les
persones que hi ha al servei de l'IBAP, per tal de posar-se al
dia i recollir tot allò que sigui interessant per impulsar
l'Institut de formació.

Quant a les corporacions locals, em diu si per als
ajuntaments es mantendran els mateixos criteris per a les
ajudes. Crec que ho hem explicat, ho he explicat jo, ho ha
explicat el director general d'Interior, que els criteris seran
els mateixos, però, apart, s'hi afegiran uns altres criteris, els
criteris d'antiguitat del parc mòbil, perquè es tractarà de
donar..., o s'ha pensat que era molt més interessant donar
ajuda, quant al parc mòbil de la policia, que no, perquè ja
hem dotat d'infraestructura els cotxes de policia, ja se'ls va
dotar de tot el necessari que duen els cotxes de policia, i ara
es tracta de renovar-ne el parc. I els criteris, jo no sé si el
director general ha dut la taula aquella de criteris, que era
una autèntica meravella d'igualtat, perquè es tenia en
compte tota quanta dada era possible per fer els criteris de
les ajudes, però s'ha vist que aquest tipus d'ajudes no resol
res als ajuntaments, perquè, al final, és una variable d'entre
300 i 280.000 pessetes, però van als ajuntaments, i és clar,
aquestes ajudes poca cosa hi poden fer. 



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 48 / 13 de novembre de 1997 1217

S'ha pensat en augmentar aquesta partida, per això vostè em
diu que el capítol set desapareix. Els 15 milions es junten amb
altres 15 milions, els trobam dins el capítol sis, que és allò que
li hem explicat abans, que era per dotar el nou parc mòbil; és
començar, com ha dit el director general, un pla plurianual,
perquè no el podrem acabar enguany amb aquests 30 milions,
i no sabem si ho farem per renting o per compensació d'ús, però
ja s'ja parlat amb els ajuntaments, es va parlar fins i tot amb els
ajuntaments de les illes menors, i tots prefereixen aquest
sistema, perquè almenys els dóna una utilitat, que no una
quantitat, que no els serveix.

L'ajuda que es fa a les entitats locals és una ajuda
professional. S'hi col•labora també en la formació, en la
formació d'incendis, també dels bombers. S'està fent, a més,
aquest pla de seguretat, el pla d'emergència, el que s'està fent
és, i es farà, una coordinació de tot el que són forces de
seguretat, bombers, tot el que sigui per al pla d'emergència, a fi
que la coordinació sigui total quan ve una autèntica
emergència. Per tant, es tracta de donar formació a tot el
personal d'aquest àmbit, fins i tot en prevenció d'incendis s'ha
fet algun tipus de formació. I l'Escola de Policia, jo crec que fa
poc hi vàrem anar a donar uns títols als bombers, o sigui, que
també hi havia hagut formació per a bombers, quant a (...) i
millor formació.

De menors, em diu vostè que el Consell Insular de Mallorca
no n'assumirà les competències i que no s'hi han
comptabilitzades, és clar que no s'hi han comptabilitzades, el
que passa és que és en el pressupost, perquè està en procés de
transferència. Si el Consell Insular, efectivament, no la vol, ens
torna la competència de menors i l'ha d'assumir la Conselleria
de Funció Pública i Interior, ens tornarà a venir el pressupost,
ens vendrà d'Economia tota la dotació per fer front a aquesta
matèria, a protecció de menors. Per tant, la comptabilització, jo
la vaig explicar, vaig ser jo mateix qui la va explicar ben
clarament en la Comissió Tècnica Interinsular, el que hi havia
per a cada..., el que es traspassava a cada consell insular. I el
total, si ara me'n passen la nota, jo sabia que eren uns 400
milions, però són 435 milions de pessetes; la partida és la
46100 de la secció 32. Per tant, això ja és allò de les
transferències.

I crec que ja no hi a res més per contestar, Sr. President.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Sansó, en torn de rèplica, si
vol... No. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera i alts càrrecs.

En primer lloc, he de donar-li la benvinguda, encara que
sigui a aquestes hores, per ser la primera compareixença que fa
en aquest parlament d'aquest calat, la compareixença, no el
Parlament, per descomptat.

Normalment hi ha un recurs parlamentari que diu que es
fan pressuposts continuïstes, no el podem fer en aquest cas,
des del nostre punt de vista, ja que, malauradament, un dels
cavalls de batalla, per dir-ho d'alguna forma, de l'anterior
conseller eren els projectes legislatius, algun dels quals s'ha
dut a terme, però altres, no, i vostè no hi ha fet cap esment,
i els projectes legislatius que el Govern envia al Parlament,
a més, acrediten d'alguna forma el conseller, encara que no
hi venguin pressupostàriament. Entenem que és
probablement una petita mancança.

L'any passat,el conseller ens deia que el pressupost havia
experimentat un descens d'un 15%, i en aquell cas sí que era
un pressupost continuïsta, encara que el conseller tampoc,
i jo supòs que vostè serà la darrera consellera d'aquest
període, i anam per quatre, crec que hi ha un director
general que els ha superat, a tots, i que encara hi és, perquè
tots els altres han canviat.

Sí que m'agradaria fer algunes consideracions respecte
dels programes que ha comentat. És molt fàcil fer una
comparació, vostè, probablement per la seva formació
científica, tècnica o universitària, ha fet una argumentació
deductiva que és bastant fàcil de seguir, la qual li agraesc en
aquest cas, personalment.

Però en fer comparacions entre els dos darrers anys,
entre el darrer any i aquest any, ens agradaria, si fos
possible, que ens aclarís alguns temes específics.

En primer lloc, la qüestió del pressupost, apart de tota la
lliçó d'estadística, de percentatges, etc., perquè, com vostè
molt bé sap, l'estadística serveix per utilitzar-la en el sentit
que nosaltres volem, però independentment d'això, sí que és
clar que hi ha una davallada del pressupost general de la
conselleria. I aquest descens del pressupost no coincideix,
almenys per les quantitats que tenc, encara que no sigui de
ciències, no coincideix amb el pressupost de l'any passat, si
en treim la suma que teòricament s'ha de transferir als
consells insulars, no hi coincideix de cap manera.
M'agradaria, si és possible, que m'ho aclarís.

Així com  no coincideix el personal, però, per a això,
entraré en un altre petit apartat.

Si tenim en compte tots els programes, a serveis
generals, com ha dit, hi ha un augment; a gestió de personal,
hi  ha augment; a formació de personal, hi ha augmenta.
Però m'agradaria fer-li esment d'una cosa que realment sona
bastant preocupant.
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Si anam a la pàgina 520 del pressupost, respecte de la
formació, és recurrent que tots els grups fem esment que se n'hi
hauria de tenir més, mai no és suficient la partida pressupostària
per a formació. El que no pot ser és que de 55 milions de
pessetes que hi ha en aquesta partida..., el personal costa més
que la pròpia formació, és a dir, la primera vegada que jo vaig
assistir a una compareixença aquí hi era un altre diputat molt
mes viu que jo en aquest sentit, va agafar la dada que ja havia
tret, la va estendre, en va agafar les regnes, per dir-ho d'alguna
forma, i hi havia una persona que es dedicava a gestionar
préstecs per a habitatges rurals, i resulta que aquesta persona
cobrava més que el que gestionava. En aquest cas, veim que al
capítol u hi ha per a formació de personal, 29 milions, i repartit
entre el personal, 24 milions. Jo crec que és una reflexió bastant
preocupant que hi hauria d'haver, és a dir, si hi ha una partida
pressupostària per formar els funcionaris, el personal no ho fa
de franc, se li ha de pagar, però és bastant poc eficient que d'un
programa costi més el vestit que el que fa.

Del següent programa, el de cooperació amb corporacions
locals, dues preguntes només; probablement ens les contestarà,
perquè jo crec que no ho he entès bé. Primer, són 30 milions,
són 30 vehicles, son 30 ajuntaments, perquè nosaltres aquí hem
sentit les tres coses, és a dir, 30 milions, 30 vehicles, hi ha
hagut..., probablement, jo no ho he entès, per això, m'agradaria
que ens ho aclarís.

Corporacions locals, normalment, com vostè sap, ha dit que
es farà sota els mateixos criteris que l'any passat, és a dir,
fonamentalment per subvencionar vehicles. És un criteri que es
va començar l'any passat i és correcte, probablement sigui
insuficient, o és insuficient per a tots els ajuntaments, però en
aquest cas ens agradaria saber com és aquesta cooperació amb
les corporacions locals, perquè si és el pla de lloguer o de
leasing dels cotxes, és un pla que el Partit Popular, quan va
arribar al poder, va dir, i encara no l'han fet, perquè han vist que
no hi ha manera de fer-lo; ara, no sé si vostès l'han descoberta.
M'agradaria que ens l'expliquin.

Respecte d'activitats classificades, és de rigor dir que és un
programa que va desaparèixer fa dos anys, apareix l'any passat
i continua aquest any, i preocupa una miqueta que el que se'ns
comuniqui sigui creació de llocs de persones. Tornam que és
més important el contingut que el continent, resulta que cream
cap de servei de seguretat, cream inspector d'espectacles, amb
una dotació realment petita en molts casos, i que no passi com
en l'acudit aquell que diu que hi ha més generals que soldats; en
Protecció Civil, segons sembla, més o menys,  per alà van les
coses.

Respecte de Protecció Civil, jo record que l'any passat el
conseller..., és clar quan les coses queden escrites, ningú no pot
dir: "Jo no vaig dir això", però com que està escrit, i ho tenc
aquí, ho puc dir. El conseller, en aquell moment el Sr.
Berastain, va dir que s'està estudiant, que era quasi com
imminent, la creació de l'Acadèmia de Seguretat Balear, i que
aquests convenis amb l'Ajuntament de Palma s'haurien de
reconvertir, etc. Ha passat ell, ha passat un altre conseller, i ara,
vostè, però el director general és el mateix, amb tots els
respectes, és a dir, què passa amb aquesta situació? En concret,
ens agradaria saber quina és la quantitat que aquest any tenen
convenida amb l'Ajuntament de Palma per a l'Acadèmia de
Policia Local, per confrontar unes dades.

Respecte del programa de menors, supòs que sap que és
una de les meves debilitats, no per res específicament,
m'agradaria dir un parell de qüestions.

Jo no crec que sigui bo, des del meu punt de vista, que
la seva intervenció, jo així l'he entesa, sigui com a la
defensiva, "Del Pla integral estam en això, això i això",
perquè, sota els mateixos arguments, vostè ha dit tres
programes. Una comunitat autònoma no pot sustentat la
seva actuació sobre protecció de menors en tres programes,
en algun dels qual val més no entrar, perquè, com sap bé, el
coneixen.

El Pla integral és un pla la quantificació del qual es va
instar des de tots els grups. Una vegada, quantificat, supòs
que tots els consells insulars podrien reclamar més dotació
per dur a terme determinats programes. Això no vol dir que
el Govern ho hagi de fer tot, els ajuntaments ho fan, els
consells insulars ho fan, però si n'hi hagués una
quantificació, que l'única administració que la pot fer és la
Comunitat Autònoma, a la qual el Parlament ha manat fer-
ho, hi hauria una sèrie de qüestions més clares, i entre altres
coses estaria més clara, a la millor, ni tanto ni tan calvo, com
es diu en castellà, quina seria la dotació adequada als
consells insulars a l'hora de la transferència en matèria de
menors.

Hi ha una altra qüestió que m'agradaria. Respecte del
programa de menors, ha comentat, si no ho record
malament, que hi havia per a entitats col•laboradores una
quantitat que m'agradaria..., sí, m'agradaria, si es possible,
que em repetís la quantitat que destinen a entitats
col•laboradores, perquè m'ha sobtat bastant.

I respecte de la qüestió del personal, si l'any passat hi
havia 174 persones, i enguany, com ha dit vostè, n'hi ha
156, ens agradaria saber, independentment dels dos casos
que s'han comentat, d'un inspector i d'un cap de seguretat,
què passa amb els altres casos.

I m'agradaria saber també, i en vull fer esment aquí,
d'això, perquè hi ha una discordança amb el personal que es
transfereix als consells insulars, hi ha una discordança, la hi
dic ara, i probablement la hi diran en el ple, a vostè, no,
perquè no sortirà, perquè entre el personal que es va
transferir als consells insulars del Ministeri d'Afers Socials
i el personal que ara es transfereix de la Comunitat
Autònoma als consells insulars, almenys a Menorca i a
Eivissa, hi ha discrepància; l'hi dic, i l'hi puc demostrar. Si
m'ho vol aclarir, m'agradaria, perquè això no acabarà aquí,
probablement. Això respecte del personal.

Sempre en faig esment, i parlamentàriament m'agrada
fer-ho, a veure si alguna vegada ho fa del desenvolupament
legislatiu de Protecció Civil, que s'hauria d'haver començat,
bé, sempre s'ha començat, però mai acabat, des de 1985,
crec que és la primera norma bàsica, després, el 92, però no
n'hi ha un desenvolupament. 
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Després, m'agradaria saber, si és possible, unes precisions
sobre inversions territorials, inversions territorials,
específicament en quatre punts que hi ha a l'avanç de
pressupost d'aquest any: Primer, pla de formació del personal
de l'Administració, hi ha prevists 24 milions de pessetes, quina
territorialització té aquest pla? M'agradaria que em digués
quina territorialització tenen aquestes quatre qüestions. Pla de
formació del personal de l'Administració, per al qual hi ha 24
milions. Cooperació amb les administracions locals, per a la
qual hi ha 90 milions. Coordinació de Protecció Civil i
emergències, 58 milions. I maltractament de menors, 15
milions. Ja sabem que fins ara només s'ha duit a terme a Palma
i sembla que a Eivissa. A part que s'ha dit que es faria, que es
faria, que es faria, però no es fa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tejero, jo li he de demanar que acabi.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per contestar té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Diputat, tenim, primer, que
em diu que la davallada del pressupost no coincideix amb l'any
anterior. Jo li he explicat la quantificació del pressupost de l'any
anterior i, si d'aquesta quantitat treim la quantitat que es
transfereix als consells insulars, jo crec que la davallada està
clar, vull dir que hi ha aquesta davallada que és per motiu de la
transferència però, a part, els he dit que crec que era un 6,8%
d'augment del que és el pressupost en si de la Conselleria. Jo he
dit que el pressupost baixava perquè es transferien als consells
insulars les competències de menors, però que si fèiem
abstracció d'aquesta davallada per la transferència el pressupost
en si puja un 6,8%.

Després, pel que fa a la formació que em diu que hi ha 55
milions de pessetes, que costa més el personal que la formació,
vostè sap que la formació sempre sol costar més el personal que
la formació, perquè els que donen la formació són professors,
i el personal que ha d'organitzar, que ha de muntar la formació
en si, el que es dóna, idò ha d'estar molt organitzat i molt
muntat, i, clar, despeses de personal n'hi ha, és un capítol
important per la formació.

Quant a corporacions locals, que no entenia bé si eren 30
vehicles, 30 milions, si es podria fer un leasing. No s'ha
parlat ni de leasing ni s'ha parlat de vehicles o ens hem
equivocat quan n'hem parlat. Eren 30 milions que eren 15
que hi havia del capítol 7 més 15 que estan dins el capítol 6;
s'han juntat els dos i són aquests 30 milions. Hem dit que
era un pla plurianual perquè no era suficient, que es
procediria o bé a un renting, no un leasing, o a una compra
amb cessió d'ús i, per tant, sí, una compra per part de la
Comunitat Autònoma i cedeix l'ús a l'ajuntament. En fi, que
jo crec que la via de renting -l'estam estudiant- és molt bona
i potser aniria per aquesta via i per això hi dedicam aquests
30 milions, i els criteris crec que ja també els havia explicat:
eren els mateixos criteris que teníem per a les subvencions
als ajuntaments, només que hi afegíem l'antiguitat del parc
mòbil, segons sigui més o menys antic.

Quant a personal, que em diu que hi ha el cap de
seguretat i un inspector d'espectacles, bé, efectivament en el
programa 222, en el capítol 1 hi ha un inspector
d'espectacles; això és perquè en l'exercici anterior estava
erròniament en el programa 1241, o sigui, que estat
simplement un transvasament. També he explicat que en
qüestió de personal hi ha hagut reorganització, hi ha hagut
la incorporació de la salut laboral que abans estava a
Serbasa, o sigui, que el nombres d'aquestes crec que eren 22
llocs de treball que hi ha de menys, a part de tot el personal
de menors que se'n va als consells insulars. A part d'això
tenim reorganització, tenim noves adscripcions, i potser
això, personal que estava abans ubicat en un programa ara
està a un altre. Pot ser per això que no hagi quadrat bé el
personal.

Quant a menors, em parla que li he parlat de tres
programes del Pla integral de menors, que no l'havíem
quantificat, i d'una quantitat de les entitats col•laboradores.
La quantitat de l'entitat col•laboradora de reforma -em
referesc a reforma perquè protecció, com que està en procés
de transferència no ho tenim pressupostat- són 25 milions de
pessetes per atendre situacions puntuals com poden ser
nines que s'hagin de sotmetre a tancament; nosaltres es
Pinaret el tenim per a nins, no per a nines, i tenim uns
convenis per enviar les nines, i aquests 25 milions són
d'entitats col•laboradores de reforma. I les altres quantitats
jo crec que ja les havia dit: que en es Pinaret per
alimentació, seguretat, etc., hi havia aquestes quantitats que
ja havia explicat.

Quant als programes, jo crec que, no vull ser reiterativa,
pel temps, però crec que ho he explicat molt bé; diu que parl
de tres; jo li he dit que els programes els fèiem tots, que
fèiem tots els programes, el que passa és que aquests tres
són tres més que ens quedam i que, a més, havíem firmat un
conveni amb Nuevo Futuro, amb Corbalán, els dos
educadors que (...), i en aquest moment els programes es
fan. Una cosa és que s'hagin de transferir, si tenim
l'acolliment familiar simple. Aquest programa es
transfereix, l'acolliment familiar permanent; adopcions es
transfereix; per tant jo no ho puc tenir pressupostat aquí.
Formació de famílies acollidores es transfereix, o sigui que
hi ha tota aquesta sèrie de programes que van dins les
transferències. 
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Els programes es fan, els programes -em referesc sempre-
de la Comunitat Autònoma, no parl dels programes que
corresponen als consells insulars ni parl dels programes que
corresponen als ajuntaments, ni parl d'acció social que no és
protecció ni és reforma. O sigui que feim cada programa, feim
tots els programes de reforma: internament semiobert,
programa 35; programa 36, internament tancat; desinternament
per menors amb mesures, programa 37. Tot això ho feim; per
tant no és que només facem tres programes, els feim tots,
només és que uns no estan pressupostats perquè es
transfereixen; altres s'han firmat i ja els tenim comptabilitzats,
i els altres els feim. Vull dir que tot el que sigui pla integral ho
tenim fet. 

Crec que em quedava les inversions territorials, em sembla;
hi havia uns temes...; jo, si el secretari general, també hi ha un
desquadrament de xifres abans, no sé si ha quedat ben clar; si
no el director general d'Interior, si el president ho troba oportú,
quant a coordinació i cooperació, si vol que torni a explicar.
Crec que és el que havia explicat, perquè tot ho tenim
reconduït. Quant a la legislació en el Pla Terval, en el pla
territorial, no sé el president què troba.

EL SR. PRESIDENT:

Que sigui molt concret.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Joan Pol i
Pujol):

(...) depenent del nombre de funcionaris de cada illa que ho
demanin, o sigui, que ara a priori és difícil. Dels 148 milions
que corresponen a la Direcció General d'Interior,
aproximadament 88 són comuns: 26 corresponen a Menorca,
Eivissa i Formentera i 34 a Mallorca. Dividits per programes,
els corresponents a corporacions locals són comuns 49 milions
de pessetes, gestió de l'escola, coses que no es poden separar,
16 són per a Menorca, Eivissa i Formentera i 25 són per a
Mallorca; aquests que dic són exclusivament per a cada illa.

I per a protecció civil i emergència 39 són comuns, que són
(...), tot el que és comú a centre d'emergència, 10 són per a
Menorca, Eivissa i Formentera i 9 són exclusius per a Mallorca.
I menors, si n'Alejandro volia...

L'ASSESSOR RESPONSABLE DE MENORS (Sr.
Alejandro Espinós):

Bueno, ha hablado del programa de maltrato infantil. Sí que
me consta que ha empezado en Menorca este año con una serie
de cursos de formación. Es un programa que no permite esa
territorialización porque fundamentalmente lo que (...) es a la
formación del personal y con unos convenios con la
Universidad de Valencia y con un personal contratado al efecto
con este convenio firmado también con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y lo que se hace es dar formación.
Se comenzó en Ibiza y este año también se ha comenzado en
Menorca y en municipios de la part forana de Mallorca.

Junto a eso también hay unas nuevas aportaciones que se
van a destinar a la implantación del Programa Dalias de
formación sociolaboral en las islas de Menorca e Ibiza y ya
se han realizado los pertinentes acuerdos con los
representantes de consells insulares y ayuntamientos para
poder llevar a cabo estos trabajos y esta formación en el
curso próximo.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat?

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Sí. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Tejero, per torn de rèplica.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu. M'agradaria
repetir alguna pregunta perquè supòs que per no prendre
nota no s'ha contestat, probablement. Conveni Policia Local
Palma, quant costa, exactament? I afegiria un parell de
preguntes més igual que l'any passat, que el conseller em va
dir, literalment, "la verdad es que no puedo darle contestación
en este momento"; esperem que en aquest moment sí que em
puguin donar contestació. Seria: quina és la quantitat que
transfereix el Ministeri d'Afers Socials a la Comunitat
Autònoma respecte al programa d'infància, referent a la
partida pressupostària del 0,5% o de quinielas o algo así?

Després, si té la Conselleria prevista alguna inversió
específica a l'illa de Menorca?, una pregunta així de
concreta. I un parell de posades en marxa, perquè a la
pàgina 647 de l'any passat de la compareixença del conseller
de l'any passat diu exactament: "Hemos encargado a la jefa
del departamento de Menores de Menorca que buscara un piso
para montar esta actividad para esa franja que no tenemos
cubierta de 12 a 18 años. En este tema de Menores es de los
que más me preocupa". Això fa un any i un dia.

I uns comentaris -m'agradaria que això, com que queda
escrit, no li ho hagi de retreure l'any que ve- a determinades
qüestions. L'any passat en dues ocasions, i és preocupant
que un conseller digui això i després en quina situació
estam, en dues ocasions diu literalment: "Tenga la completa
seguridad de que el concurso se va a convocar a principio de
enero"; amb això es referia al gener del 97, concurso de
traslados; i en un altre moment de la compareixença,
referint-se a una altra qüestió deia: "Tan seguro es que habrá
concurso en enero y habrá la oferta pública que establezca el
Estado, en cuanto al coeficiente 0,25; esto es seguro, la gente
lo duda pero téngalo por seguro". Això està escrit aquí, ho
deia el seu antecessor i crec que s'hauria de ser, en alguns
moments, una mica més seriós quan es parla de
determinades qüestions: si no es poden complir no es fan, i
es diu el que és, no el que ens agradaria que fos.
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I torn a dir-li, i realment em preocupa, que tengui una
postura d'autocomplacència en l'aspecte de menor. Li hauria de
dir que, amb tots els respectes, no coneix la situació; si això és
el que diu, que tot funciona, tot va bé, tots els programes es fan
i tot va fenomenal, ja li passaré un dossier. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. En torn de contrarèplica, Sra. Consellera
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Tejero, jo supòs que aquesta
situació -començaré pel final, per l'autocomplacència de
menors- no vol dir que res no fos suficient per dedicar a
menors, perquè jo estaria disposada a llevar dotació a altres
partides per dedicar-la a menors, com és natural. El que passa
és que també li puc dir que crec que feim les coses bé, és un
tema que em preocupa i m'agrada molt i crec que m'hi he ficat
i he vist que les coses es duen molt bé, des de la Comunitat
Autònoma, en matèria de menors.

Respecte a allò que em deia del conveni de policia de
l'escola jo crec que ho he dit, què hi dedicàvem, que teníem un
pressupost de 55 milions per al conveni de l'escola de policia.

Quant al programa de la infància, si l'Estat ens passa alguna
cosa, que jo sàpiga no; en tot cas no... No, efectivament, em
confirmen que no ens passen res; ha de ser que el responsable
de menors, però jo no tenc coneixement del fet que ens passin
res.

Respecte a la inversió específica a l'illa de Menorca no he
entès exactament la pregunta. Quin tipus d'inversió, em
demana?

EL SR. PRESIDENT:

Li pot aclarir.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. President. Qualsevol que tengui a veure amb la seva
conselleria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

En tot cas és de la part d'Interior, i si el president...

EL SR. PRESIDENT:

Jo el que els demanaria és que no estableixin un diàleg,
sinó que contestin les preguntes i acabem.

(Intervenció inoïble)

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Això és l'especificitat de Menorca dins els nombres
totals.

Després, quant al concurs de trasllats, l'any 97 que se'ls
va dir que era segur, quan jo vaig arribar a la Conselleria, el
juny d'aquest any 97, les negociacions amb els sindicats
estaven rompudes, els sindicats no s'avenien a negociar el
concurs de trasllats, vàrem intentar fer un esforç de tornar
seure la part social a la mesa i, efectivament, el concurs de
trasllats està gairebé a punt. Dilluns serà el darrer dia per
presentar les instàncies i el paper, per tant està a punt
d'acabar. L'oferta pública d'ocupació crec que també he
explicat que, a continuació del concurs de trasllats, quan el
tenguem resolt, es procedirà a l'oferta pública d'ocupació.

Per tant, crec que amb això li he contestat les preguntes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el nostre grup volia agrair a la consellera de Funció
Pública i al seu equip totes les explicacions que ens han
donat aquí respecte als pressuposts de l'any que ve. Li diré
que compta amb el suport del nostre grup i que li desitjam,
des del Grup Popular, que pugui dur amb molt d'encert tots
aquests projectes que ha explicat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, per contestar té
la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Jo voldria agrair a la Sra. Diputada
Maria Salom les paraules i pens que provenen del grup
parlamentari que dóna suport a l'equip de Govern. Jo voldria,
a l'hora de tancar aquest pressupost, poder dir que l'hem
gestionat amb la major transparència, amb la major rectitud i
dotar dels millors serveis públics als ciutadans i puguem
complir tots els pressuposts i tots els objectius que ens hem
proposat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença només em queda agrair la presència de l'Hble.
Consellera i els alts càrrecs que l'han acompanyat. També vull
agrair la seva col•laboració per la bona marxa de la
compareixença.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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